
ABSTRAKT

Název: Srovnání rehabilitačních přístupů u ženské močové inkontinence na různých 

pracovištích v ČR

Cíle: Cílem této diplomové práce bylo stanovit procentuální zastoupení 

fyzioterapeutů, kteří se ve svých ordinacích setkávají s inkontinentními 

pacientkami a procentuálně rozlišit zda jsou odeslány specialistou nebo je 

inkontinence zjištěna až jimi. Určit, který způsob vyšetření pánevního dna u 

stresové inkontinence (diagnostikované a nediagnostikované) je prováděn 

nejčastěji. Zjistit s jakou věkovou skupinou žen se stresovou inkontinencí se 

fyzioterapeuti setkávají ve svých ordinacích nejčastěji. Určit, který způsob 

vyšetření pánevního dna u stresové inkontinence (diagnostikované a 

nediagnostikované) je prováděn nejčastěji Procentuálně stanovit, kolik z 

dotazovaných fyzioterapeutů používá v terapii stresové inkontinence 

„Ostravský koncept“. Dalším cílem této práce je procentuálně vyjádřit 

informovanost fyzioterapeutů o novém klinickém standardu pro léčbu stresové 

inkontinence a technice PELVICORE. Informovat širokou veřejnost o ženské 

stresové inkontinenci moči. 

Metody: Výzkum byl proveden pomocí nestandardizovaného čtrnácitstránkového 

dotazníku. Tento nestandardizovaný dotazník byl emailově distribuován do 30 

nemocnic. Podařilo se získat celkem 54 dotazníků a následně bylo zpracováno 

50 dotazníků. Data byla zpracována v programu Microsoft Office Excel 2007, 

pomocí něhož byly výsledky pro lepší názornost převedeny do grafické 

podoby.

Výsledky: S pacientkami se stresovou inkontinencí se setkává 72% dotazovaných 

fyzioterapeutů, z toho 61% s diagnostikovanou a 72% s nediagnostikovanou 

stresovou inkontinencí. 28% dotazovaných fyzioterapeutů se s inkontinentními 

pacientkami nesetkává. Nejčastější stupeň inkontinence, se kterým se 

fyzioterapeuti setkávají ve svých ordinacích je stupeň č. 1. Nejčastější věková 

skupina pacientek se stresovou inkontinencí je od 50 do 59 let. U

diagnostikované stresové inkontinence provádí fyzioterapeuti nejčastěji 

vyšetření per vaginam (22,7% dotázaných). U nediagnostikované stresové 



inkontinence provádí fyzoterapeuté nejčastěji vyšetření pánevního dna 

perianogenitálně (15,4% dotázaných). „Ostravský koncept“ využívá 22,7% (5 z 

22) dotazovaných fyzioterapetů u diagnostikované stresové inkontinence a u 

nediagnostikované stresové inkontinence ji používá 15,4% (5 z 26) 

dotazovaných fyzioterapeutů. Pouze 34% (17 z 50) dotazovaných 

fyzioterapeutů vědělo o klinickém standardu fyzioterapie pro ženskou 

stresovou inkontinenci moči před vyplněním mého dotazníku a o technice 

PELVICORE vědělo před vyplněním dotazníku pouze 30% (15 z 50) 

fyzioterapeutů.
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