
Příloha č. 1 – Dotazník

Dotazník - Rehabilitační přístupy u léčby ženské močové inkontinence 

Vážený pane, vážená paní,

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia fyzioterapie na Fakultě

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Touto cestou bych Vás ráda požádala o 

spolupráci při vyplnění níže uvedeného dotazníku. Data z dotazníku budou použita výhradně

pro účely mé diplomové práce „Srovnání rehabilitačních přístupů u ženské močové 

inkontinence na různých pracovištích v ČR“.

Cílem práce je zmapovat rehabilitační přístupy používané při léčbě ženské močové 

stresové inkontinence a celkové povědomí fyzioterapeutů o této problematice. 

Za spolupráci a ochotu Vám děkuji.

Bc. Jaroslava Bredlová

Pokyny pro vyplnění dotazníku

Pokud máte dotazník v papírové podobě, stačí pouze zaškrtávat Vámi zvolené 

odpovědi do připraveného čtverečku □ a u vybraných otázek potrhnout, Vámi zvolenou 

variantu např. Podtrhněte, jak často provádíte danou techniku: nikdy / občas / často / velmi 

často / vždy

Pokud máte dotazník v elektronické podobě, Vámi vybrané, nebo napsané odpovědi, 

zvýrazněte červenou barvou. např. Vyberte v jakém kraji pracujete: □  Ústeckém

Pokud není uvedeno jinak, můžete vybrat pouze jednu odpověď.

Dotazník je zcela anonymní, proto se nemusíte nikam podepisovat.

1. Setkáváte se ve své praxi s inkontinentními pacientkami:

□ ano (pokračujte otázkou č. 2)



□ ne (pokračujte otázkou č. 22)

2. Inkontinentní pacientky jsou k Vám odeslány (můžete vybrat obě možnosti)

□ s diagnostikovanou stresovou inkontinencí (N.393) od urologa/ urogynekologa 

(pokračujte otázkou č.3 až 12 a dále otázkou č. 22 – kde jsou doplňující informace o 

vzdělání apod.)

□ s jinou diagnózou, stresová inkontinence je zjištěna Vámi (pokračujte otázkou č. 13 

až na konec dotazníku)

Pokud vyberete obě možnosti, vyplníte celý dotazník od otázky č. 3 až po otázku č. 32

 Otázky pro fyzioterapeuty pracující s pacientkami s diagnostikovanou 

stresovou inkontinencí

3. Stupeň inkontinence pacientek s diagnostikovanou stresovou inkontinencí 

odeslaných k Vám specialistou (urologa/ urogynekologa) je nejčastěji (můžete 

vybrat více možností):

□ 1. stupeň

□ 2. stupeň

□ 3. stupeň

□ není uveden

4. Pacientky se stresovou inkontinencí, se kterými pracujete nejčastěji:

□ podstoupily chirurgickou léčbu stresové inkontinence (např. TVT, TOT operace)

□ nepodstoupily chirurgickou léčbu stresové inkontinence

5. Pacientky se stresovou inkontinencí, se kterými pracujete, jsou v průměrné 

věkové skupině (můžete vybrat více možností):

□ do 19 let

□ od 20 – 29 let



□ od 30 – 39 let

□ od 40 – 49 let

□ od 50 -  59 let

□ více než 60 let

6. Podtrhněte (u papírové verze) nebo barevně zvýrazněte (u elektronické verze), 

jak často jsou ošetřujícím lékařem (urolog/urogynekolog) uvedeny vybrané 

techniky a kódy na poukazu pro ošetření/vyšetření FT pacientky 

s diagnostikovanou stresovou inkontinencí N.393:

(21001/2) Kineziologické vyšetření: nikdy / občas / často / velmi často / vždy

(21413) Techniky měkkých tkání: nikdy / občas / často / velmi často / vždy

(21415) Mobilizace páteře a periferních kloubů: nikdy / občas / často / velmi často/ 

vždy

(21225) LTV individuální – kondiční a analytické metody: nikdy / občas / často / 

velmi často / vždy

(21221) LTV na neurofyziolog. podkladě: nikdy / občas / často / velmi často / vždy

(21117) Fyzikální terapie IV -  Elektrostimulace, biofeedback: nikdy / občas / často / 

velmi často / vždy

(21003) Kontrolní kineziologické vyšetření: nikdy / občas / často / velmi často / vždy

7. Zaškrtněte, co je součástí první návštěvy pacientky s diagnostikovanou stresovou 

inkontinencí ve Vaší ordinaci (můžete zatrhnout více možností):

□ informovaný souhlas pacientky se způsobem vyšetření a terapii v písemné podobě

□ informovaný souhlas pacientky se způsobem vyšetření a terapii ústní formou

□ informovaný souhlas v písemné podobě na našem pracovišti není standardně 

vyžadován

□ edukace o močové inkontinenci



□ behaviorální opatření (doporučení pacientce)

□ kineziologický rozbor

□ vizuální analogová škála k subjektivnímu hodnocení dyskomfortu

□standardizovaný dotazník pro hodnocení kvality života pacientky s močovou 

inkontinencí např.  I-QoL

□ něco jiného (uveďte co)

8. Zaškrtněte, jaký provádíte kineziologický rozbor a vyšetření u pacientek 

s diagnostikovanou stresovou inkontinencí (můžete zatrhnout více možností):

□  kineziologický rozbor zaměřený na pánev a pánevní dno

□ vyšetření pánve (statické, dynamické)

□ komplexní kineziologický rozbor celého těla

□ vyšetření pánevního dna perianogenitálně

□ vyšetření pánevního dna per vaginam

□ vyšetření pánevního dna perinometrem

□ vyšetření pánevního dna biofeedbackem

□ vyšetření pánevního dna EMG

□ jiné (napište jaké)

9. Pokud jste vybrali vyšetření pánevního dna per vaginam, vyberte, jakým 

způsobem ho hodnotíte: 

□ pomocí PERFECT schématu

□ dle Oxfordské stupnice

□ jinak (napište jak



10. Napište průměrný počet návštěv, který je předepsán specialistou 

(urolog/urogynekolog) u pacientek s diagnostikovanou stresovou inkontinencí 

N.393, délku jedné terapie, jejich četnost (kolikrát týdně či měsíčně) a celkovou 

délku terapie (týdnů či měsíců):

11. Podtrhněte (u papírové verze) nebo barevně zvýrazněte (u elektronické verze), 

jak často používáte uvedené postupy a techniky u pacientky s diagnostikovanou 

stresovou inkontinencí N.393 v průběhu terapie:

Měkké a mobilizační techniky: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 

dní / 1x měsíčně /vždy

Cvičení zaměřené na schopnost izolované kontrakce svalů PD např. Kegelovo cvičení:

nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 1x měsíčně /vždy

Intravaginální pomůcky např. kolpexin: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x 

za 14 dní / 1x měsíčně /vždy / doporučím pro autoterapii

Elektrostimulace: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 1x 

měsíčně /vždy

Biofeedback: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 1x měsíčně 

/vždy

Metodu Ludmily Mojžíšové: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 

1x měsíčně /vždy

„Ostravský koncept“: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 1x 

měsíčně /vždy

Cvičení na neurofyz. podkladě:: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 

dní / 1x měsíčně /vždy

12. Pokud jste zaškrtli, že používáte cvičení na neurofyziolog. podkladě vyberte

jaké/jaká:



□ Vojtova Metoda

□ Dynamická neuromuskulární stimulace dle Koláře (DNS)

□ Bazální podprogramy dle Čápové

□ Metoda Roswithy Brunkow

□ Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

□ Senzomotorická stimulace

□ Jiný/é (napište jaké)

 Otázky pro fyzioterapeuty pracující s pacientkami s nediagnostikovanou 

stresovou inkontinencí

13. Pokud jsou pacientky odeslány s jinou diagnózou, stresová inkontinence je 

zjištěna Vámi (můžete vybrat více možností):

□ při odběru anamnézy

□ v průběhu vyšetření

14. Stupeň inkontinence pacientek s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí je 

nejčastěji (můžete vybrat více možností):

□ 1. stupeň (moč uniká při kašli, smíchu, zvedání těžkých břemen apod.)

□ 2. stupeň (moč uniká při běhu, chůzi po schodech a lehčí fyzické práci)

□ 3. stupeň (moč uniká při pomalé chůzi i v klidu ve vzpřímené poloze)

□ nezjišťuji si

15. Pacientky se stresovou inkontinencí, se kterými pracujete nejčastěji:



□ podstoupily chirurgickou léčbu stresové inkontinence (např. TVT, TOT operace)

□ nepodstoupily chirurgickou léčbu stresové inkontinence

16. Pacientky se stresovou inkontinencí, se kterými pracujete, jsou v průměrné 

věkové skupině (můžete vybrat více možností):

□ do 19 let

□ od 20 – 29 let

□ od 30 – 39 let

□ od 40 – 49 let

□ od 50 -  59 let

□ více než 60 let

17. Zaškrtněte, co je součástí první návštěvy pacientky s nediagnostikovanou 

stresovou inkontinencí, zjištěnou Vámi (můžete zatrhnout více možností):

□informovaný souhlas pacientky se způsobem vyšetření a terapii v písemné podobě

□ informovaný souhlas pacientky se způsobem vyšetření a terapii ústní formou

□ informovaný souhlas v písemné podobě na našem pracovišti není standardně 

vyžadován

□ edukace o močové inkontinenci

□ behaviorální opatření (doporučení pacientce)

□ kineziologický rozbor

□ vizuální analogová škála k subjektivnímu hodnocení dyskomfortu

□ standardizovaný dotazník pro hodnocení kvality života pacientky s močovou 

inkontinencí např.  I-QoL



□ něco jiného (uveďte co)

18. Zaškrtněte, jaký provádíte kineziologický rozbor a vyšetření u pacientek 

s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí, zjištěnou Vámi (můžete zatrhnout 

více možností):

□ kineziologický rozbor zaměřený na pánev a pánevní dno

□ vyšetření pánve (statické, dynamické)

□ komplexní kineziologický rozbor celého těla

□ vyšetření pánevního dna perianogenitálně

□ vyšetření pánevního dna per vaginam

□ vyšetření pánevního dna perinometrem

□ vyšetření pánevního dna biofeedbackem

□ vyšetření pánevního dna EMG

□ vyšetření pánve neprovádím

□vyšetření pánevního dna neprovádím

□ jiné (napište jaké)

19. Pokud jste vybrali vyšetření pánevního dna per vaginam, vyberte, jakým 

způsobem ho hodnotíte:

□ pomocí PERFECT schématu

□ dle Oxfordské stupnice

□ jinak (napište jak)

20. Podtrhněte (u papírové verze) nebo barevně zvýrazněte (u elektronické verze), 

jak často používáte uvedené postupy a techniky u pacientky



s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí N.393, zjištěnou Vámi, v průběhu 

terapie:

Měkké a mobilizační techniky: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 

dní / 1x měsíčně /vždy

Cvičení zaměřené na schopnost izolované kontrakce svalů PD např. Kegelovo cvičení: 

nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 1x měsíčně /vždy

Vaginální závažíčka např. kolpexin: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 

14 dní / 1x měsíčně /vždy / doporučím pro autoterapii

Elektrostimulace: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 1x 

měsíčně /vždy

Biofeedback: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 1x měsíčně 

/vždy

Metodu Ludmily Mojžíšové: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 

1x měsíčně /vždy

„Ostravský koncept“: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 dní / 1x 

měsíčně /vždy

Cvičení na neurofyz. podkladě: nikdy / 1x týdně / 2-3x týdně / 4-5x týdně / 1x za 14 

dní / 1x měsíčně /vždy

21. Pokud jste zaškrtli, že používáte cvičení na neurofyziolog. podkladě vyberte 

jaké/jaká:

□Vojtova Metoda

□ Dynamická neuromuskulární stimulace dle Koláře (DNS)

□ Bazální podprogramy dle Čápové

□ Metoda Roswithy Brunkow

□ Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)



□ Senzomotorická stimulace

□ Jiný/é (napište jaké)

 Doplňující informace – vzdělání, praxe, absolvované kurzy

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

□ Středoškolské

□ Dvouleté nástavbové studium po střední škole

□ Vyšší odborné

□ Vysokoškolské – bakalářské

□Vysokoškolské – magistesrské

□ Vysokoškolské – postgraduální

23. Napište, délku Vaší praxe ve fyzioterapii: 

24. Máte osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle 

zákona č. 96/2004 Sb. ?

□ ano

□ ne

25. Zaškrtněte, které s uvedených kurzů máte absolvované:

□ Diagnostika a terapie funkčních poruch – mobilizační a měkké techniky

□ Metoda Ludmily Mojžíšové

□ Fyzioterapie inkontinentních pacientů – „Ostravský koncept“

□  Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

□ Terapie funkčních poruch pánevního dna



□Vojtova Metoda

□ Dynamická neuromuskulární stimulace dle Koláře (DNS)

□ Bazální podprogramy dle Čápové

□ Metoda Roswithy Brunkow

□ Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

□ Senzomotorická stimulace

□ Mám jiný(é) kurzy na neurofyziologickém podkladě – uveďte jaký(é)

□ Žádný z uvedených

26.O technice pelvicore k posilování svalů pánevního dna u stresové inkontinence od 

Kari Bo:

□ Jsem se dočetl/a v odborné literatuře 

□ Jsem se dozvěděl/a na odborném kurzu /semináři

□ Jsem se dozvěděl/a na internetu

□ Jsem se dozvěděla od kolegy/ně

□ Jsem se dozvěděla až v tomto dotazníku

□ Jinak (uveďte jak)

27. O klinickém standardu fyzioterapie stresové inkontinence moči u žen (červen 

2011):

□ Jsem se dočetl/a v odborné literatuře 

□ Jsem se dozvěděl/a na odborném kurzu /semináři

□ Jsem se dozvěděl/a na internetu

□  Jsem se dozvěděla od kolegy/ně



□ Jsem se dozvěděla až v tomto dotazníku

□ Jinak (uveďte jak)

28. Klinický standard fyzioterapie stresové inkontinence moči u žen (červen 2011)  

na našem pracovišti:

□ Je znám a řídíme se jím

□ Je znám ale není dodržován

□ Není znám a proto se nepoužívá

29. Vyberte, v jakém kraji pracujete:

□ hl. město Praha 

□ Jihočeském

□ Královehradeckém

□ Moravskoslezském

□ Pardubickém

□ Středočeském

□ kraji Vysočina

□ Jihomoravském

□ Karlovarském

□ Libereckém

□ Olomouckém

□ Plzeňském

□ Ústeckém



□ Zlínském

30. Vyberte, v jakém typu zařízení pracujete:

□ Fakultní nemocnice

□ Krajská nemocnice

□ Městská nemocnice

□ Nemocnice s poliklinikou

□ Nemocnice

□ Soukromé RHB ambulance

□ Jiná (napište jaká)

31. Vyberte, na jaké typu oddělení pracujete (můžete vybrat obě možnosti):

□ Ambulantním 

□ Lůžkovém

□ Jiné (uveďte jaké)

32. Na Vámi zvoleném oddělení pracujete:

□ Trvale

□ Střídám se po určité době tzv. kolečko na pracovišti 




