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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma „Kvalita života seniorů s inkontinencí“, obsahuje dvě 

části, teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena na poznatky o kvalitě života, 

stáří a močovou inkontinenci. Zaměřuje se na její příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu, 

rizikové faktory a možnosti ošetřovatelské péče. 

V empirické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření u pacientů 

s močovou inkontinencí hospitalizovaných na oddělení následné péče nemocnice 

Bubeneč. Dotazníkovým šetřením se zjišťoval vliv močové inkontinence na kvalitu života 

pacienta v několika oblastech života jedince. 
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Abstract 

Bechelor thesis „ Quality of life of the seniors with incontinence“ conents two parts, 

theoretical and empirical. Theoretical part is focused on knowledge about quality of life, 

old age and urinary incontinence. Its focused on its causes, symptoms, diagnostics, 

therapy, risk factors and posibilities of nursing care. 

Empirical part presents outcomes of questionnaire survey made with patiens with 

urinary incontinence hospitalized at Departement of LDN Bubeneč hospital. 

Questionnaire survey dealt with influence of urinary incontinence on quality of patients 

life in several area of daily living. 
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1 ÚVOD 

Bakalářské práce je zaměřena na „Kvalitu života seniorů s inkontinencí.“ Téma 

jsem si vybrala proto, že pracuji na oddělení následné péče, kde je značná většina pacientů 

seniorského věku. Velmi často mají ke svému základnímu onemocnění i jiné problémy. 

Mezi nimi převládá močová inkontinence, s kterou již přicházejí, nebo lze pozorovat její 

výskyt při delší hospitalizaci na oddělení. Na našem oddělení máme možnost sledovat, 

jak inkontinence komplikuje život a léčbu pacientů a jaký má dopad na jeho celkový stav, 

základní onemocnění a návrat do domácího prostředí, včetně celkového průběhu 

hospitalizace. 

Touto bakalářskou prací chceme poukázat na to, že je nutné věnovat pozornost 

pacientovi jako celku a ne jen základnímu onemocnění, které bylo důvodem 

hospitalizace. Obecně se lidé dožívají stále vyššího věku a incidence inkontinence stále 

stoupá u nás i ve světě. Proto je potřeba se věnovat této problematice v plné míře a nebrat 

na lehkou váhu varovné příznaky.  

Záměrem naší práce je komplexně zhodnotit problematiku stáří, močové 

inkontinence a s tím související kvalitu života seniorů. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou (empirickou). V 

teoretické části je rozebrána kvalita života, téma geriatrie a problematika inkontinence. 

Empirická část je zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření, které zjišťuje vliv 

inkontinence na zvládání běžných denních aktivit v souvislosti s prožívanou kvalitou 

života. Záměrem bylo zjistit v jakých oblastech života je inkontinence pro pacienta 

nejvíce obtěžující. 
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1.1 Cíle práce 

Cíl 1: Prezentovat poznatky o onemocnění, jeho příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu, 

rizikové faktory, následky a ošetřovatelskou péči. 

Cíl 2: Za pomocí standardizovaného dotazníkového šetření zjistit, jak pacienti vnímají 

vliv onemocnění na jejich kvalitu života. 

Cíl 3: Data získaná pomocí dotazníkového šetření zpracovat a statisticky vyhodnotit. 

Cíl 4: Porovnat získané informace a výsledky dříve realizovaných studií na stejné nebo 

podobné téma. 

Cíl 5: Na základě výsledků navrhnout možnosti doporučení pro praxi.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kvalita života seniorů 

Kvalita života je předmětem zájmu medicíny, psychologie, sociologie, 

politologie, techniky, ekonomie a dalších věd. Zatímco v minulosti byla pozornost 

zaměřena na odstraňování a zmírňování útrap nemocných a chudých, později byla 

zkoumána spokojenost člověka s prací a životem. Nyní je ve středu zájmu měření a 

analýza pohody, kvality života a štěstí. Subjektivní kvalita života souvisí s psychickou 

pohodou a všeobecnou spokojeností se životem. Objektivní kvalita života znamená 

naplnění požadavků, které se týkají sociálních a materiálních podmínek života a 

fyzického zdraví (Čevela et al., 2012). 

2.1.1 Kvalita života z globálního pohledu 

Pojem kvalita života se začíná ve společenských vědách používat ve druhé 

polovině 20. století. Později, založením mezinárodních vědeckých a společenských 

organizací, se uvedený termín dostal i do koncepčních dokumentů OSN. Termín kvalita 

života není možné jednoznačně objasnit, absolutizovat, protože o definici pojmu se 

pokusilo mnoho autorů, ale s poznáním, že jde o čistě kvalitativní a do jisté míry 

subjektivní pojem. Kvalita lidského života závisí ve velké míře na zdraví, pocitu 

spokojenosti a na mezilidských vztazích. Vzhledem k prudkému nárůstu populace seniorů 

ve světě se analýza kvality života přemístila ze zdravotnických zařízeních do 

každodenního života. Kvalitu života ve zdravotnických zařízeních mají sestry, lékaři a 

další profesionálové ve zdravotnictví tendenci posuzovat z pozice klinického stavu a 

laboratorních parametrů. Pacient však svou kvalitu života vnímá podle aktuálního stavu 

ovlivněného nemocí, do jaké míry je jeho životní styl změněný a limitovaný zdravotním 

stavem. V geriatrickém ošetřovatelství je markantní schopnost pohybu, úroveň 

soběstačnosti, emocionální pohoda, podpora okolí a jiné (Hudáková et Majerníková, 

2013). 
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2.1.2 Kvalita života – pojem 

Je subjektivní a individuální. Definována je tak, jak jí vnímá jednotlivec, to 

znamená, že je prezentována různými komponenty u různých lidí a v různém čase a její 

obsah se nedá arbitrárně vymezit. Má dynamický charakter – v různých životních 

obdobích a životních situacích se může obsah pojmů kvalita života značně lišit, a tedy lze 

hovořit i o specifických aspektech kvality života člověka z hlediska jeho životní etapy 

nebo situace. Objevuje se jako samostatně používaný pojem ve vztahu ke konkrétnímu 

onemocnění a vyjadřuje tak kombinaci používání osobní pohody, spokojenosti a často též 

určitého postavení v sociální stratifikaci (Hudáková et Majerníková, 2013). 

 

2.1.3 Hodnocení kvality života 

Intuitivní hodnocení kvality pacientova života v souvislosti s intenzitou jeho 

obtíží, s rozhodováním o léčbě či se zvažováním prospěchu a rizika zdravotnických 

intervencí je samozřejmou, byť mnohdy neuvědomovanou složkou klinické praxe. Je 

žádoucí, aby se na těchto rozvahách více podílel pacient jako aktivní subjekt, nejen jako 

objekt našich reflexí. Z geriatrického hlediska je třeba apelovat na nepodceňování 

rozhodovacích schopností a kompetencí geriatrických pacientů. Kvalifikace kvality 

života, resp., zdravím podmíněné kvality života (health-re-lated quality of life) se používá 

pro hodnocení psychosociální zátěže způsobené chorobou, disabilitou či léčbou, a to buď 

při sledování konkrétního pacienta, nebo častěji pro výzkumné účely. Nejjednoduššími a 

přitom výpovědními metodami kvalifikace jsou vyjádření souhrnné míry zdraví či kvality 

života graficky na vizuální analogové škále nebo zaškrtnutím jedné z nabídnutých 

odpovědí na dotazníkovou otázku. Rozsáhlejší dotazníková šetření mívají sice často 

nízkou návratnost, ale dlouhodobě se nepochybuje o jejich přínosnosti k chápání a 

kvantifikování zdraví starých lidí a jejich zdravotních problémů (Kalvach et al., 2008). 

Dotazníky ke zjišťování kvality života lze rozdělit na dva základní typy, a to 

dotazníky generické (obecné) a specifické, přičemž některé literární prameny uvádějí i 

třetí typ dotazníků, tzv. standardizované behaviorální testy, zjišťující funkce fyzické a 

kognitivní (speciální neuropsychologické testy)(Sochorová et Vránová, 2008). 
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2.1.4 Měření kvality života u seniorů 

Kvalita života patří v geriatrii, gerontologii a v ošetřovatelství v gerontologii mezi 

významné a často per traktované ukazatele. Dosahování maximální možné kvality života 

je jedním z důležitých cílů v péči o seniory a v určité míře je a jedním z kritérií samostatné 

kvality ošetřovatelské péče. Kvalita života seniorů je determinována mnohými 

zátěžovými situacemi a faktory, které se s vyšším věkem pojí – od faktorů týkajících se 

změn zdravotního stavu po vyrovnání se s novými omezeními v životě, identifikace s 

novými rolemi, možnostmi a dostupnou sociální oporou. Při měření kvality života u 

seniorů vystupují do popředí pojmy, jako jsou autonomie, soběstačnost, schopnost 

rozhodování, absence bolesti a utrpení, zachování smyslových schopností, udržení 

sociálně podpůrného systému, určitý finanční standard, pocit užitečnosti pro jiné, určitý 

stupeň pocitu štěstí a další (Gurková, 2011). 

Atributy kvality života nevyhnutelně souvisí s hierarchií potřeb člověka a s jeho 

hodnotami. Jde o faktory jako fyzická schopnost, soběstačnost, autonomie, absence 

negativních pocitů, zachování smyslu života, pocity užitečnosti a podpory okolí, sociální 

kontakty a jiné. Pokles kvality života u seniora se projeví tíživou atmosférou, závislostí 

na jiných, ztrátou autonomie a absencí smyslu života (Hudáková et Majerníková, 2013). 

Nástroje měření kvality života mohou být využitelné v klinické praxi a to při 

posuzování kvality života u jednotlivce i skupin včetně posouzení priorit pacienta v 

terapii. Nebo jako součást pravidelného auditu, např. v rámci hodnocení efektivnosti 

terapie. Či při výběru efektivní intervence a rozhodování a dalším postupu léčby 

(Gurková, 2011). 
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2.2 Gerontologie – základní pojmy 

Život nás všech probíhá od narození až do okamžiku smrti v určitých vývojových 

etapách. Každá etapa má své zákonitosti, které z ní vyplývají, ovlivňují kvalitu života, 

způsob a rozsah našeho života, a my se jim musíme poměrně zásadním způsobem 

přizpůsobit a zohledňovat je. Většina lidí si při zmínce o stáří představí nesoběstačnou 

osobu neschopnou samostatného života, závislou na pomoci jiné osoby při všech běžných 

činnostech, pro něž je ideální umístění do ústavní péče (Malíková, 2011). 

Světová populace stárne rychle a bezprecedentně. Podíl lidí ve věku nad 60 let se 

v letech 2000 až 2050 zdvojnásobí z přibližně 11% na 22%. Stárnutí obyvatelstva má 

hluboké důsledky pro zátěž způsobenou nemocemi a systémy sociální a zdravotní 

péče. Jak dobře jsou připraveny země, které se s těmito měnícími se demografiemi 

vyrovnávají? Současné systémy péče o starší občany na celém světě bohužel již nejsou 

schopny řešit vzrůstající poptávku po rychle rostoucích počtech starších lidí, a to ani v 

zemích s vyššími příjmy (The Lancet, 2014). 

Stáří je označení pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu života. Jde o 

poslední vývojovou etapu, která uzavírá, završuje lidský život. Souhrnně jde o projev a 

důsledek involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících druhově 

specifickou rychlostí s výraznou inter individuální variabilitou a vedoucích k typickému 

obrazu označovanému jako fenotyp stáří (Čevela et al., 2012).  

Obvykle se proto rozlišuje: Kalendářní stáří je jednoznačně vymezitelné, ale 

nepostihuje zcela inter individuální rozdíly. I arbitrární věková hranice se posouvá, neboť 

se prodlužuje očekávaná doba dožití a průběžně se zlepšuje zdravotní a funkční stav nově 

stárnoucích generací. Sociální stáří postihuje proměnu sociálních rolí a potřeb, životního 

stylu i ekonomického zajištění. Pojem upozorňuje na společné zájmy i na rizika seniorů, 

k nimž patří např. maladaptace na penzionování, ztráta životního programu a společenské 

prestiže, osamělost, pokles životní úrovně, hrozba ztráty soběstačnosti, věková segregace 

a diskriminace. Za počátek sociálního stáří je obvykle považován vznik nároku na 

starobní důchod či skutečné penzionování. Biologické stáří je označení pro konkrétní 

míru involučních změn daného jedince. Jeho exaktní vymezení se však nedaří a není 

shoda ani o tom, co by mělo vyjadřovat. Nečetná pracoviště, která se biologických věkem 

dnes zabývají, obvykle hodnotí funkční stav, výkonnost, jako souhrn involuce, kondice i 

patologie, a to jak parciálně (např. věk kardiorespirační či mentální), tak celkově jako 

součin údajů o různé váze (Kalvach et al., 2004). 
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Gerontologie je interdisciplinární věda, souhrn poznatků o stáří a starých lidech. 

Zkoumá zákonitosti, příčiny a projevy stárnutí, problematiku života starých lidí a života 

ve stáří. Gerontologie se tradičně dělí do tří okruhů: Gerontologie experimentální se 

zabývá studiem procesů a příčin stárnutí, tím, proč a jak živé organizmy stárnou. Je 

zaměřena převážně biologicky, chápe se jako přirozená součást biologie, ale její 

významnou součástí je výzkum psychických změn a schopností v průběhu stárnutí a ve 

stáří. Gerontologie sociální studuje existencionalitu a život ve stáří, vztahy mezi seniory 

a společností, stárnutí společnosti. Gerontologie klinická se zabývá zvláštnostmi zdraví 

a jeho podpory ve stáří, především funkčním zdravím, involučním poklesem potenciálu 

zdraví, zdravotními problémy nad rámec biomedicínské orientace choroby i zvláštnostmi 

chorob, diagnostiky, léčení, prevence a rehabilitace; označuje se též jako geriatrie (Čevela 

et al., 2012). 

Geriatrie jako obor vznikla z důvodů demografických změn a nevyhnutelnosti 

péče o staré lidi, při zohledňování specifik onemocnění geriatrického věku. Zdravotní 

péče v geriatrii se od ostatních oborů medicíny odlišuje komplexnějším přístupem, 

potřebou koordinované týmové péče a akceptováním zdravotně sociální povahy 

onemocnění v séniu (Hudáková et Majerníková, 2013). 

Geriatrický pacient je pacient-senior, který vzhledem ke svému věku se 

vyznačuje řadou specifických příznaků nemocí, odlišnou intenzitou, odlišným průběhem, 

zvýšenou frekvencí některých onemocnění a poruch, často trpí vícero souběžnými 

nemocemi. Podle běžné funkční klasifikace se řadí nejčastěji mezi osoby křehké a závislé. 

Daleko častěji než v mladém a středním věku se u nich vyskytuje horší stabilita (závratě, 

nejistota, pády, úrazy), ztížená pohyblivost (změna polohy z lehu, vstávání z lůžka, po 

pádu ze země, při koupání ve vaně), inkontinence moči, stolice s průvodními problémy 

osobní hygieny, stavy kratší nebo delší dezorientace až zmatenosti. Mnoho geriatrických 

pacientů je odkázáno jen na symptomatickou, resp. paliativní léčbu (Kejklíčková, 2011). 

2.2.1 Členění věkových kategorií 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vychází z patnáctiletých věkových 

cyklů a podle nich uvádí následující rozdělení: 30 – 44 let dospělost; 45 – 59 let střední 

věk; 60 – 74 let senescence (nebo též zralý věk); 75 - 89 let kmetství (neboli senium, 

vlastní stáří); 90 a více patriarchum (dlouhověkost). Další členění cyklu stáří uvádí 

Malíková (2011): 65 – 74 let mladí senioři (problematika penzionování, volného času, 
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aktivit); 75 – 84 let staří senioři (změna funkční zdatnosti, atypický průběh nemoci);85 

let a více velmi staří senioři (problém soběstačnosti a zabezpečenosti). 

2.2.2 Charakteristika stárnutí a stáří 

Stáří je možné v obecném pojetí charakterizovat jako celkový úbytek sil a 

jednotlivých schopností jedince. Snižuje se výkonnost a zvyšuje se potřeba větší přípravy, 

podpory a koncentrace na provádění jednotlivých činností, zvyšuje se potřeba odpočinku, 

poskytování podpory a pomoci, mění se žebříček životních hodnot a potřeb, dochází ke 

změnám v psychickém stavu a emočních projevech (Malíková, 2011). 

Odborná literatura rozeznává dva typy stárnutí: Fyziologické stárnutí probíhá 

přirozeně, tvoří normální součást života jedince. Patologické stárnutí projevení se 

několika různými způsoby: např. předčasným stárnutím či nepoměrem mezi kalendářním 

a funkčním věkem, kdy kalendářní je nižší než věk funkční. Změny během stárnutí se 

projevují v několika oblastech lidského života. Typický je úbytek síly a výkonnosti, kdy 

dochází ke snižování hmotnosti svalů a funkce jednotlivých orgánů. Tyto změny se 

nejčastěji vztahují k trávicímu traktu, srdečnímu a cévnímu systému, dýchací soustavě a 

pohybovému aparátu. U mužů se obvykle dostavují problémy s močením a celkově se 

snižuje reprodukční schopnost. Pro ženy je naopak charakteristická zástava ovulace 

v menopauze a vyšší ztráta kolagenu v tkáních. Stárnutím se obecně zhoršuje i smyslové 

vnímání. Snižuje se zraková ostrost a schopnost rozlišovat barvy. Zhoršuje se sluch, 

vnímání tlaku a teploty na kůži a dochází i k nižší vnímavosti chuťových a čichových 

vjemů. Vlivem snížení mozkové funkce dochází ke kognitivním změnám ve smyslu 

vybavování nedávných vzpomínek oproti dávným. Dochází ke zpomalení přenosu 

informací na motorickém neuronu, což vede ke zpomalení činností. Obecně dochází ke 

snížení potřeby spánku a schopnosti organizmu adaptovat se na stres či náhlé změny. 

Naopak se zvyšuje citová labilita, kdy starší lidé jsou plačtiví. Převládá touha po 

soukromí a pohodlí. Velmi často se objevuje strach z nemoci, opuštěnosti, smrti a tím 

pádem se vyskytují deprese a psychické poruchy. Poměrně významným faktorem je i 

změna v sociálním postavení stárnoucího člověka. Ta je spjata například s odchodem do 

důchodu a se změnou ekonomického zabezpečení. Zásadní jsou i změny v rodině (úmrtí 

manželky/la, partnera/ky, přátel), které se promítají do pocitu izolace (osamocení), 

závislosti na druhých a neprospěšnosti (Šafránková et Nejedlá, 2015). 

Bez ohledu na mechanismus, stárnutí ovlivňuje fyziologii každého hlavního 

orgánového systému. Nervový systém zažívá kognitivní pokles a ztrátu objemu. Změny 
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kardiovaskulárního systému mají za následek nižší srdeční výdej a vyšší krevní tlak, což 

vede k významným změnám struktury a funkce srdce. Změny dýchacího systému vedou 

k narušení okysličení, snížení ventilace / perfúze a zvýšení rizika atelektázy. V 

gastrointestinálním systému dochází ke zpoždění při vyprazdňování spolu se sníženým 

metabolismem jater. Změny renálního systému mají za následek sníženou rychlost 

glomerulární filtrace a sníženou schopnost řídit hemostázu elektrolytů. Endokrinní 

systém vede k hormonálním změnám, které vedou k variabilitě stavu pacientů. Důležité 

je, že všechny tyto změny mohou mít zásadní vliv na perioperační průběh geriatrického 

pacienta a poskytovatelé anestezie vyžadují pochopení těchto změn a způsob, jakým 

ovlivní léčbu jejich geriatrických pacientů (Alvis et Hughes, 2015). 

Vědci zabývající se stárnutím vypracovali několik teorií, které by mohli pomoci 

vysvětlit, proč vlastně ke stárnutí buněk dochází. Těchto teorií je několik a mnohé z nich 

jsou poměrně složité. Například teorie o působení zevních vlivů – pozitivní nebo 

negativní ovlivňují proces stárnutí (chemické látky, jídlo, působení mikroorganismů, 

životní styl atd.), teorie volných radikálů – škodlivé sloučeniny, které vnikají do 

organismu, genetické teorie – délka života je předem geneticky naprogramována, 

imunologická teorie – přidělení buněk (Mlýnková, 2011). 

 

2.2.3 Geriatrická křehkost (frailty) 

Geriatrickou křehkostí se začíná odborná literatura zabývat častěji než dříve a tím 

vznikají i nové definice tohoto pojmu. Některé jako je následující definice, je zcela 

obsahem vyčerpávající: S involucí související multikauzálně podmíněná a progresivně se 

zhoršující (deteriorující) nízká úroveň potenciálu zdraví (zdatnosti, odolnosti a 

adaptability organizmu) s přibývajícími typickými multisystémovými funkčními deficity, 

celkovým zhoršováním stavu a s narůstající disabilitou (interferující s nezávislostí, 

sociálními rolemi a zdravím podmíněnou kvalitou života daného pacienta), s narůstajícím 

rizikem opakovaných dekompenzací zdravotního a/nebo  funkčního stavu, typických 

geriatrických komplikací, potřeby zdravotní péče a její geriatrické modifikace, ztráty 

soběstačnost, institucionalizace a úmrtí. Geriatrická křehkost se v posledních letech stala 

jedním z nejpodstatnějších geriatrických témat koncepčně, klinicky i výzkumně. Zdá se, 

že by mohlo jít o klíčový nástroj k pochopení problematiky a specifičnosti geriatrických 

pacientů i povahy geriatrických intervencí. Křehkost může být i zdravotníky chápána 

několikerým způsobem, například jako: kategorie nezdatnosti a závislosti – obvykle ve 
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smyslu nezvládání náročnějších, tzv. instrumentálních aktivit denního života – IADL s 

potřebou podpory zhruba v rozsahu pečovatelské služby. Vetchost, která v některých 

oborech, např. v onkologii, eliminuje pacienta ze standardních léčebných postupů. 

Nespecifická vulnerabilita organizmu, chápána buď jako míra akumulace funkčních 

deficitů, nebo jako ucelenější medicínský koncept (syndrom), míra poklesu potenciálů 

zdraví, dispozice pro recidivující dekompenzace stavu, hospitalizace, zvýšenou spotřebu 

zdravotní péče, pro ztrátu soběstačnosti v ADL i pro úmrtí (Kalvach et al., 2008). 

Geriatrická křehkost byla různými autory různě vymezována a konkretizována. 

Zřejmý je její koncept (chátrání zdraví a funkčního stavu ve stáří bez jasné vazby na 

konkrétní indexovou nemoc), ale obtížná je operacionalizace tohoto konceptu – vymezení 

definic a kritérií. V současnosti je nejpropracovanější koncept skupiny vedené L. 

Friedovou, která hodnotí somatické aspekty křehkosti, kterými jsou: nechutenství s 

nechtěným hubnutím (více než 5 kg za 12 měsíců), únava, svalová slabost a úbytek 

svalové hmoty (sarkopenie), obvykle spojené s instabilitou a pády, pomalá chůze, 

hypomobilita, omezování pohybových aktivit (Čevela et al., 2012). 

Geriatrická křehkost je postižení multikauzální a multisystémové, podmíněné 

autochronně v procesu involuce a přesahující koncept disease-specific outcomes. Typická 

je nejen akumulace funkčních deficitů. Ale také progresivnost a celovztažnost, 

označovaná jako povšechný úpadek (deteriorace, generalized decline) a špatná prognóza 

(adverse outcomes). Křehký fenotyp se však může rozvinout i jako dominantní projev a 

důsledek některých chorob, především nádorových onemocnění a pokročilé fáze 

srdečního či jiného orgánového selhání, u nichž obvykle signalizuje krátkou životní 

prognózu a indikovanost paliativní péče. Mezi oběma situacemi jsou nejen etiologické, 

ale také patogenetické rozdíly, dokumentován je např. rozdíl mezi nádorovou kachexií a 

geriatrickou sarkopenií (Kalvach et al., 2008). 

 Diagnosticky vzrůstá význam hodnocení sarkopenie. Pojetí křehkosti by však 

mělo důsledně zůstat multidimenzionální, jde o kriticky nízkou míru potenciálu zdraví, 

která interferuje s běžným fungováním člověka a která má složku nejen tělesnou, ale také 

psychickou, sociální a existencionální (Čevela et al., 2012). 

Léčba geriatrické křehkosti jako taková neexistuje, nezbytná je komplexní 

intervence s ovlivňováním všech etiologicky, patogeneticky a funkčně významných změn 

a obtíží a s kompenzováním deficitů. Intervenování je obvykle postupné. Nezbytnou 

součástí intervenování je zpětně vazebné ověřování léčebného efektu, především podle 

subjektivního hodnocení pacienta, objektivního hodnocení výkonových změn ve smyslu 
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soběstačnosti, aktivity a míry pacientovy adherence. Pokud se efekt v přiměřené době 

nedostavuje, léčebný postup přináší neúnosný diskomfort nebo je-li nedostatečná 

pacientova compliance, je třeba změnit intervenční strategii, či odstoupit od intervencí a 

přejít k paliativnímu režimu akceptujícímu přirozenou progresi geriatrické deteriorace. 

Mezi prevenci seniorské populace patří aktivní depistáž a dispenzarizace rizikových osob 

s průběžným posuzováním funkčního stavu a jeho změn a časná intervence sociálních 

potřeb i závažných etiologických a patogenetických faktorů, včetně metabolického 

syndromu, dekompenzujících vlivů a handicapujících okolností (Kalvach et al., 2008). 

 

2.2.4 Potřeby seniorů 

Staří lidé tvoří zdaleka nejpočetnější skupinu v klientele dlouhodobé péče. V rámci 

demografické revoluce se počet i podíl starých lidí ve společnosti setrvale zvyšují. Jde o 

přibývání seniorů: relativní, pokles porodnosti, počtu dětí a mladých lidí v populaci. 

Absolutní, zvýšení počtu starých lidí (poklesem úmrtnosti v mladém věku, prodlužování 

života ve stáří a stárnutí populačně silných ročníků). Schematicky můžeme z hlediska 

zdatnosti, funkčního stavu a zaměření podpory rozlišovat: Seniory elitní žijí zcela 

samostatně, jsou schopni mimořádných výkonů. Seniory zdatné (fit), žijí samostatně, 

zvládají i vyšší nároky životního prostředí (př. život na vesnické samotě). Seniory 

nezávislé, zvládají bez problémů běžné aktivity v nenáročném prostředí (př. byt s 

výtahem). Seniory křehké, vykazují sníženou míru potenciálu zdraví, sníženou odolnost 

při běžné zátěži, vyžadují aktivní dispenzarizaci. Seniory závislé, ztratili částečně i zcela 

soběstačnost, rodina, pečovatelská služba. Seniory zcela závislé, pomoc i na úrovni 

základních aktivit denního života, ústavní péče. Seniory umírající, ucelená paliativní 

péče (Kalvach et al., 2011). 

Potřeby se v jednotlivých věkových obdobích mění. Jiné potřeby mají děti 

předškolního věku, jiné mají školáci a zcela odlišné jsou potřeby dospělých a seniorů. U 

osob nad 75 let dochází k určitým změnám v životních potřebách oproti mladší a střední 

generaci. Mění se hodnotová orientace potřeb, v popředí jsou potřeby zdraví, klidu, 

bezpečí a spokojenosti. Ze studií o klientech v ústavní péče vyplývá, že dříve narození 

preferují z fyzických potřeb chutně připravené jídlo. Je zvýrazněna potřeba 

vyprazdňování, se kterým mají senioři problémy. Zácpa a inkontinence se vyšším věku 

objevují zcela běžně (Mlýnková, 2011). 
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2.3 Močová inkontinence 

Močová inkontinence je nedobrovolný únik moči s prevalencí 25% - 45% u žen. Jen 

přibližně 34% inkontinentních žen považuje močovou inkontinenci za významný 

problém. Časté nebo závažné úniky moči mohou mít ničivý dopad na lidské životy a 

vyvolávat deprese, tím přispívají k rozhodnutí odejít do domu s pečovatelskou službou či 

jiného zařízení. Únik malého množství moči mohou být často řízeny nošením vložek a 

má tak jen mírný dopad na kvalitu života. Výskyt močové inkontinence je přibližně 

poloviční u mužů ve srovnání s ženskou populací. Ztráta kontinence nenastává vždy jen 

s věkem. Je mnoho specifických změn, které přispívají ke vzniku močové inkontinence: 

porucha mobility, kognice, snížení kapacity močového měchýře, obezita atd. U mužů je 

to pak prostatektomie a transuretrální resekce. Odhadem 60% pacientů s močovou 

inkontinencí tuto skutečnost neoznámí svému lékaři z důvodu studu anebo věří, že jim 

nic nemůže pomoci. Přitom je v mnoha případech inkontinence léčitelná nebo alespoň 

zvládnutelná. Proto by se měli lékaři svých pacientů konkrétně na močovou inkontinenci 

ptát (Arenson et al., 2009). 

2.3.1 Fyziologie 

Funkce močového měchýře je regulována detruzorem a dvěma sfinktery, a to 

zevním a vnitřním. Jejich inervace je komplexní a zahrnuje několik úrovní: počínaje 

šedou kůrou mozkovou přes pontinní mikční centrum a dále přes míšní mikční centrum, 

konče periferními somatickými a autonomními nervy. Mikční reflex je komplexem 

podmíněných a nepodmíněných reflexů, který se postupně tvoří během vývoje člověka. 

Je řízen převážně vegetativně a je zajišťován predominantně z centrálního nervového 

systému. Porucha kdekoliv může vést k močové inkontinenci (Lukáš et al., 2014). 

Močový měchýř je rezervoár, ve kterém se hromadí moč. Při individuálně velmi 

rozdílné náplni se dostavuje pocit nucení na močení a začíná se rozbíhat reflexní děj 

vyprazdňování měchýře – mikce. Ta je řízena z mikčního centra, které leží v křížovém 

úseku míchy (S2 – S4). Iniciální pocit plného močového měchýře přerůstá při větší náplni 

až v nutkavou bolest, která je snímána receptory ve stěně měchýře a pánevními nervy 

přiváděna do míchy. Reflexním stahem vypuzovacího systému (cirkulární svaloviny) 

stěny močového měchýře a uvolněním svěračového systému dochází k odtoku moči do 

močové trubice (Dylevský, 2009). 
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Za fyziologických okolností je mikční akt nebolestivý a jeho důsledkem je úplné 

vyprázdnění močového měchýře. Za fyziologického stavu člověk močí 4 – 5x denně a v 

noci pak nemočí nebo zcela výjimečně. Při náplni kolem 400 ml se dostaví mikční reflex. 

U člověka je možné ovládání mikčního reflexu vzhledem k tomu, že jak břišní lis, tak 

zevní svěrač jsou ovládané vůlí (Vytejčková et al., 2013). 

 Inkontinence vyvolává pocit selhání z nemožnosti udržet moč. Inkontinentní sám 

sebe hodnotí jako neschopného a neví, jak to řešit. Z toho pramení bezradnost, jejímž 

důsledkem je snížené sebehodnocení. Důsledkem inkontinence je i narušení sociálních 

vztahů. Aby nemocný málo močil, přestává pít, odmítá tekutiny, vynechává potraviny. 

Tak snižuje potřebu prádla, pomůcek, někoho, kdo by ho obsloužil, neobtěžuje. 

Inkontinence člověka izoluje (Šafránková et Nejedlá, 2015). 

V geriatrii se dlouhodobě chápe jako jeden z nejvýznamnějších problémů, tzv. 

geriatrických obrů, je prioritní záležitostí ošetřovatelskou, ukazatelem pacientovi 

ošetřovatelské náročnosti, indikátorem dlouhodobé deteriorace i akutní dekompenzace 

křehkého geriatrického pacienta a také jedním z prediktorů špatné životní prognózy. Z 

dalších geriatrických syndromů a symptomů se pojí zvláště s imobilitou, dekubity, 

instabilitou, pády, deliriem, umíráním, disabilitou, zanedbáváním. Její zvládání patří k 

indikátorům kvality především dlouhodobé ústavní péče a v neposlední řadě je závažným 

psychosociálním problémem pro pacienty, jejich kvalitu života významně ovlivňuje. Z 

geriatrického hlediska je nutné rozlišovat dvě různé situace: inkontinence jako dílčí 

symptom – příznak dysfunkce dolních močových cest, např. stresová či urgentní 

inkontinence žen, často již ve středním či mladém věku. Inkontinence jako multikauzální 

geriatrický syndrom – prediktor špatné prognózy, nízké kvality života a ošetřovatelské 

zátěže (Kalvach et al., 2008). 

 

2.3.2 Epidemiologie inkontinence 

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace trpí inkontinencí moči přibližně 5 

– 8% světové populace. Jde tedy o problém častý, který postihuje stovky milionů lidí. 

Více než polovina postižených však nehledá lékařskou pomoc – i ve vyspělých zemích 

jde o jedno z přetrvávajících tabu. Jeho míra souvisí s kulturní tradicí, s úrovní zdravotní 

výchovy, se vzděláním i s postavením ve společnosti. Při hodnocení a řešení inkontinence 

hrají významnou roli psychosociální aspekty. Kromě konstitučních souvislostí a 

multikauzální křehkosti jde také o častý, mnohdy časný a vedoucí příznak řady 
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onemocnění urologických, neurologických, gynekologických i jiných, která se mohou ve 

stáří nově objevovat, nebo která s pacientem zestárnou z mladšího věku. Např. 

roztroušená mozkomíšní skleróza, diabetes mellitus, Parkinsonova choroba a 

transverzální léze míšní. U mužů je nejčastější příčinou operační výkon na prostatě 

(Kalvach et al., 2008). 

Jednou z příčin přibývání osob trpících inkontinencí močí je prodlužování naděje 

dožití, i když samotný věk jistě není jediný faktor inkontinence u starší populace. 

Všeobecně se očekává, že prevalence inkontinence různé etiologie bude v budoucnu dále 

narůstat a představovat problém nejen medicínský a sociální, ale také ekonomický. 

Existuje řada epidemiologických studií o prevalenci a incidenci inkontinence moči. Údaje 

nejsou homogenní, neboť jde o studie většinou retrospektivní, s různým počtem pacientů 

a s různě definovanou inkontinencí. Jsou uváděny bizarní rozdíly v prevalenci močové 

inkontinence u žen mezi etnickými skupinami, jako např. predispozice ke stresové 

inkontinenci moči u indiánských žen v důsledku kratší uretry ve srovnání s černoškami, 

nebo častější stresová inkontinence moči u žen asijského kontinentu používající toaletu 

oproti ženám močícím ve dřepu. Údaje o inkontinenci nepochybně záleží na věku 

sledované populace, u žen na počtu porodů, na způsobu získávání informací (osobně, 

dotazníky) apod. (Kalvach et al., 2004). 

2.3.3 Etiologie a patogeneze inkontinence 

U starších žen se močová inkontinence rozvíjí především jako součást dysfunkce 

pánevního dna spolu s poruchami vyprazdňování stolice a eventuálním prolapsem 

pánevních orgánů. V patogenezi se uplatňují vícečetné vaginální porody, zvláště jsou-li 

komplikovány poraněním hráze či dokonce rupturou análního sfinkteru, obezita, vrozené 

dispozice a suspektní se jeví poruchy kolagenu; pozitivní korelace byla zjištěna s varixy 

dolních končetin a výrazně s chronickou bronchitidou, při níž se zřejmě kašel uplatňuje 

jako provokující faktor inkontinence. Etiologie a patogeneze inkontinence u křehkých 

pacientů je komplexní. Nejvýznamnějším etiologickým faktorem je věk s involučně 

podmíněnými změnami, včetně úbytku cholinergních neuronů a s komorbiditou. U mužů 

jde především o korelaci s diabetes mellitus a operacemi prostaty. Častý je výskyt 

inkontinence u syndromu demence: u lidí ve věku nad 65 let byl kognitivní deficit 

hlavním rizikovým faktorem výskytu močové inkontinence po přijetí do nemocnice. Z 

dalších se uvádí především vliv léků, zvláště diuretik a tlumivých psychofarmak. V 

ústavní péči je závažná role omezujících pomůcek – ty mohou být spolu s dalšími 
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imobilizujícími postupy hlavní příčinou vzniku a zhoršení inkontinence. Inkontinenci 

často zhoršuje infekce dolních močových cest (Kalvach et al., 2008). 

2.3.4 Prevence 

Včasným preventivním opatřením se dá předejít nejen samotnému vzniku močové 

inkontinence, ale také zabránění komplikací a následků doprovázejících onemocnění. 

Opatřením, které mohou pomoci předcházet vzniku inkontinence, říkáme primární 

prevence. Jejím cíle je zabránit vzniku onemocnění. Mezi základní preventivní opatření 

spadají pravidelné návštěvy praktického lékaře a specialistů z oborů urologie a 

gynekologie. V mnohých případech lze močové inkontinenci zabránit dodržováním 

patřičných zásad: příjem dostatečného množství tekutin, příjem zvýšeného množství 

vlákniny, neustálá fyzická aktivita, vhodné hygienické a toaletní návyky (pravidelné 

vyprazdňování), včasná terapie a kompenzace akutních i chronických onemocnění. 

Prevence sekundární se zaměřuje na pacienty, u nichž se již dané onemocnění vyskytlo. 

Cílem je včasné rozpoznání onemocnění a zamezení rozvoje nemoci. Vhodným 

opatřením a dodržováním léčby lze zvýšit pravděpodobnost uzdravení jedince. Mezi 

zásady patří: nácvik močení a trénink močového měchýře, omezení rizikových faktorů, 

úprava prostředí, behaviorální postupy, farmakoterapie. U již propuknuté a léčené 

inkontinence se uplatňuje terciální prevence. Kde se uplatňuje psychologický přístup k 

seniorovi a jeho rodině. Jedná se o souhrn opatření, která se snaží zabránit vzniku 

komplikací. Cílem je zabránění progrese onemocnění (Drábková, 2015). 

2.3.5 Důsledky inkontinence 

Důsledky jsou tělesné, psychosociální a samozřejmě také ekonomické. Mezi 

tělesné lze uvést např. iritaci kůže, infekce, dekubity, nežádoucí účinky léčiv, alergizující 

vlivy pomůcek apod., mezi psychosociální např. sociální izolaci, ztrátu sebedůvěry, 

sníženou kvalitu života, přetížení a pocity viny na straně rodiny pečující o postiženého, 

zátěž placeného pečovatele apod. Přímé ekonomické náklady spojené s močovou 

inkontinencí zahrnují výdaje za vložky, pleny, podložky, urinály, mísy, bažanty, praní, 

léky, katétry, pomůcky k elektro stimulaci, operační metody, hospitalizaci akutní nebo 

dlouhodobou, práci a čas ošetřujícího personálu aj. Nákladné je též dodržení adekvátního 

diagnostického algoritmu (přístroje, metody, lékaři, sestry, technici, amortizace, cestovné 

k lékaři, energie aj.) (Kalvach et al., 2004). 
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2.3.6 Klinická klasifikace močové inkontinence 

Klinický obraz zvláště u starších žen zahrnuje širší spektrum symptomů než 

samotnou inkontinenci. Do symptomatologie dysfunkce pánevního dna patří kromě 

stresové a urgentní inkontinence i polakisurie, namáhavé či přerušované močení, močení 

slabým proudem, pocit nedokonalého vymočení stejně jako nedokonalého vyprázdnění 

stolice, namáhání při defekaci, mírná inkontinence stolice, nekontrolovaný odchod plynů, 

pocit tíhy v pánevní oblasti, bolest v dolní části zad, cystokéla, rektokéla, recidivující 

uroinfekce a příznaky spojené s prolapsem pohlavních orgánů (Kalvach et al., 2008). 

Dle mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS) se v současnosti používá třídění 

v zájmu sjednocení diagnostiky, klasifikace i léčby na: Urgentní inkontinence – únik 

moči spojený s naléhavým nucením na močení; urgence mohou být motorické, způsobené 

stahy detruzoru nebo senzorické, způsobené hypersenzitivitou jeho receptorů. Reflexní 

inkontinence - následek hyperreflexie detruzoru či mimovolní relaxace uretrálního 

mechanizmu, přičemž nemocný má pocit nucení na močení. Paradoxní ischurie – 

inkontinence z přetékání, mimovolní odtok části moči z přeplněného měchýře. Stresová 

inkontinence – mimovolní, objektivně prokazatelný únik moči při zvýšení nitrobřišního 

tlaku, a to bez současné kontrakce detruzoru. U stresové inkontinence se v klinické praxi 

všeobecně ujala klasifikace postižení žen podle Ingelmanna-Sundberga do tří stupňů 

podle závažnosti. Kdy první stupeň je nejméně závažný a k úniku moči dochází pouze po 

kapkách při kašli, kýchnutí či zvedání těžších břemen. U druhého stupně je únik 

závažnější a dochází k němu třeba jen při chůzi (zejména po schodech), běhu a lehčí 

fyzické práci. Třetí stupeň je nejzávažnější, kdy k úniku dochází prakticky permanentně 

při pomalé chůzi, v klidu ve vzpřímené poloze nebo jen při hlubším dýchání (Kalvach et 

al., 2008). 

Vytejčková et al. (2013) se u dělení inkontinence spíše řídí četností užívání 

inkontinentních pomůcek. Uvádí, že u lehké inkontinence se spíše jedná o stresovou 

variantu, protože se pomůcky užívají nepravidelně. U střední inkontinence již jde o 

užívání pomůcek každodenně převážně u mobilních pacientů a řadí sem již všechny 

varianty inkontinence. U těžké inkontinence udává permanentní užití pomůcek u všech 

variant inkontinence převážně u imobilních pacientů. 

K objektivizaci množství uniklé moči slouží standardizovaný test vážení vložek, 

jak ho doporučila ICS. Jednoduchý standardní test trvá jednu nebo dvě hodiny a pacientka 
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při něm provádí předepsané činnosti a moč jímá do vložek, které jsou přesně váženy (test 

je pozitivní při úniku více než 2 g moči do vložky (Kalvach et al., 2004). 

Podle serveru UroToday.com se močová inkontinence dělí na extrauretrální a 

uretrální. Kdy příčinou prvního typu jsou převážně vezikouretrální a ureterovaginální 

píštěle a ektopický ureter. U uretrální inkontinence se jedná spíše o funkční poruchu 

z důvodu tělesného postižení a nedostatečné vyspělosti jako jsou třeba abnormality 

močového měchýře (hyperaktivita měchýře, netlumené kontrakce, pokles poddajnosti, 

hypersenzitivita) nebo výtokové abnormality (stresová inkontinence, deficit vnitřního 

sfinkteru, uretrální instabilita, postmikční dribling)(Romžová et al., 2011).  

 

2.3.7 Diagnostika nemocných s inkontinencí 

Racionální léčba močové inkontinence vyžaduje analýzu všech dostupných 

nálezů. Po základním vyšetření by měl být pacient s inkontinencí moči odeslán k 

odbornému vyšetření ke stanovení definitivní diagnózy a typu léčby. Jde-li o stresovou 

inkontinenci moči u žen, lze pacientku odeslat kromě urologa též k urogynekologovi. Pak 

je pacient s navrženou konzervativní léčbou či po operačním řešením předán zpět do péče 

praktického či jiného ošetřujícího lékaře, event. se rozhodne o následné urologické 

dispenzarizaci. Většina stavů vedoucích k inkontinenci moči, se kterými se setkává 

praktický lékař, internista či geriatr, může být vyšetřena urologem efektivně. Výjimku 

tvoří inkontinence moči způsobená bakteriálním zánětem močových cest či inkontinence 

z přetékání měchýře. Tyto stavy by měly být řešeny bezodkladně (Kalvach et al., 2004). 

2.3.8 Základní vyšetření a speciální vyšetření 

U základního vyšetření se hlavně zaměřujeme na anamnézu pacienta, klinické 

vyšetření a to včetně vyšetření zevního genitálu a per recrum i vaginam. Tímto vyšetřením 

se může dojít k odhalení možného poklesu pánevních orgánů, různých malformací, 

zánětlivých infekcí i nádorů. Dále by mělo následovat vyšetření moči chemicky, 

mikrobiologicky a vyšetření močového sedimentu (při nálezu krve nebo bílkoviny v moči 

musí následovat vyšetření urologem). Z laboratoře by nás mělo ještě zajímat vyšetření 

séra a to s hodnocením především urey, kreatininu a u mužů ještě prostatického 

specifického antigenu, který je důležitý u včasné diagnostiky karcinomu prostaty. U žen 

by ještě mělo následovat gynekologické vyšetření, pokud není pacientka kontrolována 

pravidelně (Kalvach et al., 2004). 
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Další speciální vyšetření provádí urolog, v případě stresové inkontinence moči u 

žen urogynekolog. Zásadní je odlišit jednotlivé typy inkontinence, zejména urgentní a 

stresovou. Speciální vyšetření specialistou většinou zahrnuje dotazníkové údaje (např. 

podle Gaudenze), funkční sonografii transperineální (introitální), rentgenologické 

vyšetření (cystouretrografie v předo-zadní projekci či mikční), instrumentální vyšetření 

(kalibrace uretry, cystoskopie), test vážení vložek, urodynamické vyšetření 

(uroflowmetrie, cystometrie, profilometrie, elektromyografie)(Kalvach et al., 2004). 

 

2.3.9 Vybrané příčiny inkontinence ve stáří 

Normální mikci zajišťuje souhra nervově svalového aparátu. V opačném případě 

jde o neuromuskulární dysfunkci. Velké množství více či méně odlišných klasifikací tzv. 

neurogenních měchýřů je podmíněno různými aspekty dělení. Někdy jde především o 

hledisko etiologické (příčiny vrozené – získané, traumatické – netraumatické, zánětlivé 

apod.), jindy hledisko lokalizace míšní léze (supranukleární, nukleární, infranukleární). 

Jinak rozdělí dysfunkce neuro-urolog (detruzor areflexní, hyperreflexní se sfinktery 

nekoordinovanými, nebo koordinovanými), jinak traumatolog atd. Mezi nejčastější 

příčiny patří cerebrovaskulární onemocnění, jako jsou ikty, tranzitorní ischemické 

příhody a status lacunaris, které často vedou k mikčním poruchám. Proto by pacienti po 

CMP měli častěji podstoupit urologické vyšetření, včetně sonografie, renální scintigrafie 

a video-urodynamiky. Patří sem i Parkinsonova choroba, ta spadá pod suprapontinní léze, 

kdy se mikční obtíže objevují u 25 – 75% nemocných. Dále k inkontinenci dochází po 

poraněním míchy, které přibývá u staré populace z důvodu úrazů, onkologických 

onemocněních i zánětů. Navíc se i mladší paraplegici a kvadruplegici často stávají klienty 

zařízení dlouhodobé péče v gesci oboru geriatrie. K inkontinenci může docházet i po 

velkých pánevních operacích, u diabetického neurogenního měchýře, cervikální 

spondylóze či protruze nebo také u pokročilých stádiích demence a delirantních stavů 

(Kalvach et al., 2008). 

2.3.10 Rizikové faktory inkontinence 

U stresové inkontinence u žen to může být zejména obezita. Ta má podle údajů 

významnou souvislost se stresovým typem úniku moči. Stejně tak i nadměrná fyzická 

námaha. Dalšími rizikovými faktory jsou poruchy funkce pánevního svalstva – zvláště 
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jeho ochablost, větší počet porodů a hmotnost plodu nad 4000 g (porodní 

poranění)(Zámečník et Macek, 2012). 

Další příčiny inkontinence jsou pro obě pohlaví většinou stejné jako je nykturie 

(noční močení), neschopnost odložit močení, neurologické onemocnění, ochablost 

svěračů močové trubice, ochablost svalů pánevního dna, zhoršená pohyblivost, některé 

léky (diuretika), psychické faktory. Ve stáří také klesá kapacita močového měchýře a 

zvyšuje se množství reziduální moči. U mužů může inkontinenci ovlivnit i zvětšená 

prostata (Mlýnková, 2011). 

2.3.11 Ošetřovatelská péče o inkontinentní pacienty 

Ošetřovatelská péče se odvíjí od typu inkontinence, od povahy a prognózy 

základního onemocnění, od schopnosti pacienta k samo ošetření (self-management) 

včetně míry spolupráce, compliance se zdravotníky a v geriatrii velmi často také od míry 

spolupráce s rodinou pacienta (Kalvach et al., 2004). 

Ošetřovatelský personál dbá o nácvik pravidelného vyprazdňování na toaletě. Ne 

vždy se však podaří a pak je používání pomůcek pro inkontinenci nezbytné. Mnozí 

pacienti se za tento stav stydí hlavně v ranních hodinách, když se probudí a zjistí, že jsou 

pomočení. Taktní a vlídná podpora ze strany ošetřovatelského personálu je zcela na místě. 

V souvislosti s vyprazdňováním moči je třeba připomenout užívání již zmiňovaných 

diuretik a to při plánování jednotlivých činností, které se u pacientů musí vykonat. V 

institucionální péči je otázkou okamžitá dostupnost toalety. Péče o řádnou hydrataci a 

sledování příjmu tekutin je naprostou samozřejmostí (Mlýnková, 2011). 

Obecně je inkontinence prioritou ošetřovatelského zájmu a ukazatelem pacientovi 

ošetřovatelské náročnosti. Její zvládání patří k indikátorům kvality dlouhodobé ústavní 

péče. Z hlediska pacienta přináší zdravotní rizika (dekubity, močové infekce) a především 

je mimořádně závažnou událostí psychosociální, která zhoršuje kvalitu života, navozuje 

úzkost, ponížení, depresi, vede k omezování aktivit a kontaktů, k sociálnímu 

znevýhodnění až vyloučení a může být příčinou trestání ze strany ošetřovatelského 

personálu. Má symbolický, metaforický význam a byla dokonce označena za „kulturní 

symbol narůstající závislosti ve stáří a strachu ze stáří.“ V geriatrii se dlouhodobě 

inkontinence chápe jako jeden z nejvýznamnějších problémů (Kalvach et al., 2011). 
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2.3.12 Pomůcky pro inkontinenci 

Pomůcky pro inkontinenci by měly zlepšovat kvalitu života pacienta, bránit 

komplikacím, především maceraci pokožky a vniku dekubitů. Zároveň by měly posilovat 

důstojnost u mobilních pacientů i jejich sociální aktivity. Také by měly usnadňovat 

ošetřování nemocného v domácím prostředí i v ústavní péči (Kalvach et al., 2004). 

Pomůcky mají i eliminovat doprovodné negativní jevy inkontinence – zápach, 

obavu z pomočení, strach z pobytu na veřejnosti a také pocitu studu. Požadavky na 

inkontinenční pomůcky jsou: správná velikost, nedráždivý (hypoalergenní) materiál, 

snadná manipulace při použití (pro nemocného i pečujícího), dobrá absorpce materiálu, 

dezodorační složka, cenová dostupnost, prodyšnost (Vytejčková et al., 2013). 

V případě dlouhodobě ležícího inkontinentního pacienta lze ještě nabídnout také 

jednorázové prostěradlo, povlak na přikrývku, pyžamo apod. (Kalvach et al., 2004). 

U pacientů ležících a inkontinentních je vyšší riziko vzniku proleženin či vzniku 

dermatologických problémů, na které působíme preventivně v první řadě pečlivým a 

včasným monitorováním (Pokorná et Krajčíková, 2017). 

Pouze speciální péče může udržet kůži čistou, suchou a zdravou, je proto vhodné 

dodržovat následující doporučení: včasná a pravidelná výměna absorpčních pomůcek 

(nejpozději po 8 hod); u imobilních pacientů je možné použít vlhčené ubrousky nebo 

čistící pěnu, které nevyžadují náročný přesun pacienta do koupelny (nevynechávat ale 

pravidelné sprchování); používat prostředky, které nevysouší a nedráždí a jsou vhodné 

pro namáhanou pokožku; používat prostředky, které nenaruší, ale naopak podpoří 

ochranný kožní film, především krémy a masti obsahující oxid zinečnatý, lanolin, je 

dobré je použít při každém ošetření kůže; po sprchování dostatečně pokožku vysušit 

(Sochorová, 2011). 

Zvláštní pozornost zasluhuje používání permanentního močového katetru. Ten 

způsobuje rozšíření uretry, poruchy svěračů, ochabnutí močového měchýře a vyhasnutí 

jeho vyprazdňovací funkce. Ošetřovatelskou prevencí je pokud možno katetr nepoužívat, 

nejde-li o bezvědomí, retenci moče nebo o rozsáhlé dekubity (Kalvach et al., 2011). 

Zavedený katétr postupně uzavíráme a intermitentně vypouštíme. Odstraňujeme 

jej co nejdříve. Pacienta pak často podkládáme podložní mísou či lépe v pravidelných 

intervalech vysazujeme na toaletní židli. V případě nutnosti zavedení permanentní 

močové cévky je nutná péče o ni i o celý svodný systém, jehož součástí je sáček s výpustí, 

nebo bez výpusti, nebo zvláštní uzavřený obvod s bakteriálním filtrem. Tento uzavřený 
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obvod vydrží až deset dní bez rozpojování. Neúčinnost filtru nám může signalizovat 

změna barvy sáčku (Kalvach et al., 2004). 

2.3.13 Léčba inkontinence 

Hlavní léčebné principy mají za cíl zachovat renální funkce, zajistit kontinenci, 

zabránit uroinfekci a komplikacím, umožnit pacientovi sociální flexibilitu, vyloučit 

technické problémy a dodržet přiměřenost ekonomických nákladů (Kalvach et al., 2004). 

Léčba inkontinence se dělí na základní tři oblasti a to léčbu konzervativní, léčbu 

chirurgickou a léčbu farmakologickou. Oblasti léčby se mohou spolu kombinovat. 

Všeobecně však platí zásada, že by měly být před operačním řešením vyčerpány všechny 

tzv. konzervativní metody (Zámečník et Macek, 2012). 

Konzervativní postupy jsou první volbou každého lékaře, jelikož jsou nejsnáze 

ovlivnitelné a proveditelné a může je doporučit i praktický lékař bez specializace na 

urologii. Mezi nejjednodušší patří snížení hmotnosti při obezitě, omezení pití alkoholu, 

kávy a přípravků s kofeinem (působí močopudně), úprava režimu tekutin, úprava 

jídelníčku (omezit kořeněná jídla), eliminace těžké fyzické aktivity, nácvik mikčního 

reflexu, používání inkontinentních pomůcek. Mezi složitější postupy vyžadující již péči 

odborníka a vedení pacienta patří posilování svalů pánevního dna, využití RHB technik, 

elektro stimulace svalů pánevního dna, zavedení permanentního katétru atd. (Vytejčková 

et al., 2013). 

Existují různé sestavy cviků. Které slouží k posílení a rehabilitaci svalů pánevního 

dna. Zvyšují schopnost svalů se stahovat. Je nutno pacienta upozornit, že úspěšnost léčby 

záleží na stupni úniku moči. Jedná se o Kegelovy cviky dle Arnolda Kegela. Doporučuje 

se cvičit asi 3x denně po dobu 20 minut. Další možností rehabilitace svalů pánve jsou 

vaginální kónusy.  Do pochvy se vkládají předměty, které pacientka silou pánevních svalů 

musí udržet, postupně se zvyšuje jejich hmotnost. Vaginální pesary mají odstraňovat 

úniky moči tím, že upravují porušené anatomické poměry nebo zvyšují tlak v močové 

trubici. Elektro stimulace nepřímo stimuluje struktury svalstva pánve pomocí vaginální 

nebo rektální sondy (Zámečník et Macek, 2012). 

V dnešní době jsou některé cviky, které byly doporučovány v minulosti, 

považovány za nevhodné – například přerušování proudu moči či stahování hýždí k sobě. 

Vzhledem k často špatné somatognozii pánevního dna se pacienti nejprve učí izolované 

aktivaci a relaxaci. Někteří pacienti i přes dobrou vůli nedokáží provést volní kontrakci. 

Proto je třeba v počátcích terapie dohledu fyzioterapeuta, který cvičence opravuje a 
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pomáhá mu uvědomovat si nevhodné pohybové návyky. I těžké funkční stavy mohou 

profitovat z dobře vedené fyzioterapie, je třeba trpělivost a dobrá motivace – první 

úspěchy se mohou dostavit po týdnech až měsících poctivého a pravidelného cvičení 

(Švojgrová, 2017). 

Léčba chirurgická je invazivní metoda, ke které se přistupuje, až jako k poslední 

možnosti. Zahrnuje několik postupů, jako jsou závěsné suprapubické operace 

(vezikopexe) i laparoskopické postupy. Patří sem vaginální operace (jehlové závěsy, 

kolpoplastiky), sling operace smyčkou z fascie, dakronu, lyodury, vaginální stěny, 

suburetrálně umístěná např. prolénová páska, tzv. TVT (tension free vaginal tape), 

injekční operace (injectables) – transuretrální aplikace teflonu, silikonu, kolagenu, tuku a 

umělý svěrač uretry (Kalvach et al., 2004). Nebo se provádí segmentace měchýře pomocí 

střevní kličky, denervace nebo distenze (Lukáš et al., 2014). Nicméně trajektorie vložení 

TVT pásky je spojená s některými operačními komplikacemi jako je poranění močového 

měchýře a krvácení. Fatální následky mohou mít poranění velkých cév (Masata et al., 

2016). 

Léčba farmakologická by měla předcházet chirurgickým zákrokům a ve většině 

případů se používá v kombinaci s konzervativními postupy. Farmaka jsou aplikována na 

základě znalostí rozmístěná vegetativních receptorů v dolních močových cestách. 

Aplikují se především parasympatolytika, betamimetika, alfalytika, inhibitory 

prostaglandinů, analogy vazopressinu, lokální anestetika intravezikálně a k selektivní 

blokádě S3 (unilaterální nebo bilaterální), antagonisté kalcia, myorelaxancia, 

polysynaptické inhibitory, alfa – blokátory (Kalvach et al., 2004). 

2.4 Hyperaktivní močový měchýř 

Hyperaktivní močový měchýř („overakticve bladder – OAB“) je definován jako 

soubor symptomů ukazujících na možnou dysfunkci dolních močových cest. 

Charakteristickým symptomem je závažná urgence, zpravidla doprovázená častým 

močením (frekvencemi), nykturií a v některých případech rovněž urgentní inkontinencí 

(Krnut, 2011). 

Frekvence vyjadřuje počet močení za 24 hodin. Za častou mikci považujeme 8 a 

více močení za 24 hodin. Urgencí se rozumí pocit naléhavosti vyhovět močovému 

měchýři vyprázdnit se a neschopnost močení oddálit (Romžová et al., 2011). 

U OAB se často používá další termín tzv. warning time. Ten označuje časový 

interval od nástupu prvního pocitu nucení na močení do pocitu nesnesitelného nucení na 
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močení, případě urgentní inkontinence. Je velmi obtížné tento časový úsek objektivně 

změřit. Typickým klinickým projevem je, že se pacienti pohybují neustále v dosahu 

toalety (Burešová et al., 2012). 

2.4.1 Dopady hyperaktivního močového měchýře 

Důsledky OAB lze hodnotit jednak z hlediska individuálního, jednak z hlediska 

celospolečenského. Pro pacienta znamenají symptomy OAB většinou výrazný pokles 

kvality života, výrazné jsou psychologické a společenské dopady, jak už zde bylo 

zmíněno u inkontinence. Negativní ovlivnění kvality života je dokonce větší než u 

diabetiků či revmatoidní artritidy. Pacienti podřizují svůj denní program močovému 

měchýři. Dochází k redukci společenské a sportovní aktivity, pacienti omezují cestování, 

vydávají se pouze do míst, kde vědí, kde se nacházejí toalety. Výsledkem je významná 

anxieta a psychická zátěž. Pacienti mají obavy z úniku moči, ze zápachu, cítí se nečistí. 

Negativně je ovlivněna sebedůvěra, celková energie, důsledkem nykturií je únava a 

pokles výkonnosti. Pacienti zažívají pocit ztráty své společenské role, ocitají se v izolaci. 

Ztrácejí společenské kontakty, nové nenavazují, a to vede k dalšímu omezování jejich 

duševní a tělesné aktivity. Někteří autoři tak hovoří o psychosociální smrti. OAB má i 

celou řadu zdravotních dopadů – nejlépe dokumentovaný je vliv OAB na frekvenci pádů 

cestou na toaletu s následnými frakturami krčku stehenní kosti. Obecně hovoříme o 

primárním nebo sekundárním hyperaktivním měchýři. Sekundární hyperaktivní měchýř 

vzniká nejčastěji na podkladě infekcí a nádorových onemocnění dolních cest močových 

(DCM), přítomnost cizího tělesa v DCM, na podkladě zjevné poruchy neurálního řízení 

dolních močových cest, na podkladě pooperačních nebo postradiačních změn atd. 

Rizikové faktory jsou shodné s močovou inkontinencí, důraz je zde kladen na věk a 

obezitu (Krnut, 2011). 

2.4.2 Klinický obraz 

Je dán jeho definicí. Ve velké většině případů dominují urgence. Urgence je 

považována za klíčový symptom, který potom do značné míry indikuje symptomy další. 

Urgence jsou většinou provázeny i frekvencemi. OAB je relativně často doprovázen 

nykturiemi. Často lze do rámce klinického obrazu OAB přičíst depresivní ladění a 

frustraci (Krnut, 2011). 
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2.4.3 Diagnostika hyperaktivního močového měchýře 

Diagnóza je založena na vyhodnocení komplexu symptomů ve spojitosti s 

anamnestickými daty, fyzikálním vyšetřením a zhodnocením moči a s vyhodnocením 

několika dotazníků a mikční karty. Je potřeba vyloučit IMC, stresovou inkontinenci, 

prolaps pánevních orgánů, tumory močového měchýře, cystolitiázu a další možné 

procesy, jež se projevují podobnými symptomy jako hyperaktivní měchýř (Vrtal et al., 

2008). 

Anamnéza zůstává stěžejním bodem diagnostiky. Zejména se ptáme na začátek 

obtíží, přítomnost a závažnost jednotlivých symptomů OAB. Frekvence mikce, častost 

urgencí, frekvence epizod urgentní inkontinence. Zajímají nás provokační faktory 

(tekoucí voda, mytí rukou). Zásadní je snažit se během anamnézy odlišit typ 

inkontinence. Dále potřebuje vědět, zda pacient užívá inkontinenční pomůcky, případně 

jaké a jejich počet. Mezi základní diagnostické nástroje i zde patří  mikční karty, kdy si 

pacient zapisuje čas a množství přijímaných tekutin, čas a množství vymočené moči, 

zaznamenává urgence i epizody inkontinence. Následují další vyšetření, jako u 

diagnostiky močové inkontinence (Krnut, 2011) 

 

2.4.4 Léčba hyperaktivního močového měchýře 

Léčba by měla být přísně individuální a přizpůsobena nálezu a potřebám pacienta. 

Podle mezinárodních doporučení je na prvním místě v léčbě OAB behaviorální terapie a 

rehabilitace svalů pánevního dna. Jde především o redukci tělesné hmotnosti, cvičení se 

zaměřením na posílení svalů pánevního dna, trénink močového měchýře (bladder drill), 

redukci nebo ukončení kouření a omezení příjmu dráždivých látek (káva, alkohol, 

kořeněná jídla)(Zámečník et Macek, 2012). 

Stěžejní léčebnou modalitou je farmakoterapie. Cílem léčby je potlačení urgencí 

snížením nadměrné aktivity detruzoru a zvýšení funkční kapacity močového měchýře. 

Jsou používány anticholinergní antimuskarinové látky. Mezi zástupce patří: oxybutynin, 

tolterodin, propiverin atd. Při selhání veškeré konzervativní a farmakologické léčby OAB 

lze přistoupit k tzv. miniinvazivní terapii, a to aplikaci botulotoxinu do stěny detruzoru. 

Do kategorie miniivazivní terapie OAB spadá i elektrostimulace. Stimulací dochází ke 

stabilizaci hyperaktivní svaloviny detruzoru a zároveň i ke stimulaci kontrakce hladkých 

svalových vláken uretry (Kachlířová et Hořčička, 2012). 
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Je třeba posuzovat každého pacienta komplexně. Cílem není střídat jedno 

anticholinergikum za jiné, popřípadě empiricky zkoušet nejrůznější kombinace 

medikamentů s behaviorálními opatřeními, aniž bychom měli jasně definovanou příčinu 

potíží. Pokud se nedostaví očekávaný efekt do 2 měsíců, je potřeba pacienta znovu 

přehodnotit a došetřit. Je neustále třeba myslet i na to, že chybně léčený pacient může pod 

nálepkou OAB rok a více chodit s onkologickým onemocněním s fatálními následky 

(Vrtal et al., 2008). 

Pro léčbu symptomů OAB v seniorském věku jsou primárně indikována 

antimuskarinika, která by měla být doplněna behaviorální léčbou. Na doporučení 

Evropské urologické asociace se u léčby OAB u seniorů zvažuje nejen multifaktoriální 

etiologie a vliv komorbidit na projevy OAB, ale zejména přítomnost kognitivních poruch 

a dalších onemocněních CNS, efekt další užívané medikace (možnost interakcí s 

antimuskariniky) a riziko nežádoucích účinků. Z nežádoucích účinků kromě typických 

anticholinergních periferních účinků (sucho v ústech, zácpa, porucha akomodace, 

syndrom suchého oka) se u seniorů stále diskutuje možný vliv antimuskarinik na zhoršení 

kognitivních schopností u kognitivně intaktních seniorů, ale i zvýšení rozvoje mírně 

kognitivní poruchy nebo demence (Topinková, 2017). 

Perorální farmakoterapie je dosud nejrozšířenější metodou léčby OAB. Ne 

všechna teoreticky využitelná farmaka jsou klinicky relevantní, naopak v praxi jsou 

užívány i další léky, jejichž mechanismus účinku není úplně objasněn. Dále sem patří již 

zmiňovaná elektroterapie a chirurgická léčba (Krnut, 2011). 

 

2.5 Dříve realizované studie 

Bc. Pavla Drábková v listopadu 2013 až do ledna 2014 provedla sociologický 

výzkum na území České republiky v oblasti okresu Kroměříž. Předmětem výzkumu byla 

kvalita života seniorů s močovou inkontinencí. Autorka provedla dotazníkové šetření 

skládající se ze standardizovaných otázek KHQ (King´s Health Questionnaire, zaměřený 

na kvalitu života seniorů s močovou inkontinencí). Dotazník obsahoval 21 položek 

s obohacením o jednu vlastní položku. Výzkumu se zúčastnilo 234 seniorů z několika 

typů nemocničních zařízení a oddělení. Výstupem tohoto výzkumu bylo zjištění, že 

průzkumu se více zúčastnily ženy než muži. Nejvyšší počet respondentů se vyskytl ve 

věku nad 85 let. Z výsledků hypotéz je patrno, že oslovení senioři hodnotili kvalitu života 
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s močovou inkontinencí většinou jako průměrnou. Negativněji hodnotili kvalitu života 

v oblasti spánku a problémy s únikem moči uváděli jako deprimující (Drábková, 2014). 

doc. MUDr. Jan Krnut, PhD. Et al., v roce 2011 provedl výzkum na území České 

republiky v okolí Ostravy. Předmětem výzkumu byla prevalence symptomů 

hyperaktivního močového měchýře u pacientů urologických ambulancí. Výzkumu se 

zúčastnilo celkem 342 pacientů z pěti urologických pracovišť. Prevalenci OAB byla 

zjišťována použitím dotazníku „Bladder Control Self Assessment Questionnaire 

(BCSAQ)“ a přímého dotazování lékařem. Lékaři v rámci přímého dotazování zjišťovali 

zejména, zda byly otázky v dotazníku srozumitelné, zda pacient/ka trpí urgencemi, zda 

pacient/ka trpí urgencemi doprovázenými únikem moči, a dále hodnotili, zda jsou 

pacienti schopni sami hovořit beze studu o tématech urgence a inkontinence. Získané 

výsledky byly zpracovány metodami deskriptivní statistiky (Krnut et al., 2011). 

Brazell D. Hema et al., v roce 2012 provedli studii, jejímž účelem bylo 

vyhodnocení dopadu močové inkontinence na kvalitu života mezi různými věkovými 

kategoriemi žen. Osloveny byly ženy v Hartfordské nemocnici v Americe v období září 

2007 až dubna 2011 a celkem se zúčastnilo 765 respondentek. Byly rozděleny do tří 

věkových kategorií (mladší 45 let, 45 – 55 let a starší 55 let). Použit byl Scheffeův test a 

individuální dotazy lékařů. Hodnocen byl dopad na negativní kvalitu života v oblasti 

fyzických aktivit a psychické stránky. Získané výsledky byly zpracovány pomocí chí-

kvadrátu testu (Brazell et al., 2012). 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části bakalářské práce jsme stanovili cíle a pracovní hypotézy. Dále 

jsme popsali metodiku, organizaci šetření, charakteristiku a popis zkoumaného vzorku. 

Výsledky vlastního šetření jsme pro názornost prezentovali v tabelárních přehledech. 

Grafická znázornění jsme uvedli v příloze této bakalářské práce. Empirickou část jsme 

zakončili diskuzí. 

 

3.1 Cíle a pracovní hypotézy 

Předmětem naší bakalářské práce bylo zjistit, ve kterých oblastech života považují 

geriatričtí pacienti močovou inkontinenci za nejvíce obtěžující. Zda je rozdíl ve vnímání 

problémů rozlišný u žen, mužů či je závislost na věku respondentů. Na základě tohoto 

jsme stanovili dílčí cíle. 

 

C1 Zjistit, zda mají s častým močením během dne problémy častěji ženy než muži.  

C2 Zjistit, zda existuje rozdíl mezi vnímáním nočního močení více u žen než mužů. 

C3 Posoudit, zda problémy s močením způsobily, že si během spánku neodpočinuli 

častěji ženy než muži. 

C4 Ověřit, jestli časté močení během dne postihuje častěji vyšší věkovou skupinu 

respondentů než nižší věkovou skupinu. 

C5 Porovnat, zda noční močení postihuje častěji vyšší věkovou skupinu respondentů než 

nižší věkovou skupinu. 

C6 Zjistit, zda nedostatečný odpočinek během spánku postihuje častěji vyšší věkovou 

skupinu respondentů než nižší věkovou skupinu. 

 

Na základě těchto cílů jsme stanovili pracovní hypotézy, kdy hypotézy 1 – 3 se 

zabývají rozdílem vnímání problému u žen a mužů. A hypotézy 4 – 6 se zabývají rozdílem 

vnímání u vyšší a nižší věkové skupiny respondentů. 

 

1H Lze předpokládat, že časté močení během dne postihuje častěji ženy než muže. 

2H Lze předpokládat, že problém s nočním močením mají častěji ženy než muži. 

3H Lze předpokládat, že problémy s močením způsobily, že si během spánku 
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neodpočinuli častěji ženy než muži. 

4H Lze předpokládat, že časté močení během dne postihuje častěji vyšší věkovou skupinu 

respondentů než nižší věkovou skupinu. 

5H Lze předpokládat, že noční močení postihuje častěji vyšší věkovou skupinu 

respondentů než nižší věkovou skupinu. 

6H  Lze předpokládat, že nedostatečný odpočinek během spánku postihuje častěji vyšší 

věkovou skupinu respondentů než nižší věkovou skupinu.  

 

 

3.2 Metodika vlastního šetření 

K získání potřebných dat jsme použili standardizovaný dotazník OAB-q české 

verze autora Zachovala (2006). Dotazník obsahoval 32 otázek rozdělených do dvou 

okruhů. V prvním okruhu bylo 8 otázek zaměřených, zda se u pacientů vyskytují obtíže 

spojené s močením. V druhém okruhu bylo 24 otázek zaměřených na aktivity běžného 

života a psychickou stránku respondenta, které mohou být ovlivněny problémy 

s močením. Otázky jsou v dotazníku položeny srozumitelně a hodnocení je pro seniory 

zvládnutelné. Dotazník jsme vybrali i na základě vhodnosti položených otázek vzhledem 

k hospitalizovaným pacientům (neobsahuje otázky ohledně sexuality). 

3.3 Organizace šetření a popis zpracování dat 

Přípravnou fázi naší práce jsme realizovali od června roku 2018 do ledna roku 

2019. Využívali jsme literární zdroje z řad odborné literatury, internetu a odborných 

časopisů. Dotazníkové šetření jsme provedli na našem pracovišti u pacientů 

hospitalizovaných na lůžkových odděleních nemocnice Bubeneč. Šetření jsme provedli 

v období září až listopad 2018. Nerozlišovali jsme pohlaví ani věkovou skupinu. 

Dotazníkové šetření jsme uskutečnili se souhlasem zástupkyně ředitelky pro 

ošetřovatelskou péči. Připravili jsme celkem 130 anonymních dotazníků a každý 

obsahoval 32 položek, u kterých dotazovaný vybíral ze šesti možností. Průměrný čas 

k vyplnění dotazníků činil cca 15 minut. Návratnost jsme měli 100 dotazníků, z toho 5 

bylo vyplněno jen z 1/3. Proto ke konečnému zpracování jsme použili jen 95 dotazníků. 

Data jsme zpracovali za použití programu Excel 2013 v období únor a březen roku 2019. 

Výsledky jsme uvedli v tabelárních přehledech. 
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3.4 Charakteristika a popis zkoumaného vzorku 

K průzkumnému šetření zabývající se problematikou „Kvalita života seniorů 

s inkontinencí“ jsme oslovili pacienty z třech oddělení nemocnice Bubeneč. Jednalo se o 

oddělení následné péče, následné rehabilitační péče a sociální lůžka. Pacienty jsme 

vybrali na základě dokumentace, doporučení ošetřovatelského personálu a ošetřujícího 

lékaře. Šlo o pacienty, u kterých za poslední čtyři týdny nastal problém s vyprazdňováním 

moči. Pacientům jsme vysvětlili formy odpovědí a nabídli pomoc při vyplnění vzhledem 

k jejich mobilitě a zrakovému handicapu atd. 

 

3.4.1 Výsledky vlastního šetření a jejich interpretace 

V této kapitole se věnujeme prezentaci výsledků dotazníkového šetření 

v tabelárních přehledech. K prezentaci jsme vybrali 7 otázek z dotazníku, které jsme 

považovali za významné. Tabelární přehledy uvádějí procentuální zastoupení zvolených 

odpovědí na dané položky.  

 

Tab. 1: Pohlaví zúčastněných respondentů. 

 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že celkový počet respondentů, jejichž odpovědi jsme 

hodnotili, je 95. Z toho 49,5% tvoří muži (n=47) a 50,5% (n=48) tvoří ženy. 

 

Tab. 2: Během posledních 4 týdnů Vás trápilo časté močení během dne. 

 

 

proměnná n %

muži 47 49,5%

ženy 48 50,5%

celkem 95 100,0%

1. pohlaví  respondentů

proměnná n %

vůbec ne 13 13,7%

velmi málo 14 14,7%

trochu 24 25,3%

celkem ano 27 28,4%

hodně 9 9,5%

velmi hodně 8 8,4%

celkem 95 100,0%

2. časté močení během dne 
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Z uvedené tabulky nám vyplývá, že časté močení během dne „celkem ano“ trápilo 

28,4% (n=27) respondentů a jen „trochu“ 25,3% (n=24). Odpovědi „velmi málo“ 14,7% 

(n=14) a „vůbec ne“ 13,7% (n=13) se též lišily jen nepatrně. Pouze 9,5% (n=9) 

respondentů odpovědělo, že „hodně“ a 8,4% (n=8) odpovědělo, že „velmi hodně“. 

 

Tab. 3: Během posledních 4 týdnů Vás trápilo nepříjemné nucení k močení. 

 

 

Z tabulky 3 pro nás vyplývá, že 21,1% (n=20) respondentů si vůbec neuvědomuje, 

že by pociťovalo nepříjemné nucení na močení. 16,8% (n=16) respondentů tento pocit 

vnímá jen „velmi málo“ a 17,9% (n=17) respondentů si nucení na močení uvědomuje jen 

„trochu“. „Celkem ano“ již nucení na močení popisuje 22,1% (n=21) respondentů, 

„hodně“ 14,7% (n=14) a „velmi hodně“ nejméně respondentů a to 7,4% (n=7) 

 

Tab. 4: Během posledních 4 týdnů Vás trápil náhodný únik malého množství moče. 

 

  

V tabulce 4 je evidentní, že nejvyšší počet respondentů 24,2% (n=24) během 4 

týdnů nezaznamenalo žádný únik moče a jen 18,9% (n=18) uvádí „velmi málo“. Únik 

moči „trochu“ zaznamenalo 21,1% (n=20) a „celkem ano“ 18,9% (n=18). Problém 

s únikem moči klasifikován jako „hodně“ se potýkalo 10,5% (n=10) respondentů, „velmi 

hodně“ uvádí pouze 6,3% (n=6). 

 

 

3. nepříjemné nucení k močení

proměnná n %

vůbec ne 20 21,1%

velmi málo 16 16,8%

trochu 17 17,9%

celkem ano 21 22,1%

hodně 14 14,7%

velmi hodně 7 7,4%

celkem 95 100,0%

proměnná n %

vůbec ne 23 24,2%

velmi málo 18 18,9%

trochu 20 21,1%

celkem ano 18 18,9%

hodně 10 10,5%

velmi hodně 6 6,3%

celkem 95 100,0%

4. náhodný únik moče
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Tab. 5: Během posledních 4 týdnů Vás trápilo noční močení. 

 

 

V tabulce 5 nám nejméně respondentů 8,4% (n=8) zaznamenalo, že nemá 

s nočním močením žádné problémy a 11,6% (n=11) jen „velmi málo“. 20,0% (n=19) již 

poznamenalo, že je noční močení „trochu“ trápilo. „Celkem ano“ má problém s nočním 

močením nejvíce respondentů a to 35,8% (n=34), „hodně“ tento problém uvádí 14,7% 

(n=14) a nejmenší počet 9,5% (n=9) tento problém pociťuje „velmi hodně“. 

 

Tab. 6: Jak často, během posledních 4 týdnů, Vám problémy s močením způsobily únavu 

a ospalost během dne. 

 

  

Z uvedené tabulky je pro nás patrné, že nejvyšší počet respondentů 33,7% (n=32) 

již během 4 týdnů zaznamenalo pocit únavy a ospalosti během dne, které způsobily 

problémy s močením.  Naopak 28,4% (n=27) respondentů tento problém „nikdy“ nemělo. 

Zřídka „někdy“ se cítí být unaveno 16,8% (n=16) respondentů a „často“ pocítilo únavu 

15,8% (n=15). „Velmi často“ se cítí být unaveno 5,3% (n=5) respondentů a k odpovědi 

„vždy“ se nepřiklonil nikdo z dotazovaných. 

 

 

 

 

proměnná n %

vůbec ne 8 8,4%

velmi málo 11 11,6%

trochu 19 20,0%

celkem ano 34 35,8%

hodně 14 14,7%

velmi hodně 9 9,5%

celkem 95 100,0%

5. noční močení

proměnná n %

nikdy 27 28,4%

zřídka někdy 16 16,8%

někdy 32 33,7%

často 15 15,8%

velmi často 5 5,3%

vždy 0 0,0%

celkem 95 100,0%

6. způsobily únavu a ospalost                   

během dne 
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Tab. 7: Jak často, během posledních 4 týdnů, Vám problémy s močením 

způsobily trápení kvůli zápachu či problémům s hygienou. 

 
 

V tabulce 7 uvádíme, že 26,3% (n=25) respondentů potrápily problémy se 

zápachem či hygienou, které způsobil problém s močením. Naopak 24,2% (n=23) 

respondentů „nikdy“ tento problém nezaznamenalo, avšak 20,0% (n=19) respondentů 

mělo trápení se zápachem a hygienou „často“ a jen 17,9%(n=17) jen zřídka „někdy“. 

Nejméně respondentů nám uvedlo, že se s tímto problémem potýkalo „velmi často“ a to 

v 6,3% (n=6) případech a nejméně respondentů 5,3% (n=5) pociťoval zápach „vždy“ po 

dobu 4 týdnů. 

 

Tab. 8: Jak často, během posledních 4 týdnů, Vás problémy s močením frustrovaly. 

 
 

  V tabulce 8 nejvyšší počet respondentů 36,8% (n=35) „nikdy“ během 4 týdnů 

nezaznamenalo pocity frustrace, zatímco 24,2% (n=23) se s pocitem frustrace potýkalo 

„často“ jakožto druhý nejvyšší počet dotazovaných. „Zřídka někdy“ si pocit frustrace 

uvědomovalo 13,7% (n=13) respondentů, odpověď „někdy“ označilo 17,9% (n=17) 

respondentů. Nejméně odpovědí jsme zaznamenali u možnosti „velmi často“ jen 4,2% 

(n=4) respondentů a nejmenší počet respondentů 3,2% (n=3) se cítilo být frustrováno 

„vždy“ během posledních 4 týdnů. 

 

proměnná n %

nikdy 23 24,2%

zřídka někdy 17 17,9%

někdy 25 26,3%

často 19 20,0%

velmi často 6 6,3%

vždy 5 5,3%

celkem 95 100,0%

7. způsobily trápení kvůli zápachu

proměnná n %

nikdy 35 36,8%

zřídka někdy 13 13,7%

někdy 17 17,9%

často 23 24,2%

velmi často 4 4,2%

vždy 3 3,2%

celkem 95 100,0%

8. frustrovaly
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3.4.2 Výsledky pracovních hypotéz 

Výsledky z dotazníkového šetření jsme podrobili statistickému hodnocení pomocí 

metody chí kvadrátu testu, kdy jsme ověřovali stanovené pracovní hypotézy. Nejprve 

jsme vypracovali hypotézy řešící problematiku vnímání závažnosti inkontinence 

s ohledem na pohlaví respondentů. Druhou část pracovních hypotéz jsme pak věnovali 

vnímání inkontinence ve vztahu ke stáří respondentů.  

 

1H Lze předpokládat, že časté močení během dne postihuje častěji ženy než muže. 

 

1H0 - Neexistuje statisticky významná závislost mezi častým močením během dne a 

pohlavím respondentů. 

1HA - Existuje statisticky významná závislost mezi častým močením během dne a 

pohlavím respondentů.  

 

Tab. 9: Četnost odpovědí respondentů na otázku Během posledních 4 týdnů Vás trápilo 

časté močení během dne? 

hodnocení 

závažnosti 

inkontinence 

muži ženy 
celkový 

počet 

vůbec ne 8 5 13 

velmi málo 6 8 14 

trochu 13 11 24 

celkem ano 11 16 27 

hodně  4 5 9 

velmi hodně 5 3 8 

celkový počet 47 48 95 

 

Tab. 10: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro první hypotézu. 

počet stupňů 

volnosti d. f. 

hladina 

významnosti α 

dosažená hodnota 

χ2 

dosažená 

pravděpodobnost p 

kritická hodnota 

χ2 pro α = 0,05 

5 0,05 2,671 0,750 11,070 

 

p = 0,750 > 0,05 

 

1H Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje 

statisticky významná závislost mezi častým močením během dne a pohlavím 

respondentů. 
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2H Lze předpokládat, že problém s nočním močením mají častěji ženy než muži. 

 

2H0 - Neexistuje statisticky významná závislost mezi problémy s nočním močením a 

pohlavím respondentů. 

2HA - Existuje statisticky významná závislost mezi problémy s nočním močením a 

pohlavím respondentů. 

 

Tab. 11: Četnost odpovědí respondentů na otázku Během posledních 4 týdnů Vás trápí 

noční močení? 

hodnocení 

závažnosti 

inkontinence 

muži ženy 
celkový 

počet 

vůbec ne 4 4 8 

velmi málo 4 7 11 

trochu 8 11 19 

celkem ano 20 14 34 

hodně  5 9 14 

velmi hodně 6 3 9 

celkový počet 47 48 95 

 

Tab. 12: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro druhou hypotézu. 

počet stupňů 

volnosti d. f. 

hladina 

významnosti α 

dosažená hodnota 

χ2 

dosažená 

pravděpodobnost p 

kritická hodnota 

χ2 pro α = 0,05 

5 0,05 4,484 0,482 11,070 

 

p = 0,482 > 0,05 

 

2H Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje 

statisticky významná závislost mezi problémy s nočním močením a pohlavím 

respondentů. 
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3H Lze předpokládat, že problémy s močením způsobily, že jste si během spánku 

neodpočinuli častěji ženy než muži. 

 

3H0 - Neexistuje statisticky významná závislost mezi dostatečným odpočinkem během 

spánku a pohlavím respondentů. 

3HA - Existuje statisticky významná závislost mezi dostatečným odpočinkem během 

spánku a pohlavím respondentů. 

 

Tab. 13: Četnost odpovědí respondentů na otázku Jak často, během posledních 4 týdnů, 

Vám problémy s močením způsobily, že jste si během spánku neodpočinuli? 

hodnocení 

závažnosti 

inkontinence 

muži ženy 
celkový 

počet 

vůbec ne 7 11 18 

velmi málo 10 9 19 

trochu 11 12 23 

celkem ano 11 13 24 

hodně  4 2 6 

velmi hodně 4 1 5 

celkový počet 47 48 95 

 

Tab. 14: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro třetí hypotézu. 

počet stupňů 

volnosti d. f. 

hladina 

významnosti α 

dosažená hodnota 

χ2 

dosažená 

pravděpodobnost p 

kritická hodnota 

χ2 pro α = 0,05 

5 0,05 3,608 0,607 11,070 

 

p = 0,607 > 0,05 

 

3H Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje 

statisticky významná závislost mezi dostatečným odpočinkem během spánku a pohlavím 

respondentů. 
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4H Lze předpokládat, že časté močení během dne postihuje častěji vyšší věkovou skupinu 

respondentů než nižší věkovou skupinu. 

 

4H0 - Neexistuje statisticky významná závislost mezi častým močením během dne a 

věkem respondentů. 

4HA - Existuje statisticky významná závislost mezi častým močením během dne a věkem 

respondentů.  

 

Tab. 15: Četnost odpovědí respondentů na otázku Během posledních 4 týdnů Vás trápilo 

časté močení během dne? 

hodnocení 

závažnosti 

inkontinence 

věkové 

rozmezí  

51-70 

věkové 

rozmezí  

71-95 

celkový 

počet 

vůbec ne 8 5 13 

velmi málo 10 4 14 

trochu 17 7 24 

celkem ano 8 19 27 

hodně  1 8 9 

velmi hodně 2 6 8 

celkový počet 46 49 95 

 

Tab. 16: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro čtvrtou hypotézu. 

počet stupňů 

volnosti df 

hladina 

významnosti α 

dosažená hodnota 

χ2 

dosažená 

pravděpodobnost p 

kritická hodnota 

χ2 pro α = 0,01 

5 0,01 19,281 0,002 15,086 

 

p = 0,002 ˂ 0,01 

 

4H Lze přijmout alternativní hypotézu, že na 1% hladině významnosti existuje 

statisticky významná závislost mezi častým močením během dne a věkovým rozmezím 

respondentů. 
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5H Lze předpokládat, že noční močení postihuje častěji vyšší věkovou skupinu 

respondentů než nižší věkovou skupinu. 

 

5H0 - Neexistuje statisticky významná závislost mezi nočním močením a věkem 

respondentů. 

5HA - Existuje statisticky významná závislost mezi nočním močením a věkem 

respondentů.  

 

Tab. 17: Četnost odpovědí respondentů na otázku Během posledních 4 týdnů Vás trápilo 

noční močení? 

hodnocení 

závažnosti 

inkontinence 

věkové 

rozmezí  

51-70 

věkové 

rozmezí  

71-95 

celkový 

počet 

vůbec ne 6 2 8 

velmi málo 9 2 11 

trochu 9 10 19 

celkem ano 18 16 34 

hodně  3 11 14 

velmi hodně 1 8 9 

celkový počet 46 49 95 

 

Tab. 18: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro pátou hypotézu. 

počet stupňů 

volnosti df 

hladina 

významnosti α 

dosažená hodnota 

χ2 

dosažená 

pravděpodobnost p 

kritická hodnota 

χ2 pro α = 0,01 

5 0,01 16,562 0,005 15,086 

 

p = 0,005 ˂ 0,01 

 

5H Lze přijmout alternativní hypotézu, že na 1% hladině významnosti existuje 

statisticky významná závislost mezi nočním močením a věkovým rozmezím respondentů. 

 

 

.  

  



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

44 

6H Lze předpokládat, že nedostatečný odpočinek během spánku postihuje častěji vyšší 

věkovou skupinu respondentů než nižší věkovou skupinu.  

 

6H0 - Neexistuje statisticky významná závislost mezi nedostatečným odpočinkem během 

spánku a věkem respondentů. 

6HA - Existuje statisticky významná závislost mezi nedostatečným odpočinkem během 

spánku a věkem respondentů.  

 

Tab. 19: Četnost odpovědí respondentů na otázku Jak často, během posledních 4 týdnů, 

Vám způsobily, že jste se během spánku neodpočinuli? 

hodnocení 

závažnosti 

inkontinence 

věkové 

rozmezí  

51-70 

věkové 

rozmezí  

71-95 

celkový 

počet 

vůbec ne 11 7 18 

velmi málo 13 6 19 

trochu 13 10 23 

celkem ano 6 18 24 

hodně  1 5 6 

velmi hodně 2 3 5 

celkový počet 46 49 95 

 

Tab. 20: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro šestou hypotézu. 

počet stupňů 

volnosti df 

hladina 

významnosti α 

dosažená hodnota 

χ2 

dosažená 

pravděpodobnost p 

kritická hodnota 

χ2 pro α = 0,05 

5 0,05 12,644 0,027 11,070 

 

p = 0,027 ˂ 0,05 

 

6H Lze přijmout alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje 

statisticky významná závislost mezi odpočinkem během spánku a věkovým rozmezím 

respondentů. 
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Výsledky korelačního koeficientu 

 

Tab. 21: Korelace průměrného věku respondentů a vnímání závažnosti problematiky 

inkontinence. 

 

V tabulce 21 jsme popsali vliv průměrného věku respondentů na vnímání 

závažnosti problematiky inkontinence na odpovědi prvního okruhu dotazníku 

obsahujícího 8 otázek v tomto pořadí: během posledních 4 týdnů Vás trápilo – časté 

močení během dne, nepříjemné nucení na močení, náhlé nucení k močení s minimálním 

nebo žádným předchozím varováním, náhodný únik malého množství moče, noční 

močení, vstávání během noci kvůli močení, nekontrolované nucení k močení, úniky moče 

se silným nucením k močení. Možnosti odpovědí jsme seřadili číselně od 1 do 6, kdy 

číslo jedna označovalo zanedbatelnou závažnost a číslo 6 nejvyšší stupeň závažnosti 

vnímání problematiky inkontinence. Z tabulky 21 nám vyplývá, že čím více se zvyšuje 

průměrný věk respondentů, tím stoupá i častější odpověď na vyšší stupeň závažnosti 

vnímání problematiky inkontinence. To potvrzuje i vypočtený korelační koeficientu, 

který čím více se blíží hodnotě +1 značí závislost obou posuzovaných veličin. 

Pro znázornění vlivu průměrného věku a míry závažnosti vnímání inkontinence, 

na otázky prvního okruhu, jsme použili přehledné grafy rozdělené dle pohlaví 

respondentů. Ty nám znázorňují vzrůstající tendence vnímání závažnosti inkontinence 

vzhledem ke zvyšujícímu se věku. 

  

číselné slovní muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

1 vůbec ne 65,1 73,8 67,9 71,1 65,4 67,6 68,2 65,0 68,5 63,3 68,8 67,0 66,9 67,0 65,9 69,9 67,6

2 velmi málo 70,8 64,0 62,8 66,0 67,9 67,7 63,9 76,3 62,8 64,6 68,6 69,6 65,4 70,8 65,3 64,0 66,9

3 trochu 65,3 67,6 68,0 69,8 66,8 72,8 73,9 73,8 67,6 73,9 69,4 72,9 69,0 74,5 68,9 69,6 70,2

4 celkem ano 72,1 75,7 72,6 77,8 72,4 74,6 68,3 67,8 67,9 72,3 69,5 72,7 73,4 75,5 75,1 72,6 72,5

5 hodně 75,3 82,6 72,1 80,0 80,6 82,0 77,6 79,2 74,2 80,0 71,4 77,5 76,2 78,0 84,5 83,8 78,4

6 velmi hodně 79,0 73,7 76,0 73,7 74,0 81,0 84,5 82,5 81,5 73,3 75,5 77,5 - - 76,0 - 77,6

0,87 0,52 0,84 0,65 0,82 0,96 0,83 0,72 0,81 0,81 0,85 0,97 0,93 0,98 0,83 0,79 0,94

7. otázka 8. otázka
průměrný 

věk dle 

hodnocení

korelační koeficient

hodnocení 

závažnosti 
1. otázka 2. otázka 3. otázka 4. otázka 5. otázka 6. otázka
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Graf 1: Průměrný věk mužů ve vztahu k inkontinenci 

 

 

Graf 2: Průměrný věk žen ve vztahu k inkontinenci. 
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3.5 Diskuze 

V této kapitole interpretujeme výsledky našeho šetření u pacientů s močovou 

inkontinencí u vybraných položek, které považujeme za přínosné vzhledem k cílům mé 

bakalářské práce. Dále se zabýváme rozborem hypotéz. 

V první tabulce jsme respondenty rozdělili dle pohlaví.  Celkový počet mužů byl 

49,5% a celkový počet žen 50,5%. Z těchto hodnot nemůžeme posoudit, zda problémy 

s inkontinencí postihuje více ženy, jak je uváděno v publikacích. Ke stejnému závěru 

došel i Krnut et al. (2011) v jehož šetření nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl 

v prevalenci OAB mezi muži a ženami (23,1% proti 24,5%). 

Časté močení během dne si plně uvědomovalo 28,4% našich respondentů a to bez 

rozdílu pohlaví. K odpověď jen „trochu“ označilo 25,3% našich respondentů. Obdobně 

odpovídali i respondenti Drábkové (2014), kdy hodnocení „trochu“ označilo 32,5% což 

bylo nejvíce odpovědí z jejího zkoumaného vzorku. Oproti výsledkům Krnuta et al. 

(2011), které se od našich lišily. Celkem se jeho respondentům nezdálo, že by byly 

častějším močením během dne obtěžováni a proto označily odpověď „vůbec ne“ 

v nejvyšším počtu procent a to 49,4%.  Z našich a odpovědí Drábkové (2014) lze 

zvažovat, zda výsledky nebyly ovlivněny tím, že dotazovaní senioři žili v zařízeních 

nemocničního typu a jiných sociálních institucích, kde je na vyprazdňování kladen větší 

důraz. Zatímco respondenti Krnuta et al. (2011) byly mobilní pacienti z urologických 

ambulancí a návštěva toalet pro ně je samozřejmostí a nějak se nad tím nepozastavují. 

Při řešení nepříjemné nucení k močení, se odpovědi našich respondentů spíše 

rozložily do položených možných odpovědí. Procentuálně se odpovědi „vůbec ne“ a 

„celkem ano“ liší jen o 1%, kdy odpověď „celkem ano“ je hodnocena vyšším počtem 

respondentů 22,1%. Krnut et al. (2011) však uvádí, že jeho respondenti v 24% mají 

problém s nucením na močení a je pro ně těžké udržet moč, pokud ucítí nutkání jít na 

toaletu. Tato skutečnost může být dána lepší mobilitou ambulantních pacientů. Močovou 

urgenci mohou pociťovat intenzivněji a je pro ně těžší moč udržet při delší chůzi na 

toaletu než u hospitalizovaných pacientů, kteří mají jejich okolí uzpůsobené jejich 

potřebám (dostupnost toalet). 

Zatím co u problému náhodného úniku malého množství moče, nejvíce našich 

respondentů odpovědělo, že „ne“ a to 24,2%. Jednalo se převážně o mobilní či částečně 

mobilní pacienty, kteří zvládli včas navštívit toalety. Ke stejnému výsledku dospěl opět 

Krnut et al. (2011), kdy jeho respondenti také v nejvyšším procentuálním zastoupení 
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označili odpověď “vůbec ne“ a to v 70,1%. Otázkou však zůstává do jaké míry se 

dotazovaní respondenti za únik moči stydí a je pro ně problém s někým mluvit. A zda 

bylo na tyto otázky odpovídáno v obou případech po pravdě. Na přímé dotazování 

Krnutovi et al. (2011) respondenti reagovali v 42% z celkového počtu, že je na toto téma 

schopno hovořit beze studu a otevřeně. 

Dále jsme řešili, jestli pacienty trápí noční močení a do jaké míry. Největší část 

respondentů 35,8% nám odpověděla, že jsou nočním močením „více“ obtěžováni. Zatím 

co Drábkové (2014) nejvíce respondentů označilo možnost „někdy“ 44,9%. Přesto 

připouští, že i hodnocení „někdy“ může negativně ovlivňovat kvalitu života seniorů. 

Z našeho šetření lze soudit, že noční močení hospitalizované pacienty více obtěžuje. 

Můžeme se domnívat, že je to způsobeno neznámým prostředím a pocitem, že časté noční 

návštěvy toalet ruší ostatní spolu pacienty. V tabulce 6 byli naši respondenti dotazováni, 

zda jim problémy s močením způsobily únavu a ospalost během dne. Při označování 

odpovědí spíše respondenti uvedli odpověď „někdy“.  Tato otázka může úzce souviset 

z otázkou nočního močení. A tím pádem má dopad na kvalitu spánku respondentů a únavu 

během dne. 

 Naši respondenti se vyjadřovali i k otázce depresí a frustrace způsobených 

problémy s močením. Nejvyšší počet 36,7% uvedl, že se necítí být frustrován ani 

nepociťuje deprese. Zatím co respondenti Drábkové (2014) tuto otázky nejvíce hodnotili 

odpovědí „trochu“ 41%. Z tohoto šetření můžeme soudit, že naši pacienti této stránce 

problému nepřikládají tolik důrazu, jelikož jsou u nás hospitalizováni kratší dobu než na 

lůžkách sociální péče jako je to v případě respondentů Drábkové (2014). 

Co se týká vlivu problému s močením na obtíže se zápachem a  hygienou. Nejvíce 

odpovědí bylo vyjádřeno při odpovědi „někdy“ a to 26,3%. Respondenti Drábkové (2014) 

tento problém vnímají daleko více a nejčastěji označovali, že „neustále“ (40%) používají 

hygienické pomůcky. Opět se můžeme domnívat, že pacienti umístění na lůžkách sociální 

péče a v jiných dlouhodobých institucích, považují problém s močením jako součást stáří 

a jako konečné řešení je podle nich je užívání hygienických pomůcek. Zatím co naši 

pacienti, kteří jsou hospitalizováni na nemocničních lůžkách, očekává, že dojde k řešení 

a zlepšení jejich obtíží s močením ještě před propuštěním. 

Hypotéza 1: Lze předpokládat, že časté močení během dne postihuje častěji 

ženy než muže. Tento poměr jsme ověřovali statisticky pomocí Chí kvadrátu testu. 

V tomto případě nám vyšlo, že neexistuje statisticky významná závislost mezi častým 

močením během dne a pohlavím respondentů. Lze tedy soudit, že častému močením 
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během dne nedávají ženy vyšší váhu než muži. Hypotéza 2: Lze předpokládat, že 

problém s nočním močením mají častěji ženy než muži. Jsme statisticky porovnali Chí 

kvadrát testem. I zde jsme nepřijmuli alternativní hypotézu, že na 5% hladině 

významnosti existuje statisticky významná závislost mezi problémy s nočním močením 

a pohlavím respondentů. Došli jsme k závěru, že ani v tomto případě nepřikládají ženy 

nočnímu močení větší váhu než muži. Hypotéza 3: Lze předpokládat, že problémy 

s močením způsobily, že si během spánku neodpočinuli častěji ženy než muži. Jsme 

statisticky porovnali Chí kvadrát testem. Opět jsme nepřijmuli alternativní hypotézu, že 

na 5% hladině významnosti existuje statisticky významná závislost mezi dostatečným 

odpočinkem během spánku a pohlavím respondentů. I v tomto případě nám vychází, že 

není rozdíl mezi vnímáním problému s nedostatečným odpočinkem a pohlavími. Ke 

stejnému výsledku došel průzkum Krnuta et al. (2011). I u jejich ambulantních pacientů 

nebyl zjištěn významný rozdíl v prevalenci OAB mezi muži a ženami. Respondenti 

odpovídali na přímé dotazy lékařem a na otázky sebe posuzovacího dotazníku (Je pro Vás 

těžké udržet moč, když cítíte nutkání jít na záchod, Máte problémy s příliš častým 

chozením na záchod během dne, Dochází u Vás k úniku moči atd.). Hypotéza 4: Lze 

předpokládat, že časté močení během dne postihuje častěji vyšší věkovou skupinu 

respondentů než nižší věkovou skupinu. Hypotézu jsme statisticky porovnali Chí 

kvadrát testem. U této hypotézy jsme přijmuli alternativní hypotézu, že na 1% hladině 

významnosti existuje statisticky významná závislost mezi častým močením během dne a 

vyšším věkovým rozmezím respondentů. Z toho soudíme, že problém s častým močením 

mají pacienti ve vyšších věkových skupinách. Hypotéza 5: Lze předpokládat, že noční 

močení postihuje častěji vyšší věkovou skupinu respondentů než nižší věkovou 

skupinu. Jsme opět podrobili statistickému porovnání Chí kvadrátem testem. Přijmuli 

jsme alternativní hypotézu, že na 1% hladině významnosti existuje statisticky významná 

závislost mezi nočním močením a věkovým rozmezím respondentů. Opět nám tedy vyšlo, 

že noční močení se vyskytuje u vyšších věkových skupin častěji. Hypotéza 6: Lze 

předpokládat, že nedostatečný odpočinek během spánku postihuje častěji vyšší 

věkovou skupinu respondentů než nižší věkovou skupinu. Použili jsme statistické 

porovnání Chí kvadrátem testem. Přijmuli jsme alternativní hypotézu, že na 5% hladině 

významnosti existuje statisticky významná závislost mezi dostatečným odpočinkem 

během spánku a věkovým rozmezím respondentů. Vyšší věková kategorie tedy klade 

větší význam nedostatečnému odpočinku během spánku, způsobeným problémem 

s močením. Z analýzy průzkumného šetření Drábkové (2014) vychází, že je významný 
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statistický vztah u vnímání kvality života a věkem respondentů. Ve věkové kategorii 

seniorů 81 let a více hodnotilo nejvíce jejích respondentů odpovědi: „velmi špatná“ a 

„špatnou“. I ona přijala alternativní hypotézu. Studie Brazella et al. (2012) se zabývala 

vlivu inkontinence na kvalitu života v závislosti na věku žen. Věk žen rozdělili do již 

zmiňovaných tří skupin (do 45 let, 45 – 55let a více jak 55let). Z jejich šetření vyplývá, 

že ženy starší 55 let jsou významně více postiženy urgentní a smíšenou močovou 

inkontinencí než mladší ženy. Ženy ve věku 45 – 55 let a mladší 45 let pociťují negativněji 

dopad problémů s močením při fyzických aktivitách než ženy starší 55 let. A více 

psychických problémů způsobené močovou inkontinencí pociťují ženy mladších 45 let 

oproti ženám starším 55 let. Závěrem však popisují, že močová inkontinence má funkční 

a psychologický dopad na kvalitu života bez ohledu na věk. Z jejich výzkumu lze tedy 

soudit, že starší ženy problém s močením pociťují spíše po fyzické stránce věci a mladší 

ženy spíše trápí psychologický aspekt problému. 
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3.6 Doporučení pro praxi 

Močová inkontinence je celosvětový problém s narůstající incidencí. I přes to se 

stále jedná o téma, které je ve společnosti tabu. Pacienti se stydí o této problematice 

mluvit a sami požádat o pomoc. Průzkumné šetření nám potvrdilo, že močová 

inkontinence ovlivňuje kvalitu života seniorů. Ze získaných informací můžeme stanovit 

některá doporučení pro klinickou praxi, jež by mohla pomoci předcházet vzniku 

onemocnění a možným následkům této problematiky.  

Doporučení pro sestry 

1. Zajistit dostatečnou edukaci seniorům o dané problematice ohledně prevence, 

příznaků, komplikacích a kdy je čas navštívit lékaře atd. 

2. Informovat rodinu o problematice ošetřovatelské péče o inkontinentního seniora 

v domácím prostředí. 

3. Edukovat seniory a rodinné příslušníky o nových trendech a vývoji v oblastech 

ošetřovatelské péče u problematiky inkontinence. 

4.  Upozornit seniory a rodinné příslušníky na skutečnost, že močová inkontinence 

není nutnou součástí stáří a včasné řešení může zlepšit kvalitu života. 

Doporučení pro praktické lékaře 

1. Aktivně informovat seniory o problematice močové inkontinence, zaměřit se 

především na seniory vyšších věkových kategorií. 

2. Poskytovat informace o všech možnostech vhodné terapie močové inkontinence. 

3. Pomoct při výběru vhodných inkontinenčních pomůcek (velikost, materiál, cena 

a individuální potřeby pacienta – mobilita, imobilita atd.) 

4. Při pravidelných preventivních prohlídkách hodnotit vývoj, vhodnost léčby, 

pomůcek již inkontinentních pacientů a mapovat výskyt možných komplikací. 

Doporučení pro seniory 

1. Vyloučit stud a svěřit se svému ošetřujícímu lékaři či zdravotní sestře o vzniklém 

problému. 

2. Aktivně vyhledávat dostupné informace o problematice a jejího řešení. 

3.  Udržovat pravidelná hygienická a režimová opatření. 

4. Nebrat močovou inkontinenci jako samozřejmost. 

 



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

52 

ZÁVĚR 

Záměrem naší bakalářské práce bylo zjistit, prostřednictvím dotazníkového 

šetření, jaký vliv na kvalitu života má močová inkontinence u seniorů hospitalizovaných 

na lůžkách následné péče. Teoretickou část jsme zaměřili na teoretické poznatky o dané 

problematice. Cílem bylo čtenáře informovat o kvalitě života, stáří a problému močové 

inkontinence. Cílem empirické části bylo zjistit, ve kterých oblastech života považují 

geriatričtí pacienti močovou inkontinenci za nejvíce obtěžující a jestli je vnímání tohoto 

problému rozlišný u pohlaví a věkových skupin pacientů. Na základě hlavního cíle jsme 

stanovili šest dílčích cílů. Všechny cíle jsme vyhodnotili a cíle, které jsme si stanovili 

dosáhnout, byly splněné. 

Ze statistického zpracování vyplývá, že močová inkontinence se stává závažným 

problémem vyšších věkových skupin pacientů. Problémy s močením ovlivňují veškeré 

stránky pacientova života, od běžných denních aktivit až po kvalitní odpočinek. To může 

vést ke komplikacím při léčbě aktuálních diagnóz a prodloužit i dobu hospitalizace. 

Určitým překvapením bylo, že vnímání obtíží s močením nepřevládají u ženského 

pohlaví, ale stejnou měrou se cítí být zatíženi i muži.  

Výsledky šetření poukazují na oblasti kvality života seniorů s močovou 

inkontinencí, kterým je třeba se při hospitalizaci věnovat. Největší důraz kladli oslovení 

pacienti z nemocnice Bubeneč na dostatečný odpočinek během spánku. Noční problémy 

s močením jim způsobovaly pocit únavy během dne bez rozdílu pohlaví. Vyšší věková 

skupina byla tímto problémem postižena více než nižší věková skupina respondentů. 

Z tohoto zjištění vyplývá, jak je důležité přistupovat k hospitalizovaným pacientům 

ohleduplně. Neklást na ně vysoké nároky během dne a společně hledat možná řešení a 

opatření, které by snížilo frekvenci nočního močení. Následně jim zkvalitnit spánek. Ten 

přispívá k rychlé regeneraci organismu a lepší kvalitě života. 

Ke zlepšení situace celé problematiky by přispěla lepší informovanost veřejnosti 

praktickými lékaři. Měli by svým pacientům nejen umět naslouchat, ale i v rámci 

plánovaných prevencí dostatečně informovat. Vysvětit, že mít problém s močením není 

ostudou a nejedná se pouze o součást stáří a lze ji do jisté míry i předcházet pomocí 

preventivních opatření. Hlavně by pacienti neměli nabývat mylných dojmů, že močová 

inkontinence je normální a jediné řešení jsou inkontinenční pomůcky. Je třeba si 

uvědomit, že každý z nás postupně stárne a ani budoucí zdraví ve vztahu k inkontinenci 
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není samozřejmostí. I sebemenší změna v našem zdravotním stavu stojí za pozornost a 

konzultaci s lékařem. 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

54 

REFERENČNÍ SEZNAM      

 

ALVIS, Bret D. a Christopher G. HUGHES. Physiology considerations in the geriatric 

patient. Anesthesiol Clin. [online]. USA: HHS Public Access, 2015, 3. 5. 2015, 2015(3). 

 

ARENSON, Christine, Jan BUSBY-WHITEHEAD, Kenneth BRUMMEL-SMITH, 

James G. O´BRIEN, Mary H. PALMER a William REICHEL. Reichel´s care of the 

elderly: Clinical aspects of aging. Sixth edition. United states of America: Cambridge 

university press, 2009. ISBN 978-0-521-86929-4. 

 

BRAZELL, Hema D., David M. O´SULLIVAN a Christine A. LASALA. Does the 

impact of urinary incontinence on quality of life differ based on age?. Int Urogynecol J. 

London: MEDLINE, 2013, 2013(24), 2077 - 2080. DOI: 10.1007/s00192-012-2005-7. 

ISSN 1433 - 3023. 

 

BUREŠOVÁ, Eva, Aleš VIDLÁŘ a Vladimír ŠTUDENT. OAB a inkontinence 

moči. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, 2012(4), 179 - 182. ISSN 1214 - 8687.  

 

ČEVELA, Rostislav, KALVACH, Zdeněk a ČELEDOVÁ, Libuše. Sociální 

gerontologie: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 263 s. ISBN 978-80-

247-3901-4.  

 

DRÁBKOBÁ, Pavla. Kvalita života seniorů s močovou inkontinencí. Brno: Masarykova 

univerzita, Lékařská fakulta, 2014. 171 s., přílohy. Vedoucí bakalářské práce PhDr. 

Michaela Schneiderová 

 

DRÁBKOVÁ, Pavla. Prevence močové inkontinence ve stáří. Urologie pro praxi. 

Olomouc: Solen, 2015, 2015(3), 127 -129. ISSN 1213 – 1768. 

 

DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 532 s. ISBN 978-80-

247-3240-4.  



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

55 

Global elderly care in crisis. The Lancet [online]. Brigham, 2014, 15. 3. 2014, 2014, 927 

[cit. 2019-04-06]. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60463-3. ISSN 0142-

6736. 

 

GURKOVÁ, Elena. Hodnocení kvality života: pro klinickou praxi a ošetřovatelský 

výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 223 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3625-9.  

 

HUDÁKOVÁ, Anna a MAJERNÍKOVÁ, Ľudmila. Kvalita života seniorů v kontextu 

ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 115 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4772-9.  

 

KACHLÍŘOVÁ, Zuzana a Lukáš HOŘČIČKA. Hyperaktivní močový měchýř - možnosti 

léčby v roce 2012. Remedia. Praha, 2012, 2012, 320 - 326. ISSN 0862 - 8947.  

 

KALVACH, Zdeněk et al. Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 

399 s. ISBN 978-80-247-4026-3.  

 

KALVACH, Zdeněk et al. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2008. 336 s. ISBN 978-80-247-2490-4.  

 

KALVACH, Zdeněk et al. Geriatrie a gerontologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 861 

s. ISBN 80-247-0548-6.  

 

KEJKLÍČKOVÁ, Ilona. Logopedie v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 

128 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2835-3.  

 

KRHUT, Jan. Hyperaktivní močový měchýř. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf, 

©2011. 176 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-240-7.  

 



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

56 

KRHUT, Jan, Roman, ZACHOVAL, Alois MARTAN et al. Prevalence symptomů 

hyperaktivního měchýře u Pacientů urologických ambulancí. Česká urologie, 2011, 15.3: 

181-188. 

 

LUKÁŠ, Karel a kol. Chorobné znaky a příznaky: diferenciální diagnostika. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2014. xxii, 890 s. ISBN 978-80-247-5067-5.  

 

MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních [sic] zařízeních. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2011. 328 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3148-3.  

 

MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3872-7.  

 

MASATA, Jaromir, Kamil SVABIK, Pert HUBKA, Ales TOMAN a Alois MARTAN. 

Comparison of the efficacy of tension-free vaginal tape obturator (TVT-O) and single-

incision tension-free vaginal tape in the treatment of female stress urinary incontinence: 

a 1-year follow-up randomized trial. Int Urogynecol J. London: MEDLINE, 

2016, 2016(27), 1497 - 1505. DOI: 10.1007/s00192-016-3012-x. ISSN 1433 - 3023. 

 

POKORNÁ, Andrea a Nela KRAJČÍKOVÁ. Prevence dekubitů při používání 

inkontinenčních pomůcek. Urologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, 2017(5), 242 - 

246. ISSN 1213 - 1768.  

 

ROMŽOVÁ, Miroslava, Marie HURTOVÁ, Jaroslav PACOVSKÝ a Miloš BROĎÁK. 

Farmakoterapie a její úskalí v léčbě urgentní inkontinence a hyperaktivního močového 

měchýře. Urologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, 2011(4), 229 - 233. ISSN 1213 – 

1768. 

 

SOCHOROVÁ, Nataša. Problematika močové inkontinence. Medicína pro praxi. 

Olomouc: Solen, 2011, 2011(8), 488 - 490. ISSN 1214 - 8687. 



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

57 

SOCHOROVÁ, Nataša a Věra VRÁNOVÁ. Inkontinence moči a její dopad na kvalitu 

života mnoha žen. Urologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, 2008(5), 263 - 266. ISSN 

1213 – 1768. 

 

ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a NEJEDLÁ, Marie. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006. 2 sv. (280, 211 s., [4, 4] s. barev. obr. příl.). Sestra. ISBN 80-247-1148-6.  

 

ŠVOJGROVÁ, Andrea. Rehabilitace pánevního dna u pacientů s inkontinencí 

moči. Urologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, 2017(5), 240 - 241. ISSN 1213 - 1768.  

 

TOPINKOVÁ, Eva. Farmakoterapie urgentní inkontinence a hyperaktivního měchýře u 

seniorů. Urologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, 2017(4), 148 - 153. ISSN 1213 – 

1768. 

 

VRTAL, Radovan, Aleš VIDLÁŘ, Michal GREPL a Milan KRÁL. Současný pohled na 

OAB a strategii léčby u mužů. Urologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, 2008(5), 236 

- 241. ISSN 1213 - 1768.  

 

VYTEJČKOVÁ, Renata et al. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 

1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s., xvi s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3420-0.  

 

ZACHOVAL, Roman a kol. Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí 

moči a hyperaktivním měchýřem. Urologie pro praxi. 2006, č. 6. ISSN 1213-1768. 

 

ZÁMEČNÍK, Libor a MACEK, Petr. Moderní farmakoterapie v urologii: průvodce 

ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, ©2012. 172 s. Farmakoterapie pro praxi; sv. 50. 

Jessenius. ISBN 978-80-7345-276-6.  

 

 

 



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

58 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 

Tab. 1: Pohlaví zúčastněných respondentů. 

Tab. 2: Během posledních 4 týdnů Vás trápilo časté močení během dne. 

Tab. 3: Během posledních 4 týdnů Vás trápilo nepříjemné nucení k močení. 

Tab. 4: Během posledních 4 týdnů Vás trápil náhodný únik malého množství moče. 

Tab. 5: Během posledních 4 týdnů Vás trápilo noční močení. 

Tab. 6: Jak často, během posledních 4 týdnů, Vám problémy s močením způsobily únavu 

a ospalost během dne. 

Tab. 7: Jak často, během posledních 4 týdnů, Vám problémy s močením způsobily trápení 

kvůli zápachu či problémům s hygienou. 

Tab. 8: Jak často, během posledních 4 týdnů, Vás problémy s močením frustrovaly. 

Tab. 9: Četnost odpovědí respondentů na otázku Během posledních 4 týdnů Vás trápilo 

časté močení během dne? 

Tab. 10: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro první hypotézu. 

Tab. 11: Četnost odpovědí respondentů na otázku Během posledních 4 týdnů Vás trápí 

noční močení? 

Tab. 12: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro druhou hypotézu. 

Tab. 13: Četnost odpovědí respondentů na otázku Jak často, během posledních 4 týdnů, 

Vám problémy s močením způsobily, že jste si během spánku neodpočinuli? 

Tab. 14: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro třetí hypotézu. 

Tab. 15: Četnost odpovědí respondentů na otázku Během posledních 4 týdnů Vás trápilo 

časté močení během dne? 

Tab. 16: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro čtvrtou hypotézu. 

Tab. 17: Četnost odpovědí respondentů na otázku Během posledních 4 týdnů Vás trápilo 

noční močení? 

Tab. 18: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro pátou hypotézu. 

Tab. 19: Četnost odpovědí respondentů na otázku Jak často, během posledních 4 týdnů, 

Vám způsobily, že jste se během spánku neodpočinuli? 

Tab. 20: Výsledky statistické analýzy dle Pearsonova Chí-kvadrátu pro šestou hypotézu. 

Tab. 21: Korelace průměrného věku respondentů a vnímání závažnosti problematiky 

inkontinence. 

Graf 1: Průměrný věk mužů ve vztahu k inkontinenci. 

Graf 2: Průměrný věk žen ve vztahu k inkontinenci. 



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

59 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A: Rozdělení pomůcek pro muže a ženy podle mobility dle Vytejčkové et al. 

(2013). 

Příloha B:  Žádost o povolení šetření. 

Příloha C: Dotazník OAB – q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Kvalita života seniorů s inkontinencí 

 

PŘÍLOHY 

 

Příloha A: Rozdělení pomůcek pro muže a ženy podle mobility dle Vytejčkové, (2013). 
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Příloha B:  Žádost o povolení šetření. 
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Příloha C: Dotazník OAB – q. 

 


