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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.

Klíčová slova: stresová močová inkontinence, pánevní dno, klinický standard,

„Ostravský koncept“, Kegellovo cvičení, technika PELVICORE



Abstract

Title: Comparison of rehabilitation approaches for female urinary incontinence at 

different departments in the CR

Objectives: The aim of this thesis was to determine the percentage of

physiotherapists who have offices in their encounter with incontinent patients and 

percentage distinguish whether they are sent to a specialist or incontinence is known 

only by them. Determine which method of pelvic examination with stress incontinence 

(diagnosed and undiagnosed) is performed most often. Find out what the age group of 

women with stress incontinence with physiotherapists meet in their offices 

often. Determine which method of pelvic examination with stress incontinence 

(diagnosed and undiagnosed) is usually a percentage, carried out to determine how 

many of the respondents used physical therapists in the treatment of stress incontinence 

"Ostrava concept." Another objective of this work is expressed as a percentage of 

physiotherapists awareness about the new clinical standard for treatment of stress 

incontinence and technology PELVICORE. Inform the public about female stress 

urinary incontinence.

Methods: The research was conducted using nonstandardized fifteen-page 

questionnaire. This e-mail questionnaire was distributed to 30 hospitals. We managed to 

get a total of 54 questionnaires were processed and subsequently 50 questionnaires. The 

data were processed in Microsoft Office Excel 2007, whereby the results were 

converted for your convenience in graphical form.

Results: In patients with stress incontinence to meet 72% of physiotherapists 

surveyed, 61% of diagnosed and undiagnosed 72% with stress incontinence. 28% of 

respondents physiotherapists with incontinent patients encountering. The most common 

degree of incontinence, with which physiotherapists meet in their offices is the no. 1 

grade The most common age group of patients with stress incontinence from 50 to 59 

years. For stress incontinence diagnosed most frequently performed tests 

physiotherapists per vaginae (22.7% of respondents). For undiagnosed stress 

incontinence usually done physiotherapists pelvic examination perianogenitally (15.4% 

of respondents). "Ostrava concept" uses 22.7% (5 of 22) of those surveyed 

physiotherapists diagnosed and undiagnosed stress urinary stress incontinence using it 

15.4% (5 of 26) surveyed physical therapists. Only 34% (17 of 50) of physiotherapists 

interviewed were aware of the clinical standard of physiotherapy for female stress 



urinary incontinence before filling out my questionnaire and technology PELVICORE 

knew before completing the questionnaire, only 30% (15 of 50) of 

physiotherapists.inform the public about female stress urinary incontinence.

.

Keywords: stress urinary incontinence, pelvic floor, the clinical standard, "the 

Ostrava concept" Kegell exercise, technique PELVICORE
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PD – pánevní dno

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace

SI - sacroiliacální
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TVT - tension free vaginal tape - tahuprostá vaginální páska

TOT – trasnobturatoní páska

UUI – urgentní inkontinence
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v. – vena
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1 ÚVOD

V průběhu svého života onemocní některým z typů močové inkontinence až 

50% žen a na celém světě trpí močovou inkontinencí stamiliony lidí. Proto není 

s podivem, že v posledních několika letech stoupá zájem o tuto problematiku mezi 

laickou i odbornou veřejností. Výsledkem jsou nové publikace o příčinách, diagnostice 

a terapii močové inkontinence.

Žena může být postižena močovou inkontinencí z mnoha důvodů. Může se 

jednat o následek zánětu dolních cest močových, dráždivý měchýř, břišní operace, které 

způsobují ireverzibilní změny na pánevním dně svalovém a tím je položen základ pro 

vznik stresové inkontinence s různými stupni postižení, těžký průběh porodu, 

neurologické onemocnění např. roztroušená skleróza, nedostatek ženského hormonu 

estrogenu (především v období menopauzy), následky celkového onemocnění např. 

diabetes mellitus, následkem funkčních poruch pánevního dna apod.

Pacientka trpící močovou inkontinencí není sice ohrožena na životě, ale je 

narušeno její zdravotní, sociální, hygienické a psychické blaho. Močová inkontinence 

výrazně ovlivňuje ženinu výkonnost v práci, její začlenění do společnosti (ženy se straní 

společnosti a izolují se doma), ovlivňuje negativně její partnerský vztah (ženy kvůli 

studu odmítají sexuální kontakt s partnerem). Celkově je tedy snížena kvalita ženina 

života. 

Přestože je v dnešní době téma močové inkontinence postupně detabuizováno, 

stále se najdou ženy, které se stydí zajít se svým problém za lékařem a pokouší se svůj 

problém řešit samy. Cvičí podle brožurek, snaží se přerušovat proud moči při močení 

apod., pokud toto vše nepomáhá, zásobují se množstvím menstruačních, případně 

kontinentních vložek. Trvá mnohdy několik let, než se jejich stav zhorší natolik, že se 

rozhodnou vyhledat lékařskou pomoc. Je velmi důležité informovat odbornou i laickou 

veřejnost o možnostech prevence a terapii inkontinence také kvůli tomu, že se stoupající 

průměrnou délkou života se bude úměrně i zvyšovat počet inkontinentních pacientů.

„Inkontinence nezabíjí člověka, inkontinence zabíjí život.“ H. Madersbacher
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

2.1 Anatomie dolních cest močových

2.1.1 Močový měchýř (vesica urinaria)

Močový měchýř je dutý, roztažitelný orgán uložen v malé pánvi za symfýzou. 

Má dvě funkce. Funkci jímací, kdy shromažďuje moč při nízkém napětí své stěny a 

funkci vyprazdňovací, kdy za současné kontrakce měchýře dochází k vypuzení moči 

ven (Čermák, 2006; Halaška, 2004).

Jeho stěna je tvořena sliznicí s epitelem přechodného typu, svalovinou, serosní 

vrstvou peritonea spodiny malé pánve (na horní straně a na části zadní strany) a

v místech bez peritonea je kryt vazivovou adventicií (Čihák, 2002; Halaška 2004).

Močový měchýř má přibližně objem 600 – 1200 ml. Jeho fyziologická kapacita, 

náplň, při které se dostaví nutkání močit je 200 – 300 ml.  Při překročení maximální 

kapacity, která je u každého jedince individuální, nelze mikci zabránit a dochází ke 

spontánnímu močení. Tvar a tloušťka stěny močového měchýře závisí především na 

stupni jeho náplně, stavu svalové vrstvy stěny, na pohlaví, věku, na poloze a náplni 

okolních orgánů (Dylevský, 2000).

Na měchýři rozlišujeme tělo a bázi. Každá z ž těchto částí má jinou inervaci. 

Svalstvo báze měchýře má především alfa adrenergní inervaci, přičemž jeho kontrakce 

pomáhá zadržovat moč. Tělo měchýře má buď inervaci beta adrenergní nebo 

cholinergní. Stimulace beta receptorů má tlumivý vliv na kontrakci a pomáhá zadržovat 

moč, naopak cholinergní inervace vyvolává kontrakci a tím vyprázdnění měchýře. 

Měchýř leží na diaphragma urogeintale a je fixován vazivovými pruhy u muže k rektu a 

u ženy k děloze. Jeho horní část je pouze volně zavěšena za lig. umbilicale medianum

(Dylevský, 2000; Zikmund, 2001).

Hrdlo močového měchýře (bladder neck)

Hrdlo podle Halašky či krček dle Otčenáška je část stěny močového měchýře, 

která obklopuje proximální uretru. Je částí trigonum vesicae urinariae – viz dále. Pro 

svou snadnou zobrazitelnost tato oblast slouží jako referenční bod zobrazovacích metod. 

Není zde formován cirkulární sfinkter a uzavírací funkci zde plní dvě protisměrně 

orientované smyčky detruzoru (Halaška, 2004; Otčenášek, 2003).
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Detruzor  - m. detrusor vesicae urinariae

Stěnu měchýře tvoří tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis, tunica 

adventitia a tunica serosa. Podle Tanagha se hladká svalovina močového měchýře 

skládá ze tří vrstev.  Toto rozlišení je zřetelné pouze na úrovni trigona (Čihák, 2002;

Zikmund, 2001).

Zevní vrstva je uspořádána podélně (longitudinálně). Upíná se 

k uretrovezikulární junkci, přechází po stranách uretry dopředu a tvoří detruzorovou 

smyčku a přechází dle Tangha a Smithe do zadní stěny proximální uretry. Podílí se na 

funkci a morfologii uretrovezikulární junkce při mikci a zároveň zabraňují reflexu moči

při kontrakci močového měchýře (Dylevský, 2000; Halaška, 2004; Zikmund, 2001).

Střední vrstva je uspořádána cirkulárně, alespoň s dvojími, růžně vrstvenými a 

křížícími se snopci. Proto je vrstva silná obzvlášť v dolní části měchýře, kde vytváří m. 

sphincter vesicae, který dále pokračuje jako hladký svěrač močové trubice m. sphincter 

urethrae internus  (Dylevský, 2000; Halaška, 2004; Zikmund, 2001).

Vnitřní vrstva je podélná a její kaudální část tvoří smyčku, která je postavena 

proti smyčce zevní vrstvy. Všechny tyto vrstvy mají vypuzovací funkci a jsou 

označovány jako m. detrusor (Čihák, 2002; Halaška, 2004).

Svalovina močového měchýře je inervována parasympatikem, pomocí nn. 

splanchnici. Centrální synapse jsou uloženy v míšních segmentech S2 – S4 (Čermák, 

2006; Čihák, 2002; Dylevský 2000 Zikmund, 2001; Halaška, 2004).

Tepenná krev přichází do měchýře z art. iliaca interna. Pomocí aa. vesicales 

superiores a aa. vesicales inferiores. Dále krev spojkami přivádí také art. uterina art. 

obturina. Žilní síť je bohatá a tvoří sítě a pleteně zvláště při bázi měchýře. Vv. vesicales 

odvádí krev do v. iliaca interna. Lymfatické cesty jsou početné a jdou podél žil. Mízní 

cévy ústí do nodi lymphatici iliaci externi a interni (Dylevský, 2000; Zikmund, 2001).
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Trigonum (trigonum  vesicae urinariae)

Trigonum (trojúhelník) je lokalizován ve spodině močového měchýře. Je 

ohraničen pravým a levým močovodem a vnitřním ústím močové trubice. Má jiný 

základ než zbytek svaloviny měchýře, není zde vyvinuto podslizniční vazivo. Trigonum 

se při mikci deformuje do tvaru nálevky, čímž otevírá hrdlo močového měchýře a 

zabraňuje vezikouretrálnímu refluxu (Halaška, 2004).

2.1.2 Ženská močová trubice (utetra)

Uretra je trubice dlouhá 3 – 4 cm a široká 6 mm. Začíná v ostium uretrae 

internum, ve dnu močového měchýře, v předním rohu trigonum vesicae, přibližně 

v úrovni středu symfýzy.  Pokračuje dopředu dolů, kde je pevně spojená s přední 

poševní stěnou. Prochází stěnou močového měchýře, kde je kolem ní obtočen m. 

sphincter urethrae internus. Prostupuje diphragma urogenitale, na jehož spodině se 

kolem ní obtáčí m. sphincter urethrae externus. Ostium urethrae externum je zevní ústí 

uretery – leží před přední stěnou poševní předsíně ve vestibulum vaginae (Dylevský, 

2000; Halaška 2004; Zikmund, 2001).

Uretra má tři části. Pars intramuralis, jenž leží ve stěně měchýře. Pars pelvica, 

která je mezi měchýřem a diphragma urogenitale a pars perinealis, ležící pod 

diaphragma urogenitale, až k ostium externum. Průřez uretery má hvězdicovitý tvar, 

způsobený slizničními řasami (Čihák, 2002).

Stěna uretry se skládá z tunica mucosa, tunica muscularis a z vnější vazivové 

vrstvy (Čihák, 2002).

Mukóza a submukóza je důležitá pro uzavírací funkci uretry. Je to pojivová tkáň 

mezi výstelkou a vrstvou hladké svaloviny v proximální části uretry.  Tato část je 

bohatě cévně zásobena a má důležitou roli v uzávěru uretry. Dále se zde nachází 

estrogenní receptory významné pro estrogenizaci organizmu. Mikční reflex regulují tzv. 

„stretch“ receptory, které jsou citlivé na napětí tkáně a nacházejí se v uretře a bázi 

močového měchýře (Hahalška, 2004).
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M. sphincter urethrae internus je tvořen hladkou svalovinou, je tedy vůlí 

neovladatelný. Skládá se ze zevní tenké cirkulární a vnitřní tlustší longitudinální vrstvy.  

Udržuje určité bazální napětí uretrální stěny a tím zavírá močovou trubici při močení, 

dokud jí neprojde moč. Podle Halašky je inervován parasympatickým nervovým 

systémem, podle Otčenáška sympatickým nervovým systémem (Čermák, 2006;

Halaška, 2004; Otčenášek, 2004).

M. sphincter urethrae externus je zevním svěračem močové trubice. Jedná se 

o příčně pruhovaný sval, je tedy vůlí ovlivnitelný. Svalová vlákna jsou v proximální 

části cirkulárně spojena s diphragma urogenitale, distálněji je svěrač tvořen podélnými 

vlákny. Tento sval udržuje stálé svalové napětí při zvýšení nitrobřišního tlaku a 

zajišťuje aktivní odpor odtoku moči z močového měchýře. Má dva typy svalových 

vláken. Typ I jsou pomalá vlákna, odolná proti únavě, která jsou zodpovědná za 

kontinenci v klidu. Typ II jsou rychlá vlákna, která se zapojují při stresových situacích. 

Zdroj nervového zásobení je stále nejasný, mluví se o inervaci z nervus pudendalis a 

plexus hypogastricus (Čermák, 2006; Halaška 2004; Otčenášek, 2003; Zikmund, 2001).

Inervace utethry pochází z plexus rectalis. Senzitivní vlákna přicházejí z n. 

pudendus a inervují sliznice. Tepny přicházejí z okolních orgánů, žíly jdou podél tepen 

a lymfatické cévy.

2.1.2.1 Závěsný aparát pochvy

Polohu v pánvi zajišťují v dolní třetině fibrózní spojky s urogenitálním 

diafragmatem, výše ji pak fixuje diafragma pelvis a lig. cardinale spolu s hrdlem ligg. 

sacrouterina, které se upínají na hrdlo děložní (Halaška, 2004; Otčenášek, 2003).

Závěsný aparát pochvy je rozdělen do tří etáží - level I – III. První etáž je 

nejkraniálněji a je zde důležitý z praktického hlediska  arcus tendineus fascie pelvis 

(ATFP). Slouží k orientaci při chirurgických výkonech v malé pánvi. Tato část pochvy 

podpírá bázi močového měchýře a ve stoje probíhá téměř horizontálně. Poruchou 

závěsu v této etáži je cystokéla. Druhá etáž má motýlovitý průřez a přední list pochvy je 

pevně spojen s močovou trubicí. Defektem některé části tzv. hamaky se projevuje

hypermobilitou uretrovezikulární junkce. Retrokéla může vzniknout poruchou vazů 

kotvících zadní rohy k m. levator ani. Třetí etáž má průřez ve tvaru písmene U, souvisí 
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s urogenitálním diafragmatem a s perineem a leží nejdistálněji. Oslabením centra 

tendinea může vzniknout tzv. distální rektokéla. Porucha této etáže je pravděpodobně 

příčinou určitého procenta ženské inkontinence (Halaška, 2004).

2.1.3 Pánevní dno

Dle Holaňové, Krhuta a Muroňové (2007) je pánevní dno jednou 

z nejdůležitějších struktur lidského těla. Ženské pánevní dno je vazivově svalový aparát, 

který poskytuje dynamickou podporu močové trubici, močovému měchýři, pochvě a 

konečníku. Pánevní dno má také funkci sfinkterovou – m. puborectalis, m. spinhter 

urethrae, m. spinhter ani, účastní se na pohlavním styku a při dýchání. PD zajišťuje 

stabilitu trupu, jelikož je součástí hlubokého stabilizačního systému. Spolupracuje 

s bránicí, m. transversus abdominis a autochtonními svaly a zajišťuje stabilitu 

sakroiliakálního skloubení. PD lze rozdělit na část podpůrnou a závěsnou. Část 

podpůrná je tvořena svalovinou a část závěsná je v podstatě vazivová složka, která se 

označuje jako endopelvická fascie a tvoří souvislý aparát, který tvoří diaphragma pelvis 

a diaphragma urogenitale (Dylevský, 2000; Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007;

Maršálek, 2001).

Pánevní dno lze dělit anatomicky na diaphragma pelvis a diaphragma 

urogenitale. Funkčně lze dělit PD do tří vrstev. Šikmá vrstva je uložena nejhlouběji, 

jedná se o svaly jdoucí od ramének stydkých kostí ke kostrči (m. levator ani). Příčnou 

vrstvu tvoří svaly spojující raménka sedacích a stydkých kostí (m. transversus perinei 

profundus). Povrchovou vrstvu tvoří sfinktery a m. bulbocavernosus (Holaňová, Krhut, 

Muroňová, 2007). Svaly PD tvoří přibližně ze 70% pomalu se kontrahující svalová 

vlákna (I. typu), ze 30% rychle se kontrahující svalová vlákna (II. typu), (Laycock, 

Jerwood, 2001).

Funkční řetězce (vzorce) PD můžeme dělit na myoskeletální a viscerální. 

Myoskeletálním řetězcem je dysfunkce svalů PD (hypertonus, spasmus), který vyvolá 

tzv. kostrčový syndrom. Ten naruší nejen funkci pánve, ale i funkci sacroiliacálního 

skloubení, svalů pravé dolní končetiny a páteře až po hlavové klouby. Ke kostrčovému 

syndromu dochází primárně a sekundárně. Primárně může dojít k poruše přímým 

podrážděním kostrče a svalů upínajících se ke kostrči např. úraz kostrče, vaginální 
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porod, „pád na zadek“ (bruslení, uklouznutí, pád na schodech apod.), gynekologická 

operace vaginální cestou, natřesení kostrče při jízdě na kole. U sekundárního 

kostrčového syndromu je příčina mimo pohybový aparát. Impulzy vychází z orgánů 

malé pánve např. záněty močového měchýře, gynekologické záněty, hemeroidy apod. 

Dysfunkce těchto svalů má vliv na stabilitu těla a polohu těžiště těla. Viscerální 

zřetězení souvisí s gynekologickými afekcemi (záněty, primární sterilita, pokles dělohy 

apod.), urologickou problematikou (záněty, stresová inkontinence), dále má velký vliv 

na svaly PD stav po břišních operacích -souvisí s jizvou a oslabením břišních svalů 

(Kolář, 2010; Marek, 2005; Maršálek, 2001; Tichý, 2005).

2.1.3.1 Diaphragma pelvis

Má tvar nálevky odstupující od pánevních stěn s vrcholem obráceným kaudálně 

k rektu. Vpředu a na bocích tvoří diaphragma pelvis m. levator ani a dorzálně m. 

coccygeus. Svaly jsou inervovány z plexus sacralis z kořenů S3 a S4. Snopce svalů 

z obou stran mají předozadní průběh a vytvářejí hiatus urogenitalis, kterým prochází 

močová trubice, rektum a pochva (Čihák, 2001).

M. levator ani je plochý sval složený z laterální a mediální části. Levator se 

podílí na závěsu vezikouretrální junkce a uretry v oblasti působení změn 

intraabdominálního tlaku. Je to antagonista bránice a svalů stěny břišní (Halaška, 2004). 

Odolává zvýšenému tlaku při kašli, výdechu proti odporu, tlaku vzniklému za kontrakce 

břišního lisu (tlačení na stolici), dále při močení a během porodu (Véle,1997).

Laterální část se označuje jako pars iliaca a mediální jako pars pubica. K m. 

levator ani je připojen m. sphincter ani externus s kruhovitě upravenými snopci.

Pars iliaca (m. iliococcygeus): m. puborectalis, m. levator prostatae u muže, m.      

pubovaginalis u ženy.

Pars pubica (m. pubococcygeus) - začíná od symfýzy, obkružuje pochvu a 

rektum, obě její poloviny se spojují jako horizontální plotna, na které leží rektum a 

vagina. 
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M. coccygeus doplňuje diaphragmu pelvis (Čihák, 2001; Dylevský, 2000;

Halaška 2004).

2.1.3.2 Diaphragma urogenitale

Diaphragma urogenitale je trojúhelníková ploténka, která je rozepjatá mezi 

dolními rameny stydkých a sedacích kostí. Skládá se z m.  transversus perinei profundus 

et superficialis, m. sphincter urethrae, m. ischiocavernosus a m. bulbospongiosus

(Dylevský, 2000).

M. gluteus maximus sice nepatří do svalů pánevního dna, přesto však řada 

vývojových studií dokazuje jeho úzký vztah k této oblasti (Hnízdil et al., 1996).

2.1.3.3 Vztah těhotenství, porodu na svaly pánevního dna a vznik stresové 

inkontinence

Během těhotenství dochází k hormonálním změnám, jejichž následkem dochází 

k rozvolnění a zvýšení elastičnosti tkání pánevního dna. Podobný mechanizmus přispívá 

ke vzniku stresové inkontinence. Vaginální porod patří k nejčastějším příčinám vzniku 

SUI a sestupu orgánů v malé pánvi. Během porodu je pánevní dno vystaveno tlaku 

(hlavně m. levator ani a n. pudendus) při průchodu plodu porodními cestami. Tento tlak 

může způsobit anatomickou či funkční změnu nervů, svalů a pojivové tkáně a následný 

rozvoj močové či anální inkontinence, dyspareunii či pokles pánevních orgánů.  Dalšími 

faktory zvyšující riziko vzniku stresové inkontinence jsou -  porodní hmotnost plodu 

nad 4000g, první porod, prodloužená 2. doba porodní (neplatí absolutně, že čím kratší 2. 

doba porodní, tím nižší riziko inkontninence), porod per forcipem, epiziotomie ruptura 

3. stupně, věk nad 30 let při prvním porodu, BMI nad 30 (Martan a kol., 2011; Švabík, 

Martan, 2003).

Podle různých studií se inkontinence moči během těhotenství pohybuje mezi 30 

– 60%. Inkontinence moči se vyskytuje u 4% nulipar mladších 35 let. Po 34. týdnu 

těhotenství uvádí více než 40% žen únik moči minimálně jednou týdně. K úplnému 

odeznění projevů inkontinence dojde u více než 70% pacientek s inkontinencí během 
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těhotenství a po porodu do 6 měsíců. Po porodu dochází ke spontánní úpravě problémů,

ale každé další těhotenství problémy prohlubuje nebo prodlužuje. První císařský řez 

snižuje riziko vzniku stresové inkontinence, při opakovaných císařských řezech je již 

riziko téměř stejné jako u vaginálního porodu. 

Epiziotomie patří mezi nejčastější chirurgické zákroky v porodnictví. Provádí se 

pro zkrácení 2. doby porodní, snížení počtu perineálních lacerací a ruptur 3. stupně, 

močové inkontinence, intrakraniální hemoragie plodu či asfyxie. Některé studie uvádí 

snížení počtu ruptur 3. stupně při provedení mediolaterální epiziotomie, podle jiných 

studií zvyšují riziko poranění análního sfinkteru. Ve studii Viktrupa a Loseho bylo 

zjištěno, že provedení epiziotomie během prvního porodu je spojeno s vyšším výskytem 

stresové inkontinence moči 5 let po porodu (Švabík, Martan, 2003).

2.1.4 Vztah mezi svaly hlubokého stabilizačního systému a pánevním dnem

Svaly HSS jsou aktivovány při všech pohybech i při statickém zatížení tj. stoj, 

sed a zajišťují zpevnění, neboli stabilizaci páteře. Zapojení těchto svalů do stabilizace 

páteře je automatické. Důležitá je souhra mezi hlubokými svaly a svaly dlouhými 

povrchovými – mm. multifidi a bránicí, pánevním dnem a břišními svaly, dále souhra 

mezi hlubokými flexory a extenzory páteře v oblasti horní hrudní a krční páteře (Kolář, 

2005).

Svaly pánevního dna jsou funkčně spojeny s hlubokým stabilizačním systémem 

bederní páteře společně s břišními svaly (především m. transversus abdominis), bránicí, 

horní aperturou hrudní a spodinou ústní, ale také se stabilizátory kyčle a oblastí

chodidla. Proto postavení a funkce chodidla ovlivňuje funkci a zapojení svalů

pánevního dna. Platí to však i naopak – pánevní dno a ostatní svaly HSS ovlivňují 

funkci a postavení chodidla (Skalka, 2002). Břišní svaly společně se svaly PD se 

zapojují proti kontrakci bránice čímž spoluvyvíjí a adjustují nitrobřišní tlak. Břišní svaly 

souvisí s bránicí nejen funkčně, ale i morfologicky (Kolář, 2006).

Dle Skládala bránice pracuje jako hlavní nádechový sval, ale také jako sval 

posturální a dechové pohyby mají vliv na držení těla. Proto lze předpokládat, že pokud 

jsou dechové pohyby trvale změněny, postura je trvale ovlivněna (Čumpelík, 2006).
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Inkoordinace v bránici ovlivňuje přes hluboký stabilizační systém bederní páteře 

a utlumené břišní svaly oblast pánevního dna. Uvnitř těla rozlišujeme tři přirozené, 

horizontálně postavené přepážky – spodinu dutiny ústní s horní hrudní aperturou, 

bránici a pánevní dno. Všechny tři jsou funkčně propojeny, a tak selhání jedné z nich 

způsobí poruchu funkce ve zbylých dvou horizontálních úrovních (Skalka, 2002).

2.2 Fyziologie a patofyziologie mikce a kontinence

Udržení moči a normální mikce není jednoduché a přirozené, třebaže je to 

obecně převládající názor. Dle údajů z učebnice urogynekologie Lindy Cardozo (1997) 

vyplývá, že se jedná o velmi komplikovaný a dosud jen částečně objasněný děj.

Fyziologickou funkcí močového měchýře je funkce jímací a funkce vyprazdňovací. 

Tonus sympatiku převládá v jímací fázi mikčního cyklu a zajišťuje relaxaci detruzoru a 

kontrakci hladké svaloviny hrdla močového měchýře a proximální uretry. Tonus 

parasympatiku převládá v mikční fázi (Krhut et. al., 2005; Zámečník 2011).

2.2.1 Fyziologická mikce

Při zvýšení tlaku v močovém měchýři brání odtoku moči z močového měchýře 

současné zvýšení tlaku v uretře. Na zvýšení tlaku v močovém měchýři se podílí buď 

zvýšení intraabdominálního tlaku (např. smích, kašel, Valsalvův manévr), nebo 

kontrakce musculus detrusor vesicae urinariae (Otčenášek, 2003).

Hilton popsal souhru jednotlivých anatomických struktur při mikci a 

inkontinenci. Na začátku mikce se kontrahuje detruzor, dále pak bránice a svaly stěny 

břišní, dochází ke zvýšení itraabdominálního tlaku (Halaška et al., 2004). Ke kontrakci 

detruzoru dojde podrážděním muskarinových receptorů. Ke snížení výtokového odporu 

dojde současným podrážděním nikotinových receptorů (Krhut et al., 2005). Uvolněním 

přední části m. pubococcygeus a kontrakcí jeho zadní části se otevře proximální uretra a 

klesá uretrovezikulární junkce a báze močového měchýře Dochází k relaxaci 

intrinsického1 uretrálního sfinkteru. Následuje potlačení inhibice sakrálního mikčního 

                                               
1 intrinsický - vnitřní
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centra z kortexu a parasympatikus cestou nervi pelvici vyvolá kontrakci detruzoru 

a příbuzných svalových vláken v močové trubici, která zkracují a otevírají její vnitřní 

ústí. Pak rychle klesá intrauretrální tlak, proximální uretra se plní močí, 

intraabdominální tlak naopak stoupá a ve chvíli, kdy se vyrovnají, začíná mikce. Během 

ní je v měchýři vysoký tlak, snižuje se napětí jeho stěny a se zkrácením svalových 

vláken roste efektivita kontrakce detruzoru, takže síla potřebná k mikci se snižuje. Na 

konci mikce probíhá děj opačně: pánevní dno, externí a interní svěrače močové trubice

se kontrahují, báze měchýře se zvyšuje, tok moči je přerušen ve střední třetině uretry. 

Nálevkovité rozšíření uretry (tzv. funneling nebo vezikalisation) mizí odspodu nahoru, 

obsah moči v horní třetině je vypuzen zpět do měchýře a je obnovena kortikální inhibice 

sakrálního mikčního centra. Za normálních okolností je mikce volně iniciována, 

ovládána a je možné ji přerušit (Halaška et al., 2004).

2.2.2 Teorie udržení moči u žen 

Teorie transmise tlaku

Původní teoretické zdůvodnění udržení moči při zvýšení nitrobřišního tlaku 

předpokládalo přenos (transmisi) na močový měchýř a proximální část uretry, a tím 

jejich vzájemnou kompenzaci. Za klíčovou byla pokládána pozice uretrovezikulární 

junkce a chirurgická léčba SI byla zaměřena na elevaci báze močového měchýře a 

proximální uretry (Halaška et al., 2004; Zámečník, 2011).

Teorie hamaky („houpací sítě“)

De Lancey určil v roce 1994 jako hlavní faktor udržení moči u žen dorzální 

podporu močové trubice tzv. hamakou – závěsem tvořeným přední stěnou pochvy 

ukotvenou k pánevní stěně, konkrétně m. levator ani. Při zvýšení tlaku je uretra 

přitlačena na tuto „houpací síť“. Svaly pánevního dna, především pars pubococcygea 

levátorů, mají zásadní význam pro zamezení nevhodné pohyblivosti uretry. Pokud jsou 

tyto svaly poškozené, nedochází při zvýšení nitrobřišního tlaku ke kompresi uretry o 

endopelvickou fascii a výsledkem bývá stresová inkontinence (Halaška et al., 2004;

Zámečník, 2011).
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Integrální teorie

Tuto teorii publikovali v roce 1990 Petros s Ulmstenem. Spojuje tři nezávislé 

procesy, které se podílejí na udržení moči v různých situacích: uretrální mechanismus, 

báze močového měchýře a volní kontrakce. V rámci uretrálního mechanismu se 

uplatňují pubouretrální ligamenta, která zajišťují vyvážené napětí přední poševní stěny. 

Stresová inkontinence může být způsobena také nedostatečnou kvalitou uretrální tkáně 

– intrinsic sphincter deficiency (ISD), (Halaška et al., 2004; Zámečník, 2011).

2.2.3 Patofyziologie stresové inkontinence 

Hypermobilita uretry 

Pokud je vše v pořádku, dochází při zvýšení intraabdominálního tlaku (IAT) 

k současné reflexní kontrakci svalů pánevního dna – transmisi IAT. Hypermobilita 

uretry je způsobena oslabením či defekty svalů pánevního dna a pubouretrálních 

ligament. Proto se při zvýšení IAT uretrovezikulární spojení extraperitonealizuje, a tím 

je přerušen přenos IAT na oblast proximální třetiny uretry – důsledkem je stresová 

inkontinence. Jedná se o nejčastější příčinu SI s nejlepší prognózou výsledku terapie 

(Halaška et al., 2004; Hiblbauer ml., Hiblbauer st., 2011; Hořčička, Chmel, Pastor, 

2003; Krhut, Holaňová, Muroňová, 2005).

Inkompetence sfinkterových schopností uretry

Jedná se o stav, kdy uretra ztratí schopnost sfinkteru. Je charakterizováno složky 

na základě hormonální dysbalance v preklimakteriu a má za následek snížení 

uzávěrového tlaku uretry. Příčinou je často vesikulizace proximální uretry defektem 

struktur uretry nebo periuretrálních tkání (Halaška et al., 2004; Hiblbauer ml., Hiblbauer 

st., 2011; Hořčička, Chmel, Pastor, 2003; Krhut, Holaňová, Muroňová, 2005).

2.3 Inervace močových cest

Inervace dolních močových cest je velmi složitá a několikaúrovňová. Základní 

inervační osa obsahuje šedou kůru mozkovou, pontinní mikční centrum, sakrální mikční 
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centrum ve výši S2 – S4 a periferní autonomní a somatické nervy (Krhut 2005; Krhut 

2007).

Základním funkčním systémem jsou Bradleyho reflexní oblouky (smyčky).

Jejich prostřednictvím ovlivňuje mikční centrum ve frontálním laloku velkého mozku 

jímací a vyprazdňovací funkci močového měchýře a uretry (Halaška et al., 2004).

První oblouk  - Je obousměrné spojení korového centra ve frontálním laloku a 

retikulární formace a součinně mozečku. Korová centra zajišťují inhibici mikčního 

reflexu mimo období mikce. Potlačuje kontrakci detruzoru. Také se podílí na možnosti 

volně oddálit spuštění mikčního reflexu až do doby, kdy je to společensky vhodné -

místo a čas spuštění mikce (Halaška et al., 2004; Krhut 2005; Krhut 2007). Tato dráha 

může být porušena difúzně např. u Alzheimerovy choroby, Huntingtonovy chorey 

myxedému nebo ložiskovými změnami při traumatu hlavy, nebo při okluzních 

chorobách mozkových cév, Parkinsonově chorobě, roztroušené skleróze, tumoru ve 

frontálním laloku či hydrocefalu.  Následně dojde ke detruzorové hyperreflexii a ztrátě 

volní kontroly nad detruzorem (Zikmund, 2001).

Na centrální úrovni reguluje mikční reflex řada trasnmiterů – především 

serotonin, dopamin, noradrenalin ale i GABA (Krhut, 2007).

Druhý oblouk – Spojuje primární mikční centrum v pons se sakrální míchou a 

močovým měhýřem. Zajišťuje volní kontrolu mikce. Pontinní mičkní centrum je 

„přepínačem“ mezi jímací a vypuzovací fází mikčního cyklu a vzájemně koordinuje 

činnost detruzoru a sfinkteru (Halaška et al., 2004, Krhut, 2005). Míšní onemocnění 

ovlivňující funkci měchýře a uretry jsou častá. Jedná se např. o cévní poškození 

aterosklerózou, diabetem mellitem, roztroušenou sklerózou. Úplné poškození má za 

následek areflexii detruzoru např. tumorem, traumatem, spondylózou krční páteře 

(Zikmund, 2001).

Třetí oblouk – Spojuje močový měchýř se sakrální míchou a uretrou. Zajišťuje 

koordinaci mezi kontrakcí detruzoru a relaxací uretry (Halaška et al., 2004).

Čtvrtý oblouk – Jde z motorického kortexu frontálního laloku přes 

pyramidovou dráhu k močovému měchýři - jeho zevnímu svěrači (Halaška et al., 2004;

Zikmund, 2001).
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Sympatická nervová vlákna vychází ze segmentů Th10 – L2 a sestupují k plexus 

pelvicus cestou nervus hypogastricus. Inervují především oblast trigona, hrdla 

močového měchýře a proximální uretry, zde převládají adrenergní alfa-receptroy, při 

jejich podráždění přirozenými neurotransmitery noradrenalinem a serotoninem dojde ke 

kontrakci hladkého svalu a tím ke zvýšení intrauretrálního tlaku. Beta - adrenergní 

receptory jsou hlavně ve fundu močového měchýře a při jejich podráždění dochází 

k relaxaci svaloviny. Hlavní funkcí sympatiku je udržet moč (Krhut, 2005; Krhut,

2007; Martan a kol., 2011).

Parasympatická vlákna inervují hladkou svalovinu detruzoru močového 

měchýře a vychází ze segmentů  S2 – S4, pokračují cestou plexus pelvicus a končí 

především ve fundu močového měchýře, kde je největší koncentrace muskarinových 

receptorů (hlavně subtyp M2 a M3), které na podráždění acetylcholinem reagují 

kontrakcí svalového vlákna. Jelikož většina parasympatických ganglií leží ve stěně 

detruzoru, jsou zranitelná při infekci, operaci či přepětím. V oblasti uretrálního sfinkteru

leží nikotinové parasympatické receptory, které na podráždění reagují relaxací (Krhut, 

2005; Krhut, 2007; Martan a kol., 2011).

Somatická inervace vychází ze sakrální míchy ve výši S2 – S4 z Onufova či  

Onufrowitzova jádra a inervuje svaly pánevního dna cestou n. pudendus (Halaška et al., 

2004; Krhut, 2005; Krhut; 2007, Martan a kol., 2011).

2.4 Inkontinence

Podle mezinárodní společnosti pro kontinenci (ISC- International Continence 

Society) je inkontinence definována jako stav nedobrovolného úniku moči, který je 

objektivně prokazatelný a působí sociální nebo hygienické problémy (International 

Continence Society, 1976).

ICS definovala čtyři úrovně, na kterých můžeme inkontinenci popsat

 symptom (příznak) – pacientka konstatuje mimovolný únik moči

 sign (projev) – objektivní průkaz ztráty moči
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 urodynamic observations (urodynamické měření) – představují definitivní 

diagnostiku nemoci nebo poruchy

 condition (stav) – urodynamický průkaz ztráty moči

ICS dělí inkontinenci na následující formy

– čerpáno z literatury: Halaška at al., 2004; Hilbauer ml., Hilbauer st., 2011; Krhut, 

Holaňová, Muroňová, 2005; Zámečník, 2011 

 extrauretrální 

a) vrozená –  extrofie2, ektopický3 ureter, vzácně

b) píštěle – ureterální, vezikální, uretrální, vzácně

 uretrální

a) urgentní – mimovolný únik moči spojený se silným nucením k mikci (patří sem 

motorická urgence při nestabilním detruzoru a senzorická urgence při 

hypersenzitivním detruzoru), v roce 2002 ICS navrhla používat termín 

hyperaktivní měchýř (overactive bladder – OAB), který obsahuje symptomy 

frekvencí, urgencí a urgentní inkontinenci, 21%

b) neurogenní (dříve reflexní) - projev zvýšené aktivity spinálního mikčního 

reflexu, který není tlumen CNS, ˂ 1%

c) paradoxní ischurie, overflow (z přetékání) – je akutní nebo chronická forma, 

jedná se o retenci moči v důsledku funkční nebo mechanické překážky, moč 

mimovolně odtéká z močového měchýře, vzácně

d) stresová (prává neboli geuninní) – je mimovolní únik moči, kdy intravezikální 

tlak převýší intrauretrální tlak bez kontrahovaného detruzoru, 49%

smíšená – kombinace stresové a urgentní inkontinence, 28%

                                               
2 extrofie moč.měchýře je vrozená vývoj.vada, součást rozštěpů břišní stěny, obv. spolu s epispadií 
(atypické vyústění moč. trubice na vrchní straně pohlavního údu), různě těžkými malformacemi pohl. org. 
ev. také s rozštěpem páteře
3 ektopie je vyústění močovodu mimo trigonum měchýře
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2.4.1 Prevalence stresové inkontinence

Člověk se rodí inkontinentní a teprve v prvních rocích života se učí ovládat svou 

kontinenci. S inkontinencí se můžeme setkat v každém věku, ale většinou jsou jí

postiženi starší lidé, protože její prevalence stoupá s věkem, což souvisí s přirozeným 

procesem stárnutí.

Informace o prevalenci inkontinence se u jednotlivých autorů liší. Každá druhá 

žena (i mladá) má během života potíže s udržením moči (alespoň přechodné), (Halaška

et al.; 2004, Chmel, 2010). Inkontinence může postihnout jak mladou dívku, jako 

následek zánětu dolních močových cest po zahájení sexuálního života, tak ženy 

v pokročilejším věku vlivem dlouhodobého působení rizikových faktorů (Dvořáčková, 

2009).

Močová inkontinence se stává jedním z nejčastějších zdravotních problémů 

západní civilizace. Tímto onemocněním trpí 4-8% dospělých žen (Burgio, Matthews, 

Engel, 1991). S klinicky nevýznamným projevem stresové inkontinence se ve svém 

životě setká 40-63% žen (Hanuš, 2005). 

V ČR inkontinence moči postihuje přibližně 670 000 obyvatel a z toho 510 000 

žen.  Její prevalence stoupá s věkem, ve věkové skupině nad 65 let se u obou pohlaví 

vyskytuje mezi 15-35%. U lidí žijících v domovech s ústavní péčí je výskyt močové 

inkontinence až 50%. V běžné populaci postihuje až 30% žen starších 50 let a patří 

k jednomu z nejčastějších problémů. S ohledem na přechodnou inkontinenci, která je 

hlavně vázána na poporodní období, probíhající či prodělaný zánět močových cest nebo 

častý kašel při viróze, je výskyt močové inkontinence u žen až kolem 60%. Prevalence 

močové inkontinence v ČR se pohybuje mezi 25-27% (Hanuš, 2005; Kolombo et al., 

2008). Prevalence močové inkontinence u žen ve světě se pohybuje mezi 10 až 58%, 

průměrně kolem 25% (Krhut et al., 2005). Pouze 1,5–6 % inkontinentních žen hledá 

lékařskou pomoc. Pacientky s urgentní inkontinencí hledají pomoc obvykle častěji než 

ženy se stresovou inkontinencí, protože urgentní symptomatologie je zpravidla sociálně 

a hygienicky více omezující (Chmel et al., 2005).
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2.4.2 Rizikové faktory stresové inkontinence

Na vzniku močové inkontinence se podílí řada rizikových faktorů. U stresové 

inkontinence (SUI) je většinou důležitá vrozená predispozice, s kterou se později 

spojují rizikové faktory: obezita, poruchy funkce pánevního svalstva např. prolaps, 

fyzická námaha, větší počet porodů, plody nad 4000 g, hormonální nedostatečnost po 

menopauze či adnexetomii, obstipace (Hilbauer ml., Hilbauer st., 2011; Chmel et al., 

2005; Zámečník, 2011).

Obecné dělení rizikových faktorů stresové inkontinence 

- čerpáno z literatury: Čermák, Pacík, 2006; Hilbauer ml., Hilbauer st., 2011; Sze

et al, 2002; Stewart et al, 2003; Graham, Mallet,2001

a) Predisponující

 hereditární (dědičné) – mají vliv na vznik stresové (SUI) i urgentní (UUI) 

inkontinence, žena, jejíž sestra nebo matka trpí inkontinencí má až trojnásobné 

riziko rozvoje inkontinence 

 pohlaví – inkontinence (zvláště stresová) je častější u žen než u mužů

 rasa – podle nedávných studií v USA (Sze, 2002; Stewart, 2003; Graham, Mallet,

2001) se inkontinence (zvláště stresová) projeví častěji u žen – bělošek ve srovnání 

s ženami afroamerického a asijského původu

 anatomické, neurologické a svalové abnormality – např. vrozené defekty dělohy, 

spina bifida, traumata mozku a míchy

b) vyvolávající

 těhotenství/porody – podle různých studií je prevalence SUI v průběhu těhotenství 

8-85%, s počtem porodů se zvyšuje riziko stresové inkontinence

 vedlejší účinky pánevní chirurgie a radioterapie – např. hysterektomie může vést 

k různé míře denervace močového měchýře

c) Podporující

 obezita – s narůstající hmotností se zvyšuje intraabdominální tlak, který způsobuje 

napnutí, protažení a oslabení svalové tkáně, nervů a pojivové tkáně pánevního dna

 obstipace – souvisí s životním stylem pacientky,  skybala4  mohou způsobit poruchu 

vyprazdňování a močovou retenci s následnou inkontinencí z přetékání plicní 

                                               
4 skybala jsou jednotlivé ztvrdlé, zahuštěné části stolice ve střevě
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onemocnění a kouření – je zřejmé, že kuřačky mají vyšší intrabdominální tlak než 

nekuřačky, ten je dále přenášen chronickým kašlem na měchýř

 léky – mnoho běžně užívaných léků má vedlejší účinky ovlivňující močový měchýř 

buď přímo, nebo nepřímo např. diuretika, antidepresiva a sedativa

d) Dekompenzující

 věk/stáří – výskyt inkontinence koreluje s vyšším věkem, ale věk není příčinou 

inkontinene. Věkové změny jako je snížení kapacity měchýře a změny pánevního 

dna se podílejí na vzniku inkontinence

2.5 Diagnostika stresové inkontinence

Stanovit správně diagnózu má zásadní význam pro zvolení nejvhodnějšího 

postupu léčby. Mělo by se vždy postupovat od nejjednodušších a méně invazivních 

postů léčby k těm složitějším. Dále by se nemělo zapomínat na to, že inkontinence je 

nesmírně závažný společenský, medicínský a ekonomický problém, který omezuje 

pacientku ve všech oblastech jejího života (Čermák, Pacík, 2006).

2.5.1 Anamnéza, dotazníky a mikční karta/deník

Pacientka s poruchou inkontinence by měla nejprve navštívit svého praktického 

lékaře. Ten by měl správně odebrat anamnézu, provést fyzikální vyšetření a 

biomechanické vyšetření moči. Na základě zjištěných informací lékař zahájí sám léčbu 

nebo odešle pacientku k dalšímu odbornému vyšetření k urologovi či urogynekologovi. 

Specialista by měl provést odběr anamnézy, fyzikální vyšetření včetně gynekologického 

nálezu, ultrazvukové vyšetření, cystoskopii a urodynamické vyšetření, pacientka by 

měla vyplnit mikční deník/kartu. V konkrétních diagnosticky náročnějších případech lze 

použít další metody jako např. Q tip test, Marshall- Bonney test, Pad weight test, test 

z barvivem/ kontrastem k vyloučení urogenitálních píštělí. Specialita indikuje léčbu či 

operační výkon a následně odešle pacientku k jejímu praktickému lékaři s podrobným 

doporučením (Čermák, Pacík, 2006; Krhut, 2007, Martan a kol., 2011; Zámečník, 2011;

Zikmund, 2001).
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Základem každého vyšetření je správně odebraná anamnéza. V rodinné 

anamnéze by se měl lékař zajímat o výskyt anomálií uropoetického traktu, vrozené 

rozštěpové vady a anomálie v oblasti sakrální míchy. V osobní anamnéze by lékař 

neměl opomenout všechna prodělaná onemocnění, která by mohla způsobit nebo 

ovlivnit vznik inkontinence např. roztroušená skleróza, výhřezy meziobratlových 

plotének apod. Je důležité znát všechny léky užívané pacientkou. Léky jako 

antihypertonika, fenothiaziny atd. mohou způsobit inkontinenci nebo ji zhoršit.

Pracovní a sociální anamnéza si všímá charakteru práce vzhledem k fyzické námaze a 

psychické zátěži.  V gynekologicko – porodnické anamnéze se lékař zajímá a 

menstruační cyklus, počet porodů a jejich průběh, hmotnost narozených dětí, prodělané 

gynekologické operace atd. Při odběru urologické anamnézy popíše nejprve pacientka 

svými slovy své problémy. Pak následuje cílené vyptávání lékaře na bolest či tlak za 

sponou, polakysurii, dysurii, hematurii, problémy s vymočením apod. Lékař se zajímá o

začátek onemocnění, vztah k porodu, operaci či úrazu. Zjišťuje, kdy a za jakých 

okolností dochází k odtoku moči např. chůze, poskoky, smích a zda tomu předchází 

nepříjemné nucení na močení. Také se lékař zajímá o defekační funkce, a zda pacientak 

používá inkontinenční pomůcky, případně jaké a počet (Čermák, Pacík, 2006; Krhut, 

2007; Martan a kol., 2011; Zámečník, 2011; Zikmund, 2001).

Stresová inkontinence se hodnotí podle Ingelmana – Sundberga takto

1. stupeň – moč uniká po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí a zvedání těžkých 

předmětů. K úniku moči dochází jen v situacích s poměrně rychlým zvýšením 

intraabdominálního tlaku. Moč uniká intermitentně.

2. stupeň – moč uniká v situacích s nižším vzestupem intraabdominálního tlaku 

než v prvním stupni např. při běhu, chůzi po schodech a lehčí fyzické práci.

3. stupeň – k úniku moči dochází při velmi nízkém vzestupu intraabdominálního 

tlaku. Moč uniká téměř permanentně při pomalé chůzi i v klidu ve vzpřímené 

poloze.

Nedostatkem této klasifikace je subjektivní hodnocení, proto se doporučuje

k rozlišení používat řadu dotazníků a metod k objektivnímu určení množství uniklé 

moči. Nejznámější a nejvíce užívaný symptomový dotazník je Gaudenzův dotazník (k 
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určení typu inkontinence) který již není doporučován pro svou nízkou výpovědní 

hodnotu (Zámečník, 2011). Vždy by měly být používány dotazníky hodnotící kvalitu 

života a to především ty, jejichž výpovědní hodnota již byla statisticky ověřena např. 

Quality of Life – (Qol), Consultation on Incontinence Quetśtionnaire – Short form 

(ICIQ – UI – SF), CONTILIFE pro ženy se stresovou inkontinencí hodnotící vliv léčby 

metodou TVT). Mělo by být pravidlem, že žena si vyplní dotazník sama v soukromí, 

aniž by byla někým rušena, je pak větší pravděpodobnost, že bude odpovídat pravdivě. 

Dále by měl lékař vhodně vybrat dotazník podle toho, k čemu bude používán (Martan a 

kol., 2011; Zámečník, 2011).

Mikční deník/karta se běžně používá od 80. let 20. století. Existuje mnoho 

variant, ale princip je vždy stejný. Zlatým standardem mezi dostupnými verzemi je tzv. 

frequency/volume chart, kdy pacientka zapisuje údaje o čase a objemu přijaté a 

vymočené tekutiny, údaje o urgenci a případném úniku, který lze posuzovat dle tzv. 

PPIUS (Patient Perception of Intensity and Urgency Scale), do předem připraveného 

formuláře. Jedná se o neinvazivní způsob vyšetření, může ukázat i míru léčebného 

efektu. Pacientka si zapisuje denní příjem a výdej tekutin, frekvenci močení, úniků 

moči. Tekutiny by neměly obsahovat kofein a alkohol, neboť dráždí močový měchýř a 

mohou zhoršovat inkontinenci (Čermák, Pacík, 2006; Hiblbauer ml., Hiblbauer st., 

2011; Zámečník, 2011).

2.5.2 Fyzikální vyšetření

U fyzikálního vyšetření se lékař soustřeďuje na znaky, které mohou souviset 

s inkontinencí, ale postupuje podle stejného algoritmu, jako u vyšetření pacientky 

s jinými obtížemi. Jedná se o gynekologické vyšetření, které obsahuje vyšetření břišní 

stěny, rektální vyšetření, vyšetření zevního genitálu, vaginální vyšetření a orientační 

neurologické vyšetření (Čermák, Pacík, 2006; Halaška et. al., 2004; Zámečník, 2011).
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2.5.3 Laboratorní vyšetření

Provádí se biochemická analýza močového sedimentu, bakteriologické vyšetření 

moči, mikrobiologické vyšetření moči, cytologické vyšetření moči, vyšetření renálních 

funkcí a zánětlivých markerů (Čermák, Pacík, 2006; Zámečník, 2011).

2.5.4 Klinické testy

Tyto testy objektivizují únik moči a je možné verifikovat hypermobilitu uretry 

např. Q tip test, Marshall- Bonney test, Pad weight test.

Q tip test slouží k diagnostice hypermobilní uretry při zvýšeném nitrobřišním 

tlaku. Pacientka má při něm zavedenou vatovou štětičku do uretry a je vyzvána, aby 

zatlačila. Dojde k rotačnímu pohybu uretrovezikulární junkce kolem symfýzy a posunu 

štětičky kraniálním směrem. Pokud je úhel posunu větší než 30 stupňů, je test pozitivní.

Marshall – Bonney test slouží ke stanovení pravděpodobnosti úspěšnosti 

vaginální operace u stresové inkontinence. Močový měchýř se naplní 200 ml sterilní 

tekutiny a pacientka je vyzvána k zakašlání ve stoje, je zaznamenán odtok moči. Pak 

zavede vyšetřující ukazovák a prostředník do pochvy a elevuje přední stěnu poševní. 

Vyzve pacientku opět k zakašlání. Pokud nyní nedochází k odtoku moči, je pacientka 

indikována k přední poševní plastice.

Pad weight test existuje v mnoha variantách, které se liší dobou užití vložek a 

různými schématy fyzických aktivit používaných k vyvolání úniku moči. Slouží 

k objektivizaci a kvantifikaci úniku moče. Provádí se pomocí vážení vložek či plen za 

určité časové období a nárůst hmotnosti vložek udává míru inkontinence. Nejčastěji se 

používá jednohodinový pad weigt test (PWT). Pacientka při něm vypije 500 ml tekutiny 

a vykonává činnosti, které provokují únik moči – sed, chůze po rovině a do schodů, 

kašel, běh, flexe trupu a zvednutí předmětu ze země, mytí rukou pod tekoucí vodou dle 

přesného schématu. Test je pozitivní při ztrátě moči větší než 2 gramy (Halaška et. al, 

2004; Hiblbauer ml., Hiblbauer st., 2011; Martan a kol., 2011; Zámečník, 2011;

Zikmund 2001).
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2.5.5 Zobrazovací metody

Zobrazování struktur pánevního dna bylo dlouhou dobu obtížné, v posledních 

letech se díky rozvoji techniky rozšířili používané metody pro diagnostiku inkontinence.

Ultrazvukové vyšetření slouží k hodnocení pozice a mobility uretry, hrdla, báze 

měchýře, postmikčního rezidua, paravaginálního defektu, síly detruzoru a levátorů. 

Vyšetření se provádí zevně – abdominálně, perineálně, introitálně nebo intrakavitálně –

vaginálně, rektálně.

RTG vyšetření (uretrocystografie) – Dlouhá léta se používala řetízková 

uretrocystografie, která hodnotila zadní uretrovezikulární úhel a pokles hrdla močového 

měchýře. V dnešní době se používá minimálně vzhledem k radiační zátěži, 

problematickému zavedení řetízku. Proto se častěji používá ultrazvukové vyšetření, 

které je jednodušší a může se často opakovat.

Uretrocystoskopie je důležitá především v diagnostice výskytu tumoru 

močového měchýře, dále slouží k vyšetření uretry, posouzení hrdla a celého močového 

měchýře, k vyloučení cizího tělesa, jizevnatých změn apod. Indikací k provedení tohoto 

vyšetření je hematurie po vyloučení zánětlivé příčiny, urogenitální píštěle, symptomy 

urgence.

Intravenózní vylučovací urografie (IVU) je indikována při podezření na 

extrauterální příčinu inkontinence, způsobenou ektopickým ureterem. Toto vyšetření 

neinformuje o močovém měchýři a uretře ve vztahu k funkci pánevního dna či 

inkontinenci.

Magnetická rezonance (MRI) podává velmi kvalitní informace o strukturách 

pánevního dna. Jeho nevýhodou je finanční a časová náročnost. S pomocí MRI byla 

prokázána nadměrná pohyblivost uretrovezikulární junkce u žen se stresovou 

inkontinencí.

Endoskopické vyšetření uretry a močového měchýře se používá k vyloučení

tumoru, litiázy, divertiklu či píštěle (Čermák, Pacík, 2006; Halaška et. al., 2004; Martan 

a kol., 2011; Zámečník, 2011; Zikmund 2001).
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2.5.6 Urodynamické vyšetření

Urodynamické vyšetření je dnes zcela běžné a jeho výsledky je potřeba hodnotit 

komplexně s výsledky dalších vyšetření. Urodynamika je definována jako nauka o 

transportu moči a jeho poruchách. Mezi základní urodynamické metody patří 

uroflowmetrie, cystometrie a měření uretrálního tlakového profilu.  Tyto vyšetřovací 

metody jsou všechny invazivní, jelikož se do uretry, močového měchýře, rekta či 

pochvy zavádějí katétry.

Plnící cystometrie je nejužívanější metodou k hodnocení vztahu mezi 

intravezikálním tlakem a objemem močového měchýře při jeho plnění a mikci. Hodnotí 

kapacitu a senzibilitu močového měchýře, kvalitativní a kvantitativní funkci m. 

detruzor.

Uroflowmetrie  je základní neinvazivní urodynamické vyšetření, které popisuje 

průběh mikce a slouží k objektivizaci poruch vyprazdňování močového měchýře. 

Hodnotí se množství moče, které proteče uretrou za jednotku času (ml/sec). Aby nebyly 

výsledky zkresleny psychickým stresem, je nutné zajistit pacientce soukromí. Přístroj 

má podobu záchodové mísy, v jejíž spodní části je měřící zařízení. Křivka uroflow má u 

zdravého člověka prudký vzestup, část maximálních objemů a pomalejší pokles. 

Leak point pressure (LPP) označuje intravezikální tlak, při němž odtéká moč 

z uretry. Hodnotí se statickou (Bladder Leak Point Pressure) nebo dynamickou (tzv. 

Valsalva LPP – VLPP) metodou. Nejčastěji se sleduje tlak, při kterém uniká moč při 

zvýšení intraabdominálního tlaku bez kontrakce detruzoru tzv. abdominal leak point 

pressure.

Uretrální tlakový profil je současné měření tlaku v průběhu délky uretry a 

močovém měchýři. Tento profil se měří klidový – v klidu a dynamický – stresový profil 

při opakovaném kašlání či jiném stresovém manévru. Jestliže tlak v močovém měchýři 

bude větší než intrauretrální tlak, je potvrzena inkompetence uretry a tedy stresová 

inkontinence. 

Elektromyelografie (EMG) je poměrně jednoduchou metodou měření 

elektrických potencionálů k vyšetření aferentních a eferentních drah somatických i 

autonomních nervových pletení v oblasti uretrálního a análního sfinkteru, pánevního 
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dna jako celku. Používá se společně s ostatními urodynamickými metodami. Nejčastěji 

tato metoda slouží k ověření synergie či dyssynergie funkce uretrálního sfinkteru a 

detruzoru. Nejčastěji se využívají jehlové nebo bipolární elektrody, které se zavádějí do 

rekta, pochvy nebo uretry (Čermák, Pacík, 2006; Halaška et. al., 2004; Martan a kol., 

2011; Zikmund 2001).

2.6 Konzervativní léčba stresové inkontinence

V léčbě ženské stresové inkontinence platí, že se musí nejprve vyčerpat veškeré 

možnosti konzervativní terapie před indikací k chirurgické léčbě. Každá léčba musí být 

přesně indikována a individualizována. Léčba inkontinence musí být komplexní, 

zahrnující spolupráci multidisciplinárního týmu - praktického lékaře, urogynekologa, 

rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta a dalších. Terapie se vždy řídí podle typu 

diagnostikované inkontinence a zdravotního stavu pacientky (Hořčička, Chmel, Pastor, 

2003; Horčička, Chmel, Nováčková, 2005).

Primární prevence – jedná se hlavně o doporučení zdravého životního stylu 

s dostatkem pohybu, který vede k optimální hmotnosti a dobré fyzické kondici. Velmi 

důležité je vyvarovat se chronickému fyzickému přetěžování, jako je zvedání a nošení 

těžkých břemen. Nesmí se taky zapomínat na význam příjmu tekutin – nejenom 

kvantitu ale i kvalitu. Je vhodné omezit pití kávy, černého čaje a sycených 

nealkoholických nápojů.

Sekundární prevence – je spojená s časným poporodním obdobím, kdy by měla 

fyzioterapeutka proškolit rodičky o tom, jak zpevnit hluboké svaly trupu včetně svalů 

pánevního dna. Dále informovat matky, jak pečovat o dítě, aniž by si přetěžovaly osový 

orgán a pánevní dno – ergonomie (Holaňová, Glassnerová, 2011).

Konzervativní terapie stresové inkontinence zahrnuje

 edukaci

 behaviorální opatření

 farmakoterapii
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 fyzioterapii – kineziologický rozbor, cvičení, biofeedback, elektrostimulace, 

vaginální konusy, pesaroterapie, okluzní pomůcky

 protetické kontinenční pomůcky

2.6.1 Edukace

Inkontinentní pacientky lépe spolupracují, pokud jsou dobře seznámeny 

s příčinou svých problémů a klinickými příznaky těchto obtíží. Proto je vhodné 

seznámit pacientku se základy anatomie svalů pánevního dna a fyziologií hromadění 

moči v měchýři a mikci. Fyzioterapeut by měl pacientce vysvětlit souvislost mezi 

stresovou inkontinencí a:

 predisponujícím onemocněním např. diabetes mellitus, chronická bronchitida, 

astma bronchiale

 přirozeným známkám stárnutí např. atrofie a ztráta elasticity tkání, snížení kapacity 

močového měchýře

 vedlejšími účinky některých léků

 predisponujícími konstitučními faktory a insuficiencí pojivové tkáně např. 

hyperlordóza, obezita, strie, gravidita, varixy, diskopatie, hernie

 nevhodnými životními a pracovními podmínkami např. nedostatečná tělesná a 

sexuální hygiena, nadměrná nebo nedostatečná fyzická zátěž, hyperfagie nebo 

naopak podvýživa

Součástí edukace pacientky je seznámení se s navrhovanou terapií (její délkou a 

formou) a způsobem vyšetření svalů pánevního dna. Na závěr musí pacientka podepsat 

tzv. informovaný souhlas (Holaňová, Glassnerová, 2011).

2.6.2 Behaviorální opatření

Patří sem režimová opatření a doporučení pacientce. Nabádáme pacientky 

k redukci hmotnosti, pokud jsou obézní. Měly by dodržovat pitný režim a pravidelnou, 

spíše měkčí stolici (obstipace se také podílí na vzniku inkontinence). Pacientka se 
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stresovou inkontinencí by měla přestat kouřit, pokud kouří – kuřačky trpí více záchvaty 

kašle a tím namáhají pánevní dno. Pacientky by se měly vyvarovat extrémní zátěži, 

jednostranné zátěži, zvedání těžkých předmětů, tak také nečinnosti např. sedavé 

zaměstnání. Důležitá je instruktáž správných pohybových stereotypů např. sed dle 

Brüggera. Doporučíme pacientce otáčet hlavu na stranu při kýchání a kašli, aby došlo ke 

snížení působícího tlaku na svaly pánevního dna. K doporučovaným sportům patří např. 

plavání, jízda na kole, turistika. Naopak se nedoporučuje provádět cvičení, kde dochází 

k otřesům a poskokům např. aerobic. Ze všeho nejdůležitější je vychovat pacientku ke 

změně svých návyků a dodržování režimových opatření (Holaňová, Glassnerová, 2011;

Krhut, 2008; Vlková, Zemanová, 2004).

2.6.3 Farmakoterapie

Farmakoterapie u stresové inkontinence využívá léky, které zvyšují uretrální 

uzavírací tlak a opírá se o znalosti distribuce jednotlivých druhů receptorů ve svalovině 

močového měchýře, uretry a pánevního dna. Je mnoho skupin léků, využívaných u 

léčby stresové inkontinence, ale vzhledem k predominanci alfa - adrenergních receptorů 

přítomných v oblasti hrdla močového měchýře a proximální uretry, používá se ke 

zvýšení uretrálního tlaku především alfa – adrenergních receptorů. Alfa –

sympatomimetika zlepšují uzávěrovou funkci vnitřního uretrálního ústí. Používají se u 

lehkých forem inkontinence. V současné době se používají tyto látky minimálně pro 

svoje výrazné sympatomimetické účinky např. zvýšení krevního tlaku, anxieta, 

nespavost, bolesti hlavy, třes, palpitace a srdeční arytmie.

Nejčastěji užívané skupiny léků u stresové inkontinence

 alfa – adrenergní agonisté – stimulují kontrakce hladké svaloviny uretry, rizika a 

nežádoucí účinky jsou popsány výše, např. efedrin, midodrin 

 tricyklická antidepresiva – zvyšují schopnost kontrakce hladké svaloviny uretry.

Nežádoucí účinky jsou srdeční arytmie, ortostatická hypotenze, zvýšení tělesné 

hmotnosti, např. imipramin

 beta – adrenergní agonisté – zvyšují kontraktilitu příčně pruhovaného svěrače 

uretry, nežádoucí účinky jsou třes, tachykardie a bolesti hlavy, např. clenbuterol
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 beta – adrenergní antagonisté – zvyšují schopnost kontrakce hladké svaloviny 

uretry. Nežádoucí účinky jsou ortostatická hypotenze, srdeční dekompenzace, např. 

propranol

 inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu – působí jako 

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu v sakrální míše. Tímto 

mechanizmem zvyšují míru excitace serotoninových a noradrenalinových receptorů 

a tím pak i tonus uretrálního svěrače a zvyšuje kapacitu močového měchýře. 

Nežádoucí účinky jsou nauzea, sucho v ústech, únava, nespavost a zácpa.

 hormonální substituční léčba (HRT) -  receptory pro estrogen a progesteron jsou 

uleženy ve vagině, uretře, močovém měchýři a pánevním dnu. Objektivně je možné 

prokázat v menopauze vzestup prokrvení pochvy a zvyšující se vaginální trassudát.

Vzhledem ke stejnému embrionálnímu základu pochvy a uretry se předpokládá lepší 

prokrvení uretry, zvýšení vrstvy urotelu a to by mělo vézt ke vzestupu uzavíracího 

tlaku. V současné chvíli je prokázáno, že estrogeny nemají léčebný efekt, ale 

navozují celkovou pohodu pacientky a tím zlepšují její kvalitu života. Podávají se 

perorálně a lokálně. Mají příznivý efekt na urgenci, polakisurii, dysurii. Ale na 

druhou stranu nové studie potvrzují zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, ovarií, 

CMP, srdeční příhody (Čermák, Pacík, 2006; Hanuš, 2005; Horčička, Chmel, 

Pastor, 2003; Hořčička, Chmel, Nováčková, 2005; Krhut, 2006).

2.6.4 Fyzioterapie v léčbě stresové inkontinence

Rehabilitační léčba se uplatňuje u stresové inkontinence 1. a 2. stupně dle

Ingelmana – Sundberga. Měla by být vždy možností první volby při řešení stresové 

inkontinence, jelikož je neinvazivní a nebrání dalším vyšetřením ani ostatním způsobům 

léčby. Samotné terapii by měl vždy předcházet komplexní kineziologický rozbor, na 

jehož podkladě by měla být stanovena individuální terapie, dle potřeb dané pacientky

(Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007; Holaňová, Glassnerová, 2011).
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2.6.4.1 Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor by u stresové inkontinence měl být komplexní se 

zřetelem na funkční vyšetření svalů pánevního dna. Ještě před samotným vyšetřením 

svalů PD, by si měl fyzioterapeut vyšetřit pánev, SI skloubení, kostrč staticky a 

dynamicky ve všech rovinách (Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007; Holaňová, 

Glassnerová, 2011).

Vyšetření pánevního dna 

Pánevní dno se dá vyšetřovat mnoha způsoby. Nejméně náročné z hlediska je 

palpační vyšetření, finančně nákladné je vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Patří 

mezi ně orientační neurologické vyšetření, palpační vyšetření, vyšetření perineometrem, 

vyšetření ultrazvukem, pomocí magnetické rezonance a vyšetření EMG.

Orietační neurologické vyšetření

Poskytuje informace o funkčním stavu inervace pánevního dna. Vyšetřuje se 

kožní čití v perianogenitální oblasti, v dermatomech S2 – S5 pomocí ostrého a jemného 

podmětu a hodnotí se kvalita čití. Dále se vyšetřuje anální reflex, jehož volní kontrakce 

svědčí o normální funkci dlouhých pyramidových drah (Holaňová, Krhut, Muroňová, 

2007).

Palpační vaginální vyšetření

Poskytuje informace o funkčním stavu svalů PD. Je preferováno tzv. Perfect 

schéma, jehož součástí je modifikace Oxfordské stupnice pro měření síly. K měření síly 

se také používa perineometr (viz dále).

Perfect schéma dle Laycocka a Jerwooda 

Perfect schéma lze použít při vyšetření svalů PD per rectum jak u žen, tak u 

mužů, ale především k vyšetření svalů PD per  vaginam - v poloze vleže na zádech 

s pokrčenými koleny a abdukovanými kyčelními klouby. Postupuje se v následujícím 

pořadí, přičemž mezi jednotlivými testy je vždy minimálně jedna minuta.

P (power/ pressure) – hodnotí sílu, stisku při palpaci per vaginam nebo zvýšení 

tlaku při měření perineometrem. Síla se hodnotí pomocí modifikované Oxfordské 

stupnice. Standardní Oxfordská stupnice slouží k zjišťování svalové síly. Má 5 stupňů a 

lze použít specifikaci + pro lepší nebo – pro horší stupeň svalové síly. Je to obdoba 

hodnocení svalové síly dle Jandy. Modifikovaná Oxfordská stupnice má stupňů šest.  

Stupeň 0 – není přítomna kontrakce, stupeň 1 – je cítit záškub pod palpujícím prstem, 

stupeň 2 – záškub je silnější, stupeň 3 – silnější stah svalu se zapojením břišní stěny a 
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zadní hráze pochvy (dochází k vtažení hráze a konečníku), stupeň 4 – silný stah a 

kontrakce svalů PD dokáže elevovat zadní stěny poševní proti odporu, stupeň 5 – velmi 

silný stah a elevace zadní stěny poševní proti odporu (Laycock, Jerwood, 2001;

www.thephysiotherapysite.co.uk).

Podle aktuálního doporučení mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS) se 

doporučuje používat jednodušší hodnocení pouze se 4 stupni – žádná, slabá, normální a 

silná kontrakce (Messelink et al., 2005)

E (endurance) – hodnotí vytrvalost při maximální volní kontrakci svalů PD do 

únavy svalů (maximálně deset sekund). Známkou únavy svalů PD je současná 

kontrakce adduktorů kyčelních kloubů, gluteálních svalů a větší kontrakce m. 

trasnversus abdominis. Pacientka by neměla zadržovat dech, a pokud tak činí, měla by 

být zainstruována aktivovat PD i při výdechu (Laycock, Jerwood, 2001).

R (repetitions) – hodnotí se počet maximálních volních kontrakcí, trvajících 3 

sekundy, než dojde k únavě svalů PD, tedy ke snížení kvality provedení (Laycock, 

Jerwood, 2001).

F (fast) – pacientka je vyzvána k provádění krátkých 1sekundových kontrakcí a 

relaxací vlastním tempem, do maximálního počtu 10. Zaznamená se, při kolikáté 

kontrakci dojde k únavě, respektive ke snížení kvality provedení ( Holaňová, Krhut, 

Muroňová, 2007; Laycock, Jerwood, 2001).

E (elevation) – hodnotí se maximální kontrakce svalů PD a přítomnost či 

nepřítomnost elevace perinea (Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007).

C (co – contraction) – hodnotí se maximální kontrakce svalů PD a přítomnost či 

nepřítomnost současné kontrakce m. trasnversus abdominis, jelikož podle Sapsfordové 

dochází ke kontrakci m. TA při současné kontrakci svalů PD (Laycock, Jerwood, 2001).

T (timing) – pacientka je vyzvána ke kašli, při kterém palpačně hodnotíme 

přítomnost či nepřítomnost současné reflexní kontrakce svalů PD (Holaňová, Krhut, 

Muroňová, 2007).

Při palpačním vyšetření lze orientačně posoudit sestup pánevních orgánů, 

hypermobilitu  močové trubice a únik moči při kašli. Hlavní výhody palpačního 

vyšetření je jeho rychlost a jednoduchost. K nevýhodám patří subjektivní hodnocení.

Perianogenitální vyšetření je nedostatečné a často zavádějící (Holaňová, Krhut, 

Muroňová, 2007).

http://www.thephysiotherapysite.co.uk/
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Vyšetření svalů PD perineometrem

Perinometr se užívá k objektivnímu hodnocení síly a výdrže svalových stahů 

svalů PD ale také k nácviku kontrakcí svalů PD. Měření pomocí perineometru je 

objektivní a kvantifikuje vyšetření PD. Existují varianty na tlakovém principu 

s balónkem, tak varianty složitější hodnotící elektrickou aktivitu svalů (EMG)

(Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007).

Vyšetření svalů PD ultrazvukem

Vyšetření svalů PD ultrazvukem je bezpečné, rychlé, neinvazivní, pohodlné pro 

pacientku, jelikož se nemusí svlékat, což je vhodné v populacích, kde je to z nějakého 

důvodu nevhodné či nemožné – děti, adolescenti, oběti sexuálního zneužítí, některé 

etnické skupiny. Používá se transabdominální (TA) nebo transperineální (TP) přístup. 

Dříve se více používal TP přístup pro měření elevace hrdla močového měchýře při 

kontrakci svalů PD. Tento přístup je však méně příjemný kvůli umístění sondy na 

perineu a může omezit některé funkční manévry (Arab et al., 2009).

Thompson našel významnou korelaci mezi měřením pomocí TA ultrazvuku a 

vaginální palpací (Thompson et al., 2005). Dietz popsal pozitivní korelaci mezi 

měřením elevace hrdla močového měchýře pomocí ultrazvuku a měřením pomocí 

vaginální palpace a perineometru (Dietz et al., 2002). Manuální testování svalů PD per 

vaginam  a perineometrem je nejběžnější klinická metoda používaná fyzioterapeuty 

v Austrálii a nedávno byla zaveden jako objektivní metoda pro hodnocení elevace svalů 

PD ultrazvuk (Thompson et al., 2006).

2.6.4.2 Přehled technik, konceptů a metod používaných k ovlivnění svalů 

pánevního dna

Gymnastika svalů pánevního dna 

ICS definovala gymnastiku svalů pánevního dna jako opakovanou selektivní 

volní kontrakci nebo relaxaci určitých svalů PD. Soustava cviků posilující svaly 

pánevního dna (PD) slouží k regeneraci svalstva a ke zvýšení jeho kontrakčních 

schopností a bazálního tonu. Výsledkem je zvýšení klidového uretrálního uzavíracího 

tlaku a lepší koordinace při reflexních kontrakcích svalů PD při stresových manévrech 

např. kašel, smích, kýchání (Hořčička, Chmel, Pastor, 2003; Hořčička, 2008).
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Jedná se o jeden z nejstarších fyzioterapeutických přístupů v léčbě ženské 

stresové inkontinence. Tento koncept publikoval americký gynekolog Arnold Kegel na 

konci 40. let 20. století. Jeho cvičení spočívalo v několika rychlých kontrakcích svalů 

pánevního dna za sebou, jejichž intenzita a efektivita byla kontrolována palpací per 

vaginam. Podle své práce dosáhl až 84% úspěšnosti a první výsledky je možné 

zaznamenat po 6 – 8 týdnech cvičení. Tak to velká úspěšnost je způsobena nerozlišením 

pacientek dle stupně a druhu inkontinence. Toto původní cvičení další autoři jako 

Jolleys, Burgio a Wells upravili v počtu opakování (Krhut, Mainer, 2002). 

Kegelovo cvičení má čtyři části, přičemž vlastní cvičení se provádí po instrukci 

doma. Vizualizace – pacientka si ozřejmí anatomické poměry pánevního dna 

v domácím prostředí pomocí zrcátka.

Relaxace – pacientka leží v poloze na zádech s případně podloženými nohami 

pro snížení napětí břišních svalů a snaží se soustředit do oblasti pánevního dna.

Izolace -  slouží k nácviku izolované kontrakce konečníku a pochvy, je zde 

problematická záměna stahu svalů PD za stah břišních a hýžďových svalů.

Vlastní posilování – po zvládnutí izolované kontrakce se cvičí vlastní 

posilování svalů PD. Pacientka se snaží udržet stah od jedné do sedmi sekund. Pokud 

pacientka zvládá takto cvičit vleže na zádech, může volit při cvičení náročnější polohy,

jako jsou sed, stoj nebo chůze (Houžvičková, Kučerová, 2001).

Metodika cvičení

1. týden – Stáhnout svaly PD po dobu 6 sekund a následně relaxovat také 6 

sekund. To opakovat 25x, 3x denně, celkem tedy 75 kontrakcí.

2. týden - Stáhnout svaly PD po dobu 6 sekund a následně relaxovat také 6 

sekund. To opakovat 50x, 3x denně, celkem tedy 150 kontrakcí.

3. týden -  Stáhnout svaly PD po dobu 6 sekund a následně relaxovat také 6 

sekund. To opakovat 75x, 3x denně, celkem tedy 225 kontrakcí.

4. – 24. týden - Stáhnout svaly PD po dobu 6 sekund a následně relaxovat také 6 

sekund. To opakovat 100x, 3x denně, celkem tedy 300 kontrakcí.

Po 24. týdnu - Stáhnout svaly PD po dobu 6 sekund a následně relaxovat také 6 sekund. 

To opakovat 50x, 3x denně, celkem tedy 150 kontrakcí.
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„Knack princip“

„V roce 1996 prezentoval Miller „Knack“ (zručnost) princip (nazývaný také 

„find and use“), který je založený na kontrakci svalů PD během zvýšeného 

abdominálního tlaku (Krhut, Holaňová, Muroňová, 2005). Jedná se o správně 

načasovanou, silnou a rychlou volní kontrakci svalů PD před vynaložením úsilí a během 

něho. Byly porovnávány dvě skupiny žen, kdy první skupina využila k léčbě „Knack“ 

princip a druhá skupina „Knack“ princip v kombinaci se silovým cvičením.  Zjistilo se, 

že není signifikantní rozdíl v četnosti epizod inkontinence během dne. Jako možné 

vysvětlení se jeví fakt, že ženy cvičící kombinovaně, nedodržovaly postup cvičení o 

proti ženám cvičícím pouze dle „Knack“ principu (Hay-Smith, Ryan, Dean, 2007).

Cvičení na základě synkinetického předpokladu

Tento přístup využívá volní kontrakce velkých svalových skupin upínajících se 

v blízkosti úponů svalů PD např. gluteálních svalů a adduktorů.  Aktivita svalů PD je 

relativně nízká a nejsme schopni ji v těchto podmínkách ověřit. Efektivita tohoto 

cvičení je také nízká, jelikož pacientka se nenaučí izolovaně ovládat svaly PD, a 

nedokáže je používat v krizových situacích např. kýchání, zvedání těžkých předmětů.

Pacientka neví, kde má přesně lokalizovány svaly PD a jak je má použít. Proto 

jen malé procento (30 - 40%) žen dokáže správně aktivovat svaly PD po pouhé slovní 

instrukci. Tyto cviky se často objevují v různých cvičebních brožurách, letácích pro 

pacientky (Holaňová, Krhut, 2010; Holaňová, Krhut, Muroňová, 2008).

Zde je přehled deseti cviků dle tohoto předpokladu. Všechny cviky by se měly 

cvičit pomalu, v počtu opakování z počátku 3 -5x denně, později 5 – 10x denně.

1. Leh na zádech s pokrčenými DKK, s nádechem kontrahujeme svěrač močové 

trubice, vtáhneme pochvu a držíme 3 – 7 vteřin, s výdechem povolujeme 

v opačném pořadí, než jsme zapínali svaly PD (pochvu a svěrač močové 

trubice).

2. Leh na zádech s pokrčenými DKK, s nádechem kontrahujeme svěrač močové 

trubice, vtáhneme pochvu, podsadíme pánev bez zapojení gluteálních svalů a 

držíme 3 – 7 vteřin, s výdechem povolujeme v opačném pořadí, než jsme 

zapínali svaly PD (pochvu a svěrač močové trubice).

3. Leh na zádech s oporou o lokty, jedna DK je natažená, druhá končetina je 

pokrčená v překřížení. S nádechem střídavě protlačujeme špičku do podložky –
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při protlačení zapínáme svěrač močové trubice a vtahujeme pochvu, s výdechem 

odlehčíme nohu a uvolníme svěrač močové trubice i pochvu. Pak protlačíme 

patu do podložky  - při protlačení vtahujeme konečník, s výdechem odlehčíme 

patu a uvolníme konečník. Na závěr protlačíme do podložky celou plosku nohy. 

Postupně s nádechem zapojujeme svěrač močové trubice, pochvu a konečník. 

S výdechem odlehčíme plosku nohy a uvolňujeme svaly PD v opačném pořadí, 

než jsme je zapínali.

4. Leh na zádech s pokrčenými DKK a rozpaženými HKK. S nádechem elevujeme 

pánev a postupně zapínáme svaly PD (svěrač močové trubice, pochvu a 

konečník), stlačíme vnitřní kolena k sobě a protlačíme ramena a paže do 

podložky. Zadržujeme dech dle možností od 3 do 7 sekund, s výdechem 

povolíme kolena a uvolňujeme svaly PD dna v opačném pořadí, než jsme je 

zapínali, položíme pánev na podložku.

5. Leh na břiše s rukama složenýma pod čelem. Při pravidelném dýchání, 

s nádechem zanožíme PDK propnutou v koleni a překřížíme přes LDK, 

s výdechem položíme na zem a uvolníme. Opakujeme druhou DK.

6. Leh na břiše s rukama složenýma pod čelem. Mezi stehny máme vložený míček. 

S nádechem míček stlačujeme, s výdechem povolujeme. Pro větší účinnost 

můžeme míček vložit mezi lýtka a pokračovat ve cvičení.

7. Leh na boku, spodní DK je pokrčená, horní DK je přednožená v 90º úhlu. 

S nádechem přitáhneme špičku svrchní nohy směrem k břichu, propneme koleno 

a držíme 3 – 7 vteřin. S výdechem DK uvolníme, hlavně v koleni.

8. Leh na boku, DKK pokrčené, trup a lýtka svírají se stehny pravý úhel. 

S nádechem přitáhneme špičky ve směru k břichu, protlačíme paty a pak je 

spojené nadzvedneme nad podložku.  Vydržíme 3 – 7 vteřin. S výdechem 

vracíme DKK na podložku a uvolníme špičky.

9. Leh na boku, DKK svírají s trupem 90º. S nádechem přitáhneme špičky ve 

směru k břichu, propneme kolena, opřeme se o dlaň před prsy a jdeme do sedu. 

S výdechem uvolňujeme plosky, kolena a další svaly, 2 – 3x  volně 

prodechneme. Opět přitáhneme špičky směrem k břichu, propneme kolena a 

položíme se na druhý bok. S výdechem uvolňujeme plosky, kolena a další svaly, 

2 – 3x  volně prodechneme. 
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10. Vzpor klečmo. S výdechem suneme pravé koleno k levému loktu. Zadržíme 

dech na 3 – 7 vteřin. S nádechem koleno vracíme zpět. Provedeme s opačným 

kolenem (Feyereisl, Zmrhal, Babičková, 2007).

Cvičení s využitím posturálního postupu 

V tomto případě terapeut nahlíží na pacientku komplexně. Vnímáme PD jako 

jednu ze složek hlubokého stabilizačního systému. Jeho dysfunkce jsou na podkladě 

zřetězených poruch - blokády hlavových kloubů, blokády žeber, blokády v oblasti 

chodidla, dysfunkce bránice a její TrPs, dysfunkce dechové dynamiky, porucha statiky a 

dynamiky pánve, porucha tamingu svalů PD v rámci posturálně stabilizační funkce, 

svalové dysbalance v rámci PD, snížená percepce z pánevní oblasti, které mohou 

negativně ovlivňovat funkci svalů PD. I u tohoto konceptu pacientka neví, kde jsou 

svaly PD uloženy a jak je má aktivovat. U lehkých forem inkontinence stačí reflexní 

aktivace ke zlepšení kondice svalů PD v rámci jejich posturálně stabilizační funkci.  U 

těžších forem je zapotřebí zapojit svalstvo PD volně pomocí principu „find and use“, ne 

pouze reflexně. Princip „find and use“ je založen na tom, vědět kde jsou lokalizovány a 

jakým způsobem zapojit svaly PD (Holaňová, Krhut, 2010; Holaňová, Krhut, 

Muroňová, 2008; Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007).

Dle Holaňové, Krhuta a Muroňové je volní kontrakce 4x silnější, než reflexní, 

proto dokáže lépe zajistit stabilní oporu močové trubici a měchýři (Holaňová, Krhut, 

2010).

„Ostravský koncept“

Jedná se o cvičení spojující posturální přístup s nácvikem izolované kontrakce 

jednotlivých funkčních vrstev svalů PD. Tento koncept lze využít k léčbě stresové 

inkontinence i syndromu hyperaktivního měchýře. 

V první fázi terapie je pacientka edukována o anatomii a fyziologii dolního močového 

traktu a PD, patofyziologii inkontinence, metodách a cílech léčby.

V další fázi pacientka podstoupí komplexní kineziologický rozbor společně 

s vyšetřením svalů PD per vaginam. Na základě výsledků je vedena terapie s ohledem 

na případné řetězené funkční poruchy současně s nácvikem vědomé kontrakce svalů 

PD. U pacientek neschopných kontrakce svalů PD, se využívá elektrostimulace 

vaginální elektrodou a biofeedbacku pomocí vaginální EMG elektrody (Krhut, 

Holaňová, Muroňová, 2005; Holaňová, Krhut, 2010; Holaňová, Krhut¸Muroňová 2008).
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U pacientek s hyperaktivním měchýřem je součástí terapie mikční trénink. 

Důležitá je délka terapie, která nesmí být ukončena předčasně. Protože výsledky se 

dostavují nejdříve za dva měsíce od zahájení terapie, s maximem účinku za šest měsíců. 

Celkový počet sezení je mezi 8 -10 s tím, že první návštěvy jsou v rozmezí jednoho 

týdne a dále se intervaly prodlužují až na dobu 5 - 6 týdnů mezi sezením. Vždy se ale 

řídí individuálně dle potřeby pacientky. Léčba se může upravit pro nedostatečnou 

complianci  nebo pokud se obtíže upraví dříve než za 6 měsíců (Holaňová Krhut, 2010, 

Skalka, 2002).

Cílem této terapie je zlepšení funkce svalů PD dle principu „find and use“ 

(Krhut, Holaňová, Muroňová, 2005). Dle výsledků (Holaňová et al., 2010) hodnotících 

tento koncept, se jedná o komplexní fyzioterapii s efektní léčebnou metodou. U 

pacientek absolvujících rehabilitaci dle tohoto konceptu narůstá střední hodnota svalové 

síly kontrakce PD a délka jejího trvání.  Proto pacientky mohou využít mnohem 

efektivněji kontrakci svalů PD v „krizových situacích“ (kašel, skoky, zvedání břemen 

apod.).

Metoda Ludmily Mojžíšové

Tato metoda je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu 

pánevního dna za použití mobilizačních a automobilizačních technik společně s přesně 

danými cviky na bederní páteř, křížovou kost, pánev, kostrč a svaly, které ovlivňují 

jejich vzájemnou polohu. Primárně se používá pro léčbu ženské funkční sterility, ale 

využívá se i při léčbě stresové inkontinence (Hnízdil a kol. autorů, 1996). Ovšem 

v léčbě inkontinence nedosahují významných výsledků (Holaňová, Krhut, 2010).

Alternativní způsoby léčby

Mezi alternativní způsoby léčby patří cvičební sestavy vycházející 

z východoasijských škol. Jedná se o jógu, tchai – tchi, pilates ale můžeme sem zařadit i 

akupresuru a akupunkturu (Halaška, et al, 2004, www.pfilates.com,

www.poise.com.au/pelvic-floor-exercises/poise-pilates/, Steffensen, 2007).

Tehnika Pelvicore

Techniku Pelvicor představila 19. 5. 2009 v České republice její autorka, 

světoznámá odbornice na ženskou stresovou inkontinenci Kari Bo. Kari Bo ve 

spolupráci se společností TENA (v rámci projektu Core Wellness) se snaží uvést do 

širšího povědomí problematiku ženské stresové inkontinence, kdy je zdarma (na 

http://www.pfilates.com/
http://www.poise.com.au/pelvic-floor-exercises/poise-pilates/
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www.corewellness.cz a www.programprozeny.cz) všem ženám nabízeno instruktážní 

video s cvičebním programem Pelvicore pro posílení svalů PD. Studie potvrzují, že 

pomocí cvičení techniky Pelvicore lze vyléčit stresovou inkontinenci až u 60 -70% 

pacientek, tyto pacientky cvičily tento program denně po dobu šesti měsíců (Morkved, 

Bo, Fjortoft, 2002, www.corevellness.cz).

2.6.4.3 Biofeedback a elektrostimulace

Biofeedback umožňuje pacientce lépe vnímat a regulovat své tělesné schopnosti 

na základě prostředků posilujících vědomou kontrolu svalů PD. Používá se digitální 

kontrola stahů svalů PD (per vaginam či rectum), manometrický (snímání tlaků 

v pochvě zavedl Kegel a vyvinul přístroj pro jeho měření  - perineometr, měří se v cm 

H2O nebo mmHg) a elektromyografický (EMG) feedback a vaginální konusy.

Je výhodné kombinovat elektrostimulaci s biofeedbackem v jednom 

terapeutickém sezení. Ke snímání se používají vaginální, anální nebo povrchové sondy.

Nejčastěji se používají sondy vaginální pro svoji šetrnost a funkčnost. Feedback má 

podobu zvukového signálu, může být kontrolován vizuálně nebo kombinací obou 

metod. Jestliže pacientka není schopna volní kontrakce svalů PD, klade se důraz na 

elektrostimulaci. Elektrostimulace je procedura relativně pasivní a nenahrazuje 

uvědomělé aktivní posílení a ovládání svalů PD. Využívá se speciální vaginální 

elektroda. Používají se je stimulační proudy, optimálně TENS surge se šíří impulzů min. 

100 – 300 μs, lépe 500 μs, s konstantní frekvencí 50Hz nebo frekvenční modulací 30 –

60 Hz. Série impulzů se volí optimálně 10 až 20 sekund, pak následuje 20 – 40 sekund 

fáze relaxace. Další alternativou jsou středněfrekvenční proudy s nadprahově 

motorickou intenzitou za podobných podmínek. Délka terapie se doporučuje pro tonické 

svaly max. 5 – 15 minut. Počet sezení je uváděn průměrně 2 – 4x týdně. Celková doba 

terapie je minimálně 6 týdnů, optimálně 2 – 3 měsíce, někdy až rok (Krahulec, 2003;

Maršálek, 2001;Maršálek, Gabrielová, 2003).

http://www.corewellness.cz/
http://www.corevellness.cz/
http://www.programprozeny.cz/
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2.6.4.4 Vaginální konusy, pesaroterapie a uretrální obturující tělíska

Vaginální konusy

Poprvé byly vaginální konusy použity k terapii stresové inkontinence v roce 

1985 Peattiem, Plevnikemu a Stantonem (Peattie, Plevnik, Stanton, 1985). Zjistili, že 

intravaginální závaží ve tvaru konusu má za následek reflektorické zvýšení tonu svalů 

PD. Původní set obsahoval devět konusů se závažím od 20g do 100g. Dnes je na trhu 

mnoho modifikací např. Femcom, nejčastěji však set s pěti konusy o váze 20 až 70g. 

Podmínkou použití vaginálních konusů je schopnost pacientky udržet nejlehčí závaží. 

Pokud ho neudrží, začíná se cvičením. Také nemá smysl používat konusy u pacientky, 

která bez obtíží udrží nejtěžší závaží. Důležité je správné zavedení konusu hluboko do 

pochvy. Cvičit by měla žena 1 – 2x denně po dobu 15 až 30 minut, kdy brání 

vyklouznutí konusu a snaží se s ním pohybovat. Kolpexin je plastová koule, různé 

velikosti, ale stejné váhy. Uvnitř obsahuje kovovou kuličku, která při pohybu naráží na 

vnitřní povrch plastové koule a po zavedení do pochvy vyvolává reflexní stah svalů 

pánevního dna. Dobré výsledky jsou popisovány i s vaginálními míčky např. Vagitrim. 

Cvičení je vhodné pro I. a II. stupeň stresové inkontinence a jeho úspěšnost je asi 50%

(Hořčička, Chmel, Nováková, 2005; Krahulec, 2003; Krofta, 2003; Martan, 2005;

www.netdoctor.co.uk)

Pesaroterapie

Cílem zavedení protetické pomůcky do pochvy je redukovat či odstranit 

stresovou inkontinenci, tím, že pesar upraví porušené anatomické poměry nebo zvyšuje

výtokový odpor uretry nebo obojí. Pesary se používají jako přechodné opatření např. 

před plánovanou operací, vyjímečně jako definitivní paliativní opatření např. pokud 

pacientka odmítá operaci nebo je polymorbidní a operace se nedoporučuje. Existuje 

mnoho druhů pesarů různých tvarů a velikostí např. kruhové (méně vhodné), pryžové 

kostky, s podporou UVJ, s estrogeny. Některé se dokonce dají tvarovat podle 

individuálních potřeb pacientky (Hořčička, Chmel, Nováková, 2005; Krofta, 2003).

Uretrální tělíska

Uretrální tělíska se vkládají do uretry podobně jako katetry a jsou na jedno 

použití. Jedná se o silikonové podtlakové čepičky na zevní ústí močové trubice. Jejich 

používání je spojeno s větším dyskomfortem pacientek, častějším výskytem 

recidivujících uroinfekcí a hematurií. Jejich účinnost potvrdil Peschers, přesto se 
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využívají minimálně a v České republice nejsou registrovány ani používany (Hořčička, 

Chmel, Nováková, 2005; Krofta, 2003).

2.6.4.5 Absorpční pomůcky

Pro zkvalitnění života pacientky (zápach, pocit studu apod.) je důležitý výběr 

správně zvolené absorpční pomůcky. Vhodně zvolená pomůcka zabraňuje zdravotním 

problémům, jako jsou opruzeniny, dekubity a infekce. U prvního stupně inkontinence se 

používají absorpční vložky, u druhého stupně se využívá vložné pleny společně 

s fixačními kalhotkami, třetí typ stresové ikontinence vyžaduje již plenkové kalhotky

(Vachová, 2003, Zámečník, 2011).

2.7 Chirurgická léčba stresové inkontinence

Přestože je nejúčinnější operační léčba stresové inkontinence, zahajuje se vždy 

léčba konzervativními metodami. Teprve po vyčerpání všech konzervativních postupů 

se provede se operace po pečlivém zvážení operační indikace. Pokud je urodynamicky 

potvrzená stresová inkontinence moči provázena sestupem stěn dělohy nebo nadměrnou 

pohyblivostí uretrovezikální junkce je indikována operační léčba rovnou (Zámečník, 

2011).

Druhy operací u žen se stresovou inkontinencí lze rozdělit do několika skupin na

závěsné suprapubické operace (vezikopexe), vaginální operace (jehlové závěsy, 

kolpoplastiky, „sling“ operace (smyčkou z prolenu, dakronu, lyodury, vaginální stěny 

fascie), transuretrální aplikace teflonu, silikonu, kolagenu, tuku aj., umělý svěrač 

(Čermák, Pacík, 2006).

2.7.1 Závěsná suprapubická operace

Kolposuspenze je asi nejstarší operační metodounu SUI. Původní verze byla 

publikována v roce 1949 Marchallem, Marchettim a Kratzem. Burchova kolposuspenze 

byla donedávna nejvyužívanější metodou. Je považována za „zlatý standard“ a používá 

se jako standard pro porovnání, ověřování efektivity nových metod. Tato operace se 
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užívá u pacientek s hypermobilní uretrou a malým descensem (Čermák, Pacík, 2006;

Hiblbauer ml. Hiblbauer st., 2011; Zámečník, 2011).

Vaginální operace (kolpoplastiky)

Patří sem přední, zadní poševní kolpoplastika a jehlové vaginální závěsné 

operace (Pereyra, Stamey, Raz, Gittes). Oba druhy kolpoplastik jsou otevřené operace a 

provádí se v celkové nebo svodné anestezii. Jehlové vaginální operace se dnes již 

nepoužívají, jelikož jsou nahrazeny TVT paskami (Čermák, Pacík, 2006).

2.7.2 Slingové operace

„Sling“ znamená smyčka. Podstatou této operace je pověšení proximální uretry a 

uretrovezikální junkce na smyčku, která při zvýšení nitrobřišního tlaku komprimuje 

uretru. Tato páska může být z různých materiálů – autologní (homologní) organická 

např. z fascie břišních svalů či poševní stěny, heterologní (syntetická) organická např. 

z dura mater (Lyodura), případně ze syntetických materiálů (Dacron, Prolen, Mersilen 

aj.). Dnes byly tyto operace nahrazeny metodou TVT (Čermák, Pacík, 2006; Martan a 

kol., 2011).

TVT (tension free vaginal tape)  tahuprostá vaginální páska

Jedná se o nový druh operační léčby, kterou prezentoval Ulmsten s Petrosem 

v roce 1995. Tato operace je indikována u pacientek se stresovou inkontinencí 

způsobenou hypermobilitou uretry a /nebo insuficiencí vnitřního svěrače a neřeší 

urgentní inkontinenci. Polypropylenová páska je vedena retropubicky pod uretrou, která 

se na ní může při pohybech a změnách intraabdominálního tlaku houpat jako na 

houpačce, a za symfýzou. Mnoho studií ukázalo na před- a pooperační komplikace, 

které mohou být např.: poranění měchýře a močové trubice, poranění cév, poranění 

střeva, objemná postmikční rezidua a také močovou retenci, retropubické bolesti, dle 

novo vzniklou. Úspěšnost této operace se pohybuje nejčastěji od 80 – 90%. Výhodou je 

možnost spolupráce pacientky při operaci, v celkové nebo lokální anestezii. 

Rekonvalescence trvá 2 – 3 týdny dle stavu pacienkty, po dobu 4 -6 týdnů by měla 

pacientka vynechat pohlavní styk. Operace by se měla provádět až po posledním porodu 

a to proto, že vaginální porod by mohl výsledek operace znehodnotit a opětovně přispět 

k inkontinenci (Čermák, Pacík, 2006; Chmel, et al., 2005; Martan a kol., 2011;

Zámečník, 2011).
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TOT, TVT-O (trasobturator tape /out – in, in – out)

Transobturátorový přístup out – in pásky uvedl do praxe v roce 2001 Delormen. 

Páska prochází skrz foramen obturatorum a bezpečně se vyhýbá močové trubici a 

močovému měchýři.  V roce 2003 uvedl De Leval do operačních možností in – out 

transobturátorové vedení pásky (TVT – O), kdy je páska vedena z incize na přední stěně 

poševní zevně kolem ramene pubické kosti. U TVT – O se neprovádí rutinně 

cystoskopie na rozdíl od TVT metody.  TVT - O metoda je ve srovnání s TVT metodou 

jednodušší a bezpečnější. Proto je v současnosti nejrozšířenější metodou léčby stresové 

inkontinence. Operaci lze provést v lokální anestezii, takže se může okamžitě 

zkontrolovat výsledek operace. Komplikace jsou ve srovnání s TVT operační technikou 

méně časté, ale může se objevit větší krvácení z vaginální incize, které se řeší presurou 

stěny poševní prsty během operace a poté zatamponováním pochvy. Nejčastější 

pooperační komplikací u TVT – O pásky je bolestivost v tříslech, která vyzařuje po 

vnitřní straně stehen a postihuje až 40% pacientek.  Úspěšnost se pohybuje mezi 80 –

94%, takže přibližně stejná jako u TVT pásky. Nižší úspěšnost je u metody TVT – S 

(secure systém).  S novými metodami jako je MiniArc, Ajust, TVT – ABBREVO, TVT 

– EXACT, nejsou v České republice dlouhodobé zkušenotisti inkontinenci (Čermák, 

Pacík, 2006; Chmel, et al., 2005; Martan a kol., 2011; Zámečník, 2011).

Transuretrální aplikace „bobtnavých materiálů“ – bulking agents

Alternativou k operaci TVT nebo TOT bývá zvýšení tlaku v močové trubici aplikací 

tzv. „bobtnavých materiálů“ pod jejich sliznici.  Je to minimálně invazivní metoda pro 

léčbu hypoaktivní uretry, která se provádí často ambulatně v místním znecitlivění.  

Pomocí silné jehly se pod sliznici močové trubice vpravuje teflon, kolagen, silikon, 

kyselina hyaluronová s dextranomerem, autologní tuk. Vzniknou „polštářky“, které 

zvyšují uretrální tlak, a tím dojde k zamezení úniku moči. Účinnost této medody je

přibližně 70%, ale pro poměrně vysokou finanční nákladnost je tato aplikace vyhrazena 

pro opakované operace, ženy neschopné celkové narkózy nebo ty, které dosud nerodily 

(Čermák, Pacík, 2006; Martan a kol., 2011; Zámečník, 2011).

2.7.3 Umělý svěrač uretry (AUS)

Umělý svěrač uretry (AUS) se nejčastěji dává pacientům s absencí nebo

inkompetencí sfinkterové aktivity. Další indikací je neurogenní močový měchýř, selhání 
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operací pro SUI, kongenitální anomálie, traumatická léze svěrače. Jedná se o třídílný 

mechanizmus spojený hadičkami. U žen se používá minimálně (Čermák, Pacík, 2006;

Zámečník, 2011).

2.8 Klinický standard fyzioterapie stresové inkontinence moči žen

V červnu roku 2011 byl týmem autorů (Holaňová, Glassnerová) UNIFY ČR ve 

spolupráci s urologem vytvořen klinický standard fyzioterapie pro léčbu ženské stresové 

močové inkontinence.  Tento standard byl vyvinut ve spolupráci s Národním 

referenčním centrem, Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a 

s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR. Byly v něm použity literární

prameny a mezinárodní guidelines.

Tento standard by měl sloužit jako doporučení ve způsobu konzervativní terapie 

ženské stresové inkontinence na základě nejnovějších vědeckých poznatků a podpořit 

zvyšování kvality péče (Holaňová, Glassnerová, 2011).
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3 Cíle a úkoly práce

3.1 Cíle práce

 C1a – Zjistit procentuální zastoupení fyzioterapeutů, kteří se ve svých ordinacích 

setkávají s inkontinentními pacientkami.

 C1b – Procentuálně rozlišit, zda jsou pacientky odeslány specialistou nebo je 

inkontinence zjištěna až fyzioterapeuty.

 C2 – Určit, který stupeň inkontinence u pacientek docházejích na terapii je 

nejčastější.

 C3 – Zjistit s jakou věkovou skupinou žen se stresovou inkontinencí se 

fyzioterapeuti setkávají ve svých ordinacích nejčastěji.

 C4 – Určit, který způsob vyšetření pánevního dna u stresové inkontinence 

(diagnostikované a nediagnostikované) je prováděn nejčastěji.

 C5 – Procentuálně stanovit, kolik z dotazovaných fyzioterapeutů používá 

v terapii stresové inkontinence „Ostravský koncept“.

 C6 – Procentuálně vyjádřit informovanost fyzioterapeutů o novém klinickém 

standardu pro léčbu stresové inkontinence a technice PELVICORE.

 C7 – Porovnat rozdíly mezi vstupním vyšetřením, kineziologickém rozboru a 

terapii u pacientek s diagnostikovanou a nediagnostikovanou stresovou 

inkontinencí.

 C8 – Informovat širokou veřenost o ženské stresové inkontinenci moči.

3.2 Úkoly práce

 Sběr informací a dat týkajících se problematiky ženské stresové inkontinence 

moči

 Sestavení hypotéz
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 Sestavení nestandardizovaného dotazníku

 Pilotáž

 Provedení samotného dotazníkového šetření

 Edukace fyzioterapeutů prostřednictvím dotazníku 

 Analýza a vyhodnocení získaných dat

 Stanovení závěru a diskuze

3.3 Řešené otázky

Ve své práci se zabývám těmito otázkami

O1 – Kolik procent z dotazovaných fyzioterapeutů se setkává s pacientkami se stresovou 

inkontinencí?

O2 – Jaké je procentuální zastoupení pacientek s diagnostikovanou stresovou 

inkontinencí specialistou?

O3 – Jaké je procentuální zastoupení pacientek nediagnostikovanou stresovou 

inkontinencí specialistou, zjištěnou fyzioterapeutem?

O4 – Jak často jsou jednotlivé techniky a kódy předepisovány lékaři u diagnostikované 

stresové inkontinence?

O5 – Jaký je nejčastější stupeň inkontinence u pacientek se stresovou inkontinencí 

(diagnostikovanou i nediagnostikovanou) v ordinacích dotazovaných fyzioterapeutů?

O6 – Jaká je nejčastější věková skupina pacientek se stresovou inkontinencí 

(diagnostikovanou i nediagnostikovanou) v ordinacích dotazovaných fyzioterapeutů?

O7 – Kolik procent z dotazovaných fyzioterapeutů používá v terapii stresové 

inkontinence „Ostravský koncept“?

O8 – Jaké jsou rozdíly mezi vstupním vyšetřením, kineziologickém rozboru a terapii u 

pacientek s diagnostikovanou a nediagnostikovanou stresovou inkontinencí?
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O9 – Jaký je průměrný počet návštěv, délka jedné terapie, jejich intenzita vrámci 

jednoho týdne a celková délka terapie u pacientek s diagnostikovanou stresovou 

inkontinencí?

O10 – Jaké jsou rozdíly v četnosti používaní některých technik a metod u 

diagnostikované a u nediagnostikované stresové inkontinence?

O11 – Jaké metody na neurofyziologickém podkladě dotazovaní fyzioterapeuti používají 

u léčby stresové inkontinence – diagnostikované a nediagnostikované?

O12 – Kolik procent z dotazovaných fyzioterapeutů vědělo o klinickém standardu léčby 

ženské stresové inkontinence a o metodě Pelvicore přečtením mnou vytvořeném 

dotazníku?
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4 Hypotézy

Hypotézy

H1 – Předpokládám, že se dotazovaní fyzioterapeuti setkávají častěji s pacientkami 

s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí než s diagnostikovanou.

H2 – Předpokládám, že ženy se stresovou inkontinencí (diagnostikovanou a

nediagnostikovanou) v ordinacích dotazovaných fyzioterapeutů mají nejčastěji stupeň 

inkontinence číslo 2.

H3 – Předpokládám, že se dotazovaní fyzioterapeuti nejčastěji setkávají se ženami se 

stresovou inkontinencí (diagnostikovanou a nediagnostikovanou) ve věkové skupině 50 

– 59 let. 

H4 – Předpokládám, že u stresové inkontinence (diagnostikované a nediagnostikované) 

je nejčastěji prováděno vyšetření pánevního dna perianogenitálně.

H5 – Předpokládám, že „Ostravský koncept“ bude používán minimálně v terapii 

stresové inkontinence. 

H6 – Předpokládám, že povědomí o klinickém standardu a technice PELVICORE je 

minimální.
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5 Metodika práce

5.1 Výzkumný soubor

Výzkumný soubor je tvořen fyzioterapeuty pracujícími v nemocnicích (fakultní, 

krajské, městské), poliklinikách a soukromých rehabilitačních zařízeních. Cílem bylo 

prostřednictvím jednotlivých nemocnic oslovit co největší počet fyzioterapeutů. 

Celkem bylo rozesláno 30 dotazníků spolu s průvodním dopisem do třiceti 

nemocnic. Dále byli fyzioterapeuti požádáni o přeposlání tohoto dotazníku dalším 

fyzioterapeutům ve svém okolí.

5.2 Nestandardizovaný dotazník

Pro účely této práce jsem vytvořila čtrnáctitránkový nestandardizovaný dotazník

(viz Příloha č. 1). Dotazník byl sestaven na základě prostudováné odborné literatury na 

téma rehabilitační přístupy v léčbě ženské močové inkontinence, následně konzultován 

s metodologem a vedoucí mé diplomové práce. Na závěr byl dotazník otestován na 

třech fyzioterapeutech pracujících v poliklinice Barandov v Praze. Cílem tohoto 

testování bylo ověřit srozumitelnost dotazníku a případně upravit stávající dotazník. Po 

tomto testování byla hlavní část dotazníku ještě rozdělena na dvě části – „Otázky pro 

fyzioterapeuty pracující s pacientkami s diagnostikovanou stresovou inkontinencí“ a na 

„Otázky pro fyzioterapeuty pracující s pacientkami s nediagnostikovanou stresovou 

inkontinencí„. Průměrný čas potřebný k vyplnění dotazníku byl stanoven na pět až 

patnáct minut.

Před samotným dotazníkem je krátký průvodní dopis a pokyny k vyplnění 

dotazníku. Respondenti jsou seznámeni se skutečností, že dotazník je zcela anonymní a 

data získaná jeho prostřednictvím budou použita pouze pro účely této diplomové práce. 

Dotazník má tři části – „Otázky pro fyzioterapeuty pracující s pacientkami 

s diagnostikovanou stresovou inkontinencí“, „Otázky pro fyzioterapeuty pracující 

s pacientkami s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí„ a „Doplňující informace –

vzdělání, absolvované kurzy“. První otázka dotazníku je, zda se fyzioterapeut setkává 

s inkontinentními pacientkami ve své praxi. Pokud odpoví ano, pokračuje druhou 
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otázkou, která určuje, zda fyzioterapeut pracuje s pacientkami odeslanými specialistou, 

nebo inkontinenci u pacientky zjistí on sám. Jestliže s těmito pacientkami nepracuje, 

vyplní pouze poslední část dotazníku, týkající se vzdělání, absolvovaných kurzů apod. 

Pokud se fyzioterapeut setkává s inkontinentními pacientkami jak odeslanými 

specialistou, i zjištěnými jím samotným, vyplní dotazník celý. Pokud se setkává jen 

s pacientkami s diagnostikovanou či nediagnostikovanou stresovou inkontinencí, vyplní 

pouze jednu část dotazníku a poslední část týkající se vzdělání a absolvovaných kurzů.

5.3 Sběr a zpracování dat

Výzkum proběhl formou nestandardizovaného dotazníku, který jsem pro účely 

této práce vytvořila. Dotazník byl emailově zaslán do 30 nemocnic s prosbou o 

přeposlání mezi další fyzioterapeuty. Po emailové domluvě bylo ještě osobně doručeno 

16 dotazníků do FN Plzeň. Celkem tedy 46 dotazníků.

Sběr dat probíhal od 20. 2.  Do 20. 3. 2012.

Výsledná data byla zpracována pomocí aplikace Microsoft Office Excel 2007. 

Bylo vypočítáno procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí a pro lepší přehlednost

vytvořeny grafy.
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6 Výsledky 

6.1 Návratnost dotazníků

Celkem bylo doručeno 54 dotazníků. Vzhledem k tomu, že dotazníky byly 

doručeny ze soukromých emailových adres, nebylo možné určit, které nemocnice se 

přesně dotazníkového šetření zúčastnily. Pouze se dalo procentuálně určit, v jakém typu 

zařízení a v jakém kraji pracují odpovídající fyzioterapeuti. 

Z celkového počtu 54 dotazníku musely být 4 vyřazeny jako nevyhovující, tedy 

7%. Bylo zpracováno a vyhodnoceno 50 dotazníků.

6.2 Fyzioterapeuti zapojení do výzkumu

Průměrná délka praxe fyzioterapeutů, kteří se zapojili do výzkumu, činí 8,5 

roku. Nejkratší délka praxe byla 7 měsíců a nejdelší 34 let. 72% (36 fyzioterapeutů z 

50) respondentů má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. a 28% (14 z 50) ho nemá. 8% (4 z 50) fyzioterapeutů 

má středoškolské vzdělání, 16% (8 z 50) absolvovalo dvouleté nástavbové studium, 

18% (9 z 50) má vyšší odborné vzdělání, 42% (21 z 50) má bakalářský titul, 14% (7 z 

50) má magisterský titul a pouze jeden respondent z 50 (2%) má postgraduální vzdělání. 

44% (22 z 50) odpovídajících fyzioterapeutů pracuje ve fakultní nemocnici, 12% (6) 

v městské nemocnici, 10% (5 z 50) v krajské nemocnici 8% (4 z 50) v nemocnici 

s poliklinikou, 10% (5 z 50) v nemocnici, 10% (5 z 50) v soukromé RHB ambulanci, 

v jiném typu zařízení (ústav a sanatorium) pracuje 6% (3 z 50) fyzioterapeutů. 82% (41

z 50) respondentů pracuje na ambulantním typu oddělení, 34% (17 z 50) fyzioterapeutů 

pracuje na lůžkovém typu oddělení. Trvale na těchto odděleních pracuje 82% (41 z 50) 

fyzioterapeutů a střídá se jich 18% (9 z 50). Respondenti vyplňující tento dotazník 

pracují po 4% (2 z 50) v jihočeském, jihomoravském, karlovarském, 

královehradeckém, libereckém, pardubickém kraji a kraji vysočina. 2% (1 z 50) pracují 

v olomouckém, středočeském a zlínském kraji, 8% (4) pracuje v ústeckém kraji, 12% (6

z 50) fyzioterapeutů pracuje v Praze, 14% (7) pracuje v moravskoslezském kraji a 32% 

(16 z 50) pracuje v plzeňském kraji.
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Nejčastěji absolvovaným kurzem odpovídajícími fyzioterapeuty je v 56% (28 z 

50) Diagnostika a terapie funkčních poruch – mobilizační a měkké techniky. Nejméně 

častým absolvovaným kurzem je kurz Bazální podprogramy dle Čápové 6% 

fyzioterapeutů (3 z 50) a kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace také 6% (3 z 

50) fyzioterapeutů. „Ostravský koncept“ absolvovalo pouze 14% (7 z 50) 

fyzioterapeutů. Kurz Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna absolvovalo 16% (8 z 50) 

fyzioterapeutů. Kurz Terapie funkčních poruch pánevního dna absolvovalo také 16% (8

z 50) fyzioterapeutů.

O technice PELVICORE se nejčastěji fyzioterapeuti dozvěděli v mnou 

vytvořeném dotazníku v 70% (35 z 50), 12% (6 z 50) fyzioterapeutů se dozvědělo o této 

technice na internetu, 8% (4 z 50) na odborném semináři/kurzu. 6% (3 z 50) 

fyzioterapeutů se o této technice dozvědělo od kolegy/yně a 4% (2 z 50) se o této 

technice dozvěděli v odborné literatuře. O klinickém standardu fyzioterapie pro léčbu 

stresové močové inkontinence žen se nejčastěji fyzioterapeuti dozvěděli z mnou 

vytvořeného dotazníku – ze 66% (33 z 50), 16% (8) fyzioterapeutů si o tomto standardu 

přečetlo na internetu. 6% (3 z 50) fyzioterapeutů se o něm dozvědělo na odborném 

semináři/ kurzu a dalších 6% (3 z 50) v odborné literatuře, 4% (2 z 50) od kolegy/ně a 

2% (1 z 50) jinak. 18% (9 z 50) respondentů uvádí, že je klinický standard fyzioterapie 

u stresové inkontinence moči u žen na jejich pracovišti znám a řídí se jím. 10% (5 z 50) 

respondentů uvedlo, že je sice tento standard znám, ale nedodržuje se. U 62% (31 z 50) 

respondentů není tento standard na pracovišti znám a proto se nepoužívá. 10% (5 z 50) 

respondentů neví, jak je to s tímto standardem na jejich pracovišti.

Potvrdila se hypotéza č. 6, že dotazovaní fyzioterapeuti mají minimální povědomí o 

klinickém standardu léčby ženské stresové inkontinence a technice PELVICORE. 

Pouze 34% (17 z 50) fyzioterapeutů vědělo o tomto standardu před vyplněním mého 

dotazníku a o technice PELVICORE vědělo před vyplněním dotazníku pouze 30 % (15

z 50) fyzioterapeutů.
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Graf č. 1  - Dosažené vzdělání fyzioterapeutů zapojených do výzkumu, [% z 50 

dotazovaných fyzioterapeutů]

Graf č. 2 – Typ zařízení, ve kterém dotazovaní fyzioterapeuti pracují, [% z 50 

dotazovaných fyzioterapeutů]
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Graf č. 3 – Zastoupení fyzioterapeutů dle krajů, [% z 50 dotazovaných fyzioterapeutů]

6.2.1 Absolvované kurzy

Dotazovaní fyzioterapeuti měli možnost vybrat více možností, které z 

uvedených kurzů mají absolvované. U dotazovaných fyzioterapeutů (celkem 50) je 

nejčastěji absolvovaným kurzem v 56% (28 z 50) případů Diagnostika a terapie 

funkčních poruch – mobilizační a měkké techniky. Nejméně častým absolvovaným 

kurzem je kurz Bazální podprogramy dle Čápové 6% fyzioterapeutů (3 z 50) a kurz 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace také 6% (3 z 50) fyzioterapeutů. „Ostravský 

koncept“ absolvovalo pouze 14% (7 z 50) fyzioterapeutů. Kurz Fyzioterapie u 

dysfunkce pánevního dna absolvovalo 16% (8 z 50) fyzioterapeutů. Kurz Terapie 

funkčních poruch pánevního dna absolvovalo také 16% (8 z 50) fyzioterapeutů. Metodu 

Ludmily Mojžíšové absolvovala celkem 26% (13 z 50) fyzioterapeutů, kurz Vojtovy 

metody má 10% (5) fyzioterapeutů, Dynamickou neuromuskulární stabilizaci 

absolvovalo 14% (7 z 50) fyzioterapeutů, Metodu Roswithy Brunkow má 16% (8 z 50) 

fyzioterapeutů, Senzomotorickou stimulaci má 32% (16 z 50) fyzioterapeutů, žádný 

z uvedených kurzů neabsolvovalo 22% (11 z 50) fyzioterapeutů, jiné kurzy (Spirální 

dynamiku, Bobath koncept, Kineziotaping, Klappovo lezení) absolvovalo 12% (6 z 50) 

fyzioterapeutů.
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Graf č. 4 – Absolvované kurzy, [% z 50 dotazovaných fyzioterapeutů]
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Graf č. 5 – Kde se dotazovaní fyzioterapeuti dozvěděli o technice Pelvicore, [% z 50 

dotazovaných fyzioterapeutů]

Graf č. 6 – Kde se dotazovaní fyzioterapeuti dozvěděli o klinickém standardu 

fyzioterapie u léčby ženské stresové inkontinence moči, [% z 50 dotazovaných 

fyzioterapeutů]
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Graf č. 7 – Klinický standard fyzioterapie pro léčbu ženské stresové inkontinence moči 

na pracovištích dotazovaných fyzioterapeutů, [% z 50 dotazovaných fyzioterapeutů]

6.3 Inkontinentní pacientky v ordinacích dotazovaných fyzioterapeutů 

Ve svých ordinacích se 28% (14 z 50) fyzioterapeutů nesetkává s inkontinentními 

pacientkami a 72% (36 z 50) fyzioterapeutů se s těmito pacientkami setkává, z toho 

61% (22 z 36) fyzioterapeutů s diagnostikovanou stresovou inkontinencí specialistou a 

72% (26 z 36) fyzioterapeutů s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí.

Potvrdila se hypotéza č. 1, že se fyzioterapeuti častěji setkávají s pacientkami 

s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí než s diagnostikovanou.
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Graf č. 8 – Inkontinentní pacientky v ordinacích dotazovaných fyzioterapeutů, [% z 50 

dotazovaných fyzioterapeutů]

6.4 Kódy a techniky předepisované lékaři u diagnostikované 

stresové inkontinence

Kineziologické vyšetření (2001/2) není „nikdy“ předepisováno lékaři v 18,2%

(4 z 22) případů a je předepisováno v 81,1% případů. Z toho „občas“ je předepisováno 

ve 27,3% (6 z 22) případů, „často“ je předepisováno v 4,5% (1 z 22) případů, „velmi 

často“ je předepisováno ve 13,6% (3) případů, „vždy“ je předepisováno ve 36,4% (8 z 

22) případů.

Techniky měkkých tkání (21413) nejsou „nikdy“ předepisovány lékaři 

v 27,3% (6 z 22) případů a jsou předepisovány v 72,7% (16 z 22) případů. Z toho 

„občas“ jsou předepisovány ve 22,7% (5 z 22) případů, „často“ jsou předepisovány

v 18,2% (4 z 22) případů, „velmi často“ jsou předepisovány ve 9,1% (2 z 22) případů, 

„vždy“ jsou předepisovány ve 22,7%  (5 z 22) případů.

Mobilizace páteře a periferních kloubů (21415) nejsou „nikdy“ předepisovány 

lékaři ve 22,7% (5) případů a jsou předepisovány v 77,3% (17 z 22) případů. Z toho

„občas“ jsou předepisovány ve 31,8% (8) případů, „často“ jsou předepisovány v 22,7% 
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(5 z 22) případů, „velmi často“ jsou předepisovány ve 4,5% (1 z 22) případů, „vždy“

jsou předepisovány v 18,2%  (4 z 22) případů.

LTV individuální - kondiční a analytické metody (21225) není „nikdy“

předepisováno lékaři v 13,6% (3 z 22) případů a jsou předepisovány v 86,4% případů. 

Z toho „občas“ je předepisováno ve 13,6% (3 z 22) případů, „často“ je předepisováno 

v 13,6% (3 z 22) případů, „velmi často“ je předepisováno ve 27,3% (6 z 22) případů, 

„vždy“ je předepisováno ve 31,8% (7 z 22) případů.

LTV na neurofyziologickém podkladě (21221) není „nikdy“ předepisováno 

lékaři v 18,2% (4 z 22) případů a je předepisováno v 81,8% případů. Z toho „občas“ je 

předepisováno ve 31,8% (7 z 22) případů, „často“ je předepisováno v 27,3% (6 z 22) 

případů, „velmi často“ je předepisováno ve 9,1% (2 z 22) případů, „vždy“ je 

předepisováno ve 13,6% (3 z 22) případů.

Fyzikální terapie IV – elektrostimulace, biofeedback (21117) není „nikdy“

předepisována lékaři v 18,2% (4 z 22) případů a je předepisována v 81,8% (18 z 22)

případů. Z toho „občas“ je předepisována ve 36,4% (8 z 22) případů, „často“ je 

předepisována v 18,2% (4 z 22) případů, „velmi často“ je předepisována ve 4,5% (1 z 

22) případů, „vždy“ je předepisována ve 22,7% (5 z 22) případů.

Kontrolní kineziologické vyšetření 21003 není „nikdy“ předepisováno lékaři 

v 18,2% (4 z 22) případů a je předepisováno v 81,8% (18 z 22) případů. Z toho „občas“

je předepisováno ve 31,8% (7 z 22) případů, „často“ je předepisováno v 9,1% (2 z 22) 

případů, „velmi často“ je předepisováno ve 9,1% (2 z 22) případů, „vždy“ je 

předepisováno ve 31,8% (7 z 22) případů.

6.5 Stupeň inkontinence u pacientek v ordinacích dotazovaných 

fyzioterapeutů

Dotazovaní fyzioterapeuti měli možnost vybrat více možností, s jakým stupněm 

inkontinnece se setkávají. 22,7 % (5 z 22) fyzioterapeutů se setkává s pacientkami s 

diagnostikovanou stresovou inkontinencí specialistou, které mají 1. stupeň stresové 

inkontinence. 27,3% (6 z 22) fyzioterapeutů se setkává s pacientkami s 
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diagnostikovanou stresovou inkontinencí specialistou, které mají 2. stupeň stresové

inkontinence. 9,1% (2 z 22) fyzioterapeutů se setkává s pacientkami s diagnostikovanou 

stresovou inkontinencí specialistou, které mají 3. stupeň stresové inkontinence. V 

59,1% (13 z 22) případů není uveden u diagnostikované stresové inkontinence její 

stupeň.

46,2% (12 z 26) fyzioterapeutů se setkává s pacientkami s nediagnostikovanou 

stresovou inkontinencí specialistou, které mají 1. stupeň stresové inkontinence. 30,8% 

(8 z 26) fyzioterapeutů se setkává s pacientkami s nediagnostikovanou stresovou 

inkontinencí specialistou, které mají 2. stupeň stresové inkontinence. 3,8% (1 z 26) 

fyzioterapeutů se setkává s pacientkami s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí 

specialistou, které mají 3. stupeň stresové inkontinence. V 27% (7 z 26) případů si 

fyzioterapeuti u nediagnostikované stresové inkontinence nezjišťují její stupeň. 

Tyto výsledky vyvracejí moji hypotézu č. 2, že nejčastějším stupněm stresové 

inkontinence (diagnostikované a nediagnostikované) v ordinacích fyzioterapeutů je 

stupeň č. 2. Nejčastějším stupněm stresové inkontinence v ordinacích dotazovaných 

fyzioterapeutů je stupeň č. 1. Důležité je poznamenat, že v 59,1% (13 z 22) případů není 

u diagnostikované stresové inkontinence specialistou uveden stupeň inkontinence a 27%

(7 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů si u nediagnostikované stresové inkontinence 

nezjišťuje její stupeň.

Graf č. 9 – Stupeň inkontinence u diagnostikované stresové inkontinence, [% z 22 

dotazovaných fyzioterapeutů]
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Graf č. 10 – Stupeň inkontinence u nediagnostikované stresové inkontinence, [% z 26 

dotazovaných fyzioterapeutů]

6.6 Věková skupina pacientek se stresovou inkontinencí

Procentuální zastoupení věkových skupin pacientek s diagnostikovanou a 

nediagnostikovanou stresovou inkontinencí specialistou v ordinacích dotazovaných 

fyzioterapeutů jsou téměř shodné.

U diagnostikované stresové inkontinence se fyzioterapeuti nesetkávají s 

pacientkami ve věkové skupině do 29 let. S věkovou skupinou 30 – 39 let se setkávají 

ve 13,6% (3 z 22) případů. S věkovou skupinou 40 – 49 let se setkávají v 31,8% (7

z 22) případů. S věkovou skupinou 50 – 59 let se setkávají v 63,6% (14 z 22) případů.  

S věkovou skupinou nad 60 let se setkávají v 31,8% (7 z 22) případů.

U nediagnostikované stresové inkontinence se fyzioterapeuti nesetkávají s 

pacientkami ve věkové skupině do 19 let. S věkovou skupinou 20 – 29 let se setkávají v

3,8% (1 z 26) případů. S věkovou skupinou 30 – 39 let se setkávají v 11,5% (3 z 26) 

případů. S věkovou skupinou 40 – 49 let se setkávají v 38,5% (10 z 26) případů. S 

věkovou skupinou 50 – 59 let se setkávají v 65,4% (17 z 26) případů. S věkovou 

skupinou nad 60 let se setkávají v 34,6% (9 z 26) případů.
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Tyto výsledky potvrzují moji hypotézu č. 3, že se dotazovaní fyzioterapeuti

setkávají nejčastěji se ženami se stresovou inkontinencí ve věkové skupině 50 – 59 let. 

Graf č. 11 – Věkové skupiny pacientek s diagnostikovanou stresovou inkontinencí, [% z 

22 dotazovaných fyzioterapeutů]

Graf č. 12  - Věkové skupiny pacientek s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí,

[% z 26 dotazovaných fyzioterapeutů]
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6.7 Rozdíly mezi vstupním vyšetřením u diagnostikované a 

nediagnostikované stresové inkontinence

Součástí první návštěvy v ordinacích dotazovaných fyzioterapeutů je u 

diagnostikované stresové inkontinence specialistou písemný informovaný souhlas ve 

22,7% (5 z 22) případů, informovaný souhlas ústní formou v 31,8% (7 z 22), 

informovaný souhlas není vyžadován ve 27,3% (6 z 22) případů. V 86,4% (19 z 22) 

případů je součástí první návštěvy edukace o močové inkontinenci, behaviorální 

opatření v 63,6% (14 z 22) případů, kineziologický rozbor v 86,4% (19 z 22) případů, 

standardizovaný dotazník pro hodnocení kvality života pacientky s močovou 

inkontinencí např. I – QqL v 18,2% (4 z 22) případů, vizuální analogová škála

k subjektivnímu hodnocení dyskomfortu v 9,1% (2 z 22) případů.

Součástí první návštěvy v ordinacích dotazovaných fyzioterapeutů u 

nediagnostikované stresové inkontinence specialistou je písemný informovaný souhlas 

v 7,7% (2 z 26) případů, informovaný souhlas ústní formou v 23,1% (6 z 26) případů, 

informovaný souhlas není vyžadován ve 30,8% (8 z 26) případů. V 69,2% (18 z 26) 

případů je součástí první návštěvy edukace o močové inkontinenci, behaviorální 

opatření v 54,0% (14 z 26) případů, kineziologický rozbor v 61,5% (16 z 26) případů, 

standardizovaný dotazník pro hodnocení kvality života pacientky s močovou 

inkontinencí např. I – QqL v 0% (0 z 26) případů, vizuální analogová škála 

k subjektivnímu hodnocení dyskomfortu v 7,7% (2 z 26) případů.

Nejvíce se liší vstupní vyšetření u diagnostikované a nediagnostikované stresové 

inkontinence v informovaném souhlasu písemnou formou. Kdy u diagnostikované 

stresové inkontinence tvoří 22,7% (5 z 22) případů a u nediagnostikované stresové 

inkontinence pouze 7,7% (2 z 26). Dalším výrazným rozdílem je používání 

standardizovaných dotazníků pro hodnocení kvality života pacientek se stresovou 

inkontinencí. U diagnostikované stresové inkontinence ho používá 18,2% (4 z 22) 

dotazovaných fyzioterapeutů a u nediagnostikované stresové inkontinence ho nepoužívá 

žádný z dotazovaných fyzioterapeutů. 
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Graf č. 13 – Vstupní návštěva u diagnostikované stresové inkontinence, [% z 22 

dotazovaných fyzioterapeutů]

Graf č. 14 – Vstupní návštěva u nediagnostikované stresové inkontinence, [% z 26 

dotazovaných fyzioterapeutů]
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6.8 Rozdíly mezi kineziologickým rozborem u diagnostikované a

nediagnostikované stresové inkontinence

Součástí kineziologického rozboru, který provádějí mnou dotazovaní 

fyzioterapeuti, je u diagnostikované stresové inkontinence kineziologický rozbor 

zaměřený na pánev a pánevní dno v 81% (18 z 22) případů, v 77,3% (17 z 22) případů 

je součástí vyšetření pánve (statické, dynamické), komplexní kineziologický rozbor 

celého těla je součástí vyšetření v 68,2% (15 z 22) případů, vyšetření pánevního dna 

perianogenitálně v  18,2% (4 z 22) případů, vyšetření pánevního dna per vaginam 

v 22,7% (5 z 22) případů, vyšetření pánevního dna perinometrem v 9,1% (2 z 22)

případů, vyšetření pánevního dna biofeedbackem v 18,2% (4 z 22) případů, vyšetření 

pánevního dna EMG v 4,5% (1 z 22) případů, v 9,1% (2 z 22) případů provádějí 

fyzioterapeuti jiné vyšetření (vyšetření per rectum dle Mojžíšové a DNS testy dle 

Koláře). 100% (5 z 5) fyzioterapeutů, kteří používají vyšetření PD per vaginam, používá 

k jeho hodnocení PERFECT schéma.

Součástí kineziologického rozboru, který provádějí mnou dotazovaní 

fyzioterapeuti, je u nediagnostikované stresové inkontinence kineziologický rozbor 

zaměřený na pánev a pánevní dno v 76,9% (20 z 26) případů, v 69,2% (18 z 26) případů 

je součástí vyšetření pánve (statické, dynamické), komplexní kineziologický rozbor

celého těla je součástí vyšetření v 53,8% (14 z 26) případů, vyšetření pánevního dna 

perianogenitálně v 15,4% (4 z 26) případů, vyšetření pánevního dna per vaginam 

v 11,5% (3 z 26) případů, vyšetření pánevního dna perinometrem v 3,8% (1 z 26) 

případů, vyšetření pánevního dna biofeedbackem v 7,7% (2 z 26) případů, vyšetření 

pánevního dna EMG v 3,8% (1 z 26) případů, 3,8% (1 z 26) fyzioterapeutů neprovádí 

vyšetření pánve a 11,5% (3 z 26) fyzioterapeutů neprovádí vyšetření pánevního dna.  

K hodnocení svalů PD vyšetřovaných per vaginam používá všech 100% (3 z 3) 

fyzioterapeutů PERFECT schéma.

Kineziologický rozbor u diagnostikované a nediagnostikované stresové 

inkontinence se liší u kineziologického rozboru zaměřeného na pánev a pánevní dno, 

kdy u diagnostikované stresové inkontinence ho provádí 81% (18 z 22) dotazovaných 

fyzioterapeutů a u nediagnostikované stresové inkontinence76,9% (20 z 26) 

fyzioterapeutů. Liší se vyšetření pánve statické a dynamické, které provádí u 
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diagnostikované stresové inkontinence 77,3% (18 z 22) fyzioterapeutů a u 

nediagnostikované stresové inkontinence 69,2% (18 z 26) fyzioterapeutů. Komplexní 

rozbor celého těla provádí u diagnostikované stresové inkontinence v 68,2% (15 z 22) 

dotazovaných fyzioterapeutů a u nediagnostikované stresové inkontinence 53,8% (14 z 

26) fyzioterapeutů. Rozdílné je i vyšetření per vaginam, které u diagnostikované 

stresové inkontinence provádí 22,7% (5 z 22) dotazovaných fyzioterapeutů a u 

nediagnostikované stresové inkontinence toto vyšetření provádí 11,5% (3 z 26) 

fyzioterapeutů, dále vyšetření biofeedbackem provádí u diagnostikované inkontinence 

18,2% (4 z 22) fyzioterapeutů a u nediagnostikované inkontinence 7,7% (2 z 26) 

dotazovaných fyzioterapeutů.

U diagnostikované stresové inkontinence je perinanogenitální vyšetření prováděno 

v 18,2% (4 z 22) případů a vyšetření per vaginam  v 22,7% (5 z 22) případů. U 

nediagnostikované stresové inkontinence fyzoterapeuté provádí vyšetření pánevního 

dna perianogenitálně v 15,4% (4 z 26) případů a vyšetření per vaginam v 11,5% (3 z 26) 

případů. Jelikož je vyšetření per vaginam častěji prováděno pouze u nediagnostikované 

stresové inkontinence, hypotéza č. 4, že je vyšetření pánevního dna nejčastěji prováděno 

perianogenitálně u diagnostikované i nediagnostikované stresové inkontinence, se 

nepotvrdila.
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Graf č. 15 – Kineziologický rozbor u diagnostikované stresové inkontinence, [% z 22 

dotazovaných fyzioterapeutů]

Graf č. 16 - Kineziologický rozbor u nediagnostikované stresové inkontinence, [% z 26 

dotazovaných fyzioterapeutů]
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6.9 Průměrný počet návštěv, délka a četnost terapie u diagnostikované 

stresové inkontinence

Průměrný celkový počet návštěv pacientek s diagnostikovanou stresové 

inkontinencí byl 12,64. Jako největší počet návštěv byl uváděn počet 24, nejmenší počet 

návštěv byl 6. 

Průměrná délka jedné terapie byla 37,8 minut. Přičemž nejdelší délka terapie byla

uváděna 120 minut, nejkratší 15 minut.

Průměrně docházely pacientky s diagnostikovanou stresovou inkontinencí 

dotazovaných fyzioterapeutů na rehabilitaci 1,89x  terapie týdně. S nejvyšší intenzitou 

byla terapie prováděna 2x  týdně, s nejmenší intenzitou byla terapie prováděna 0,25x 

týdně (1x měsíčně).

Průměrná délka celé terapie je 12,84 týdnů. Nejkratší délka terapie byla 2 týdny a 

nejdelší 32 týdnů. 

6.10 Rozdíly v četnosti používaných technik a metod u 

diagnostikované a nediagnostikované stresové inkontinence

U diagnostikované stresové inkontinence „nikdy“ nepoužívá měkké a 

mobilizační techniky 9,1% (2 z 22) dotazovaných fyzioterapeutů a používá je 90.9% 

(20 z 22) z toho 22,7% (5 z 22) je používá „1x týdně“, 31,8% (7 z 22) je používá „2-3x 

týdně“, 9,1% (2 z 22) je používá „4-5x týdně“, 13,6% (3 z 22) je využívá „1x měsíčně“

a 13,6% (3 z 22) fyzioterapeutů je používá „vždy“. Cvičení izolované kontrakce svalů 

PD jako je např. Kegelovo cvičení „nikdy“ nepoužívá 18,2% (4 z 22) dotazovaných 

fyzioterapeut a používá je 81,8% (18 z 22) z toho 27,3% (6 z 22) je používá „1x týdně“, 

18,2% (4 z 22) fyzioterapeutů používá toto cvičení „2-3x týdně“,  4,5% (1 z 22) „4-5x 

týdně“, 13,6% (3 z 22) „1x měsíčně“ a 18,2% (4 z 22) fyzioterapeutů ho používá 

„vždy“.  Intravaginální pomůcky např. Kolpexin „nikdy“ nepoužívá 72,7% (16 z 22) 

dotazovaných fyzioterapeutů a „jako autoterapii“ je doporučí 27,3% (6 z 22) 

fyzioterapeutů. Elektrostimulaci „nikdy“ nepoužívá 68,2% (15 z 22) dotazovaných

fyzioterapeutů a používá jí 31,8 % (7 z 22) fyziotoerapeutů z toho „1x týdně“ 4,5% (1 z 

22) fyzioterapeutů, „2-3x týdně“ 13,6% (3 z 22) fyzioterapeutů, „4-5x týdně“ 4,5% (1 z 

22) fyzioterapeutů, „1x měsíčně“ 4,5% (1 z 22) fyzioterapeutů, „vždy“ také 4,5% (1 z 
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22) fyzioterapeutů. Biofeedback „nikdy“ nepoužívá 54,5% (12 z 22) dotazovaných

fyzioterapeutů a používá ho 45,5% (10 z 22) fyzioterapeutů z toho „1x týdně“ ho 

používá 4,5% (1 z 22) fyzioterapeutů, „2-3x týdně“ ho využívá 18,2% (4 z 22) 

fyzioterapeutů, „4-5x týdně“ biofeedback používá 9,1% (2 z 22) fyzioterapeutů, „1x 

měsíčně“ ho využívá 4,5% (1 z 22) fyzioterapeutů, „vždy“ ho používá 9,1% (2 z 22) 

fyzioterapeutů. Metodu Ludmily Mojžíšové „nikdy“ nepoužívá 18,2% (4 z 22)

dotazovaných fyzioterapeutů a používá ji 81,8% (18 z 22) fyzioterapeutů z toho „1x 

týdně“ tuto metodu používá 13,6% (3 z 22) fyzioterapeutů, „2-3x týdně“ 22,7% (5 z 22) 

fyzioterapeutů, „4-5x týdně“ ji používá 13,6% (3 z 22) fyzioterapeutů, „1x za 14 dní“

4,5% (1 z 22) fyzioterapeutů, „1x měsíčně“ 18,2% (4) fyzioterapeutů, „vždy“ tuto 

metodu využívá 9,2% (2) fyzioterapeutů. „Ostravský koncept“ „nikdy“ nepoužívá 

77,3% (17) dotazovaných fyzioterapeutů a používá ho 22,7% fyzioterapeutů z toho „1x 

týdně“ ho využívá 9,1% (2) fyzioterapeutů, „2-3x týdně“ ho používá 4,5% (1 z 22) 

fyzioterapeutů, 4,5% (1 z 22) fyzioterapeutů tento koncept používá „1x měsíčně“ a 

pouze 4,5% (1 z 22) fyzioterapeutů využívá tento koncept „při každé terapii“. Cvičení 

na neurofyziologickém podkladě „nikdy“ nepožívá 31,8% (7 z 22) fyzioterapeutů a 

používá ho 68,2% (15 z 22) fyzioterapeutů z toho, „1x týdně“ je používáno 27,3% (6 z 

22) fyzioterapeuty „2-3x týdně“ tyto techniky používá 13,6% (3 z 22) fyzioterapeutů, 

„4-5x týdně“ je používá pouze 4,5% (1 z 22) fyzioterapeutů, „1x měsíčně“ také 4,5% (1

z 22) fyzioterapeutů, „vždy“ je používáno 18,2% (4 z 22) fyzioterapeutů.

U nediagnostikované stresové inkontinence „nikdy“ nepoužívá měkké a 

mobilizační techniky 7,7% (2 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů a používá je 92,3% 

(24 z 26) fyzioterapeutů z toh 30,8% (8 z 26) fyzioterapeutů je používá „1x týdně“, 

23,1% (6 z 26) „2-3x týdně“, 11,5% (3 z 26) je využívá „4-5x týdně“, 3,8% (1 z 26) je 

používá „1x měsíčně“, 23,1% (6 z 26) fyzioterapeutů je používá „vždy“. Cvičení 

izolované kontrakce svalů PD jako je např. Kegelovo cvičení „nikdy“ nepoužívá 15,4% 

(4 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů a používá ho 84,6% (22 z 26) fyzioterapeutů z

toho 19,2% (5 z 26) fyzioterapeutů je používá „1x týdně“, 19,2% (5 z 26) ho používá 

„2-3x týdně“, 7,7% (7 z 26) fyzioterapeutů toto cvičení používá „1x za 14 dní“, 3,8% (1

z 26) fyzioterapeutů ho používá „1x měsíčně“, 34,6% (9 z 26) fyzioterapeutů „vždy“.

Intravaginální pomůcky např. Kolpexin „nikdy“ nepoužívá 65,4% (17 z 26) 

fyzioterapeutů a „jako autoterapii je doporučí“ 34,5% (9 z 26) fyzioterapeutů. 



76

Elektrostimulaci „nikdy“ nepoužívá 96,2% (25) fyzioterapeutů a používá ji 3,8% (1 

z 26) fyzioterapeutů z toho „1x týdně“ ji používá 3,8% (1 z 26) fyzioterapeutů. 

Biofeedback „nikdy“ nepoužívá 88,5% (23 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů a 

používá ho 11,5% (3 z 26) fyzioterapeutů z toho „1x týdně“ ho používá 3,8% (1 z 26) 

fyzioterapeutů, „vždy“ ho používá 11,5% (3 z 26) fyzioterapeutů. Metodu Ludmily 

Mojžíšové „nikdy“ nepoužívá 11,5% (3 z 26) fyzioterapeutů a používá ji 88,5% (23 

z 26) fyzioterapeutů z toho „1x týdně“ tuto metodu používá 15,4% (4 z 26) 

fyzioterapeutů, „2-3x týdně“ 26,9% (7 z 26) fyzioterapeutů, „4-5x týdně“ ji používá 

7,7% (2 z 26) fyzioterapeutů, „1x měsíčně“ 7,7% (2 z 26) fyzioterapeutů, „vždy“ tuto 

metodu využívá 26,9% (7 z 26) fyzioterapeutů. „Ostravský koncept“ „nikdy“ nepoužívá 

84,6% (22 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů a používá ho 15,4% (4 z 26)

fyzioterapeutů z toho „1x týdně“ ho využívá 3,8% (1 z 26) fyzioterapeutů, „2-3x týdně“

ho používá 11,5% (3 z 26), „při každé terapii“ využívá tento koncept 3,8% (1 z 26)

fyzioterapeutů. Cvičení na neurofyziologickém podkladě „nikdy“ nepožívá 26,9% (7 z 

26) fyzioterapeutů a používá ho 73,1% fyzioterapeutů z toho „1x týdně“ je používáno 

23,1% (6) fyzioterapeutů, „2-3x týdně“ tyto techniky používá 15,4% (4) fyzioterapeutů, 

„4-5x týdně“ je používá pouze 7,7% (2 z 26) fyzioterapeutů, „1x měsíčně“ také 3,8 % 

(1 z 26) fyzioterapeutů, „vždy“ jsou využívány 23,1% (6 z 26) fyzioterapeutů.

Největší rozdíly v četnosti používaných technik u diagnostikované a 

nediagnostikované stresové inkontinence jsou tyto - Měkké a mobilizační techniky 

používají dotazovaní fyzioterapeuti u diagnostikované stresové inkontinence „vždy“ 

v 13,6% (3 z 22) případů a u nediagnostikované stresové inkontinence ve 23,1% (6 z 

26) případů. Další významný rozdíl je u izolovaného posilování svalů PD. U 

diagnostikované stresové inkontinence je používáno „1x měsíčně“ 13,6 % (3 z 22) a 

„vždy“ 18,2% (4 z 22) dotazovaných fyzioterapeutů a u nediagnostikované stresové 

inkontinence je používáno „1x měsíčně“ 3,8 % (1 z 26) a „vždy“ 34,6% (9 z 26)

dotazovaných fyzioterapeutů. Významný rozdíl je v používání elektrostimulace. 

„Nikdy“ ji nepoužívá 68,2% (15 z 22) fyzioterapeutů u diagnostikované stresové 

inkontinence a 96,2% (25 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů u nediagnostikované 

stresové inkontinence. Biofeedback nepoužívá 54,5% (12 z 22) fyzioterapeutů u 

diagnostikované stresové inkontinence a u nediagnostikované stresové inkontinence ho 

nikdy nepoužívá 88,5% (23 z 26) fyzioterapeutů. Metodu Ludmily Mojžíšové používá 
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„1x měsíčně“ 18,2% (4 z 22) a „vždy“  9,2% (2 z 22) fyzioterapeutů u diagnostikované 

stresové inkontinence a u nediagnostikované stresové inkontinence „1x měsíčně“ 7,7% 

(2 z 26) a „vždy“ 26,9% (7 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů. „Ostravský koncept“ 

„nikdy“ nepoužívá 77,3% (17 z 22) fyzioterapeutů u diagnostikované stresové 

inkontinence a u nediagnostikované ho „nikdy“ nepoužívá 84,6%  (22 z 26) 

dotazovaných fyzioterapeutů.

Hypotéza č. 5 byla potvrzena, Ostravský koncept je používán minimálně k léčbě 

stresové inkontinence. Pouze 22,7% (5 z 22) dotazovaných fyzioterapetů tuto techniku 

používá u diagnostikované stresové inkontinence. U nediagnostikované stresové 

inkontinence ji používá 15,4% (5 z 26) fyzioterapeutů.

6.11 Používané metody na neurologickém podkladě u 

diagnostikované a nediagnostikované stresové inkontinence

U diagnostikované stresové inkontinence dotazovaní fyzioterapeuti používají ze 

33,3% (5 z 22) Vojtovu metodu, DNS používá 66,6% (10 z 22) fyzioterapeutů, Bazální 

podprogramy dle Čápové používá 6,6% (1 z 22) fyzioterapeutů, Metodu Roswithy 

Brunkow používá 33,3% (5 z 22) fyzioterapeutů, PNF je využíváno 6,6% (1 z 22) 

fyzioterapeutů, Senzomotorickou stimulaci používá 66,6% (10 z 22) fyzioterapeutů, 

6,6% (1 z) fyzioterapeutů používá další techniky na neurologickém podkladě (spirální 

dynamiku). 

U nediagnostikované stresové inkontinence fyzioterapeuti používají ze 42,1%  

(8 z 26) Vojtovu metodu, DNS používá 52,6% (10 z 26) fyzioterapeutů, Bazální 

podprogramy dle Čápové používá 10,5% (2 z 26) fyzioterapeutů, Metodu Roswithy 

Brunkow používá 36,8% (7 z 26) fyzioterapeutů, PNF je využíváno 31,6% (6 z 26) 

fyzioterapeutů, Senzomotorickou stimulaci používá 57,9% (11 z 26) fyzioterapeutů. 
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Graf č. 21 – Metody na NF podkladě používané u diagnostikované stresové 

inkontinence, [% z 22 dotazovaných fyzioterapeutů]

Graf č. 22 - Metody na NF podkladě používané u nediagnostikované stresové 

inkontinence, [% z 26 dotazovaných fyzioterapeutů]
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6.12 Shrnutí výsledků

Z výše uvedených výsledků vyplývá následující:

 S pacientkami se stresovou inkontinencí se setkává 72% (36 z 50) dotazovaných 

fyzioterapeutů, z toho 61% (22 z 36) s diagnostikovanou a 72% (26 z 36) 

s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí. 28% (14 z 50) dotazovaných 

fyzioterapeutů se s inkontinentními pacientkami nesetkává.

 U diagnostikované stresové inkontinence je nejčastěji vstupní kineziologické 

vyšetření předepsáno ve  27,3% (6 z 22) případů „občas“, techniky měkkých tkání jsou 

nejčastěji předepisovány lékaři „nikdy“ ve 27,3% (6 z 22) případů, mobilizace páteře a 

periferních kloubů jsou nejčastěji předepisovány „občas“ ve 31,8% (8 z 22) případů, 

LTV individuální je nejčastěji předepisováno „vždy“ ve 31,8% (7 z 22) případů, LTV 

na neurofyziologickém podkladě je nejčastěji předepisováno „občas“ ve 31,8% (7 z 22) 

případů, fyzikální terapie IV – elektrostimulace a biofeedback je nejčastěji 

předepisována „občas“ ve 36,4% (8 z 22) případů, kontrolní kineziologické vyšetření je 

nejčastěji předepisováno „občas“ a „vždy“ ve 31,8% (7 z 22) případů.

 Nejčastější stupeň inkontinence, se kterým se fyzioterapeuti setkávají ve svých 

ordinacích je u diagnostikované (22,7 % z 22) i nediagnostikované stresové 

inkontinence (46,2% z 26) stupeň č. 1.

 Nejčastější věková skupina pacientek se stresovou inkontinencí je shodně u 

diagnostikované (63,6% z 22) i nediagnostikované (65,4% z 26) stresové inkontinence 

od 50 do 59 let.

 Nejvíce se liší vstupní vyšetření u diagnostikované a nediagnostikované stresové 

inkontinence v informovaném souhlasu písemnou formou. Kdy u diagnostikované 

stresové inkontinence tvoří 22,7% (5 z 22) případů a u nediagnostikované stresové 

inkontinence pouze 7,7% (2 z 26). Dalším výrazným rozdílem je používání 

standardizovaných dotazníků pro hodnocení kvality života pacientek se stresovou 

inkontinencí. U diagnostikované stresové inkontinence ho používá 18,2% (4 z 22) 

dotazovaných fyzioterapeutů a u nediagnostikované stresové inkontinence ho nepoužívá 

žádný z dotazovaných fyzioterapeutů. 
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 Kineziologický rozbor u diagnostikované a nediagnostikované stresové 

inkontinence se významně liší u kineziologického rozboru zaměřeného na pánev a 

pánevní dno, kdy u diagnostikované stresové inkontinence ho provádí 81% (18 z 22) 

dotazovaných fyzioterapeutů a u nediagnostikované stresové inkontinence76,9% (20 z 

26) fyzioterapeutů. Liší se vyšetření pánve statické a dynamické, které provádí u 

diagnostikované stresové inkontinence 77,3% (18 z 22) fyzioterapeutů a u 

nediagnostikované stresové inkontinence 69,2% (18 z 26) fyzioterapeutů. Komplexní 

rozbor celého těla provádí u diagnostikované stresové inkontinence v 68,2% (15 z 22) 

dotazovaných fyzioterapeutů a u nediagnostikované stresové inkontinence 53,8% (14 z 

26) fyzioterapeutů.   Rozdílné je i vyšetření per vaginam, které u diagnostikované 

stresové inkontinence provádí 22,7% (5 z 22) dotazovaných fyzioterapeutů a u 

nediagnostikované stresové inkontinence toto vyšetření provádí 11,5% (3 z 26) 

fyzioterapeutů, dále vyšetření biofeedbackem provádí u diagnostikované inkontinence 

18,2% (4 z 22) fyzioterapeutů a u nediagnostikované inkontinence 7,7% (2 z 26) 

dotazovaných fyzioterapeutů.

 Průměrný celkový počet návštěv pacientek s diagnostikovanou stresové 

inkontinencí byl 12,64.  Jako největší počet návštěv byl uváděn počet 24, nejmenší 

počet návštěv byl 6. Průměrná délka jedné terapie byla 37,8 minut. Přičemž nejdelší 

délka terapie byla uváděna 120 minut, nejkratší 15 minut. Průměrně docházely 

pacientky s diagnostikovanou stresovou inkontinencí dotazovaných fyzioterapeutů na 

rehabilitaci 1,89x  terapie týdně. S nejvyšší intenzitou byla terapie prováděna 2x  týdně, 

s nejmenší intenzitou byla terapie prováděna  0,25x týdně (1x měsíčně). Průměrná délka 

celé terapie je 12,84 týdnů. Nejkratší délka terapie byla 2 týdny a nejdelší 32 týdnů. 

 Největší rozdíly v četnosti používaných technik u diagnostikované a 

nediagnostikované stresové inkontinence jsou tyto - Měkké a mobilizační techniky 

používají dotazovaní fyzioterapeuti u diagnostikované stresové inkontinence „vždy“ 

v 13,6% (3 z 22) případů a u nediagnostikované stresové inkontinence ve 23,1% (6 z 

26) případů. Další významný rozdíl je u izolovaného posilování svalů PD. U 

diagnostikované stresové inkontinence je používáno „1x měsíčně“ 13,6 % (3 z 22) a 

„vždy“ 18,2% (4 z 22) dotazovaných fyzioterapeutů a u nediagnostikované stresové 

inkontinence je používáno „1x měsíčně“ 3,8 % (1 z 26) a „vždy“ 34,6% (9 z 26) 

dotazovaných fyzioterapeutů. Významný rozdíl je v používání elektrostimulace. 
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„Nikdy“ ji nepoužívá 68,2% (15 z 22) fyzioterapeutů u diagnostikované stresové 

inkontinence a 96,2% (25 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů u nediagnostikované 

stresové inkontinence. Biofeedback nepoužívá 54,5% (12 z 22) fyzioterapeutů u 

diagnostikované stresové inkontinence a u nediagnostikované stresové inkontinence ho 

nikdy nepoužívá 88,5% (23 z 26) fyzioterapeutů. Metodu Ludmily Mojžíšové používá 

„1x měsíčně“ 18,2% (4 z 22) a „vždy“  9,2% (2 z 22) fyzioterapeutů u diagnostikované 

stresové inkontinence a u nediagnostikované stresové inkontinence „1x měsíčně“ 7,7% 

(2 z 26) a „vždy“ 26,9% (7 z 26) dotazovaných fyzioterapeutů. „Ostravský koncept“ 

„nikdy“ nepoužívá 77,3% (17 z 22) fyzioterapeutů u diagnostikované stresové 

inkontinence a u nediagnostikované ho „nikdy“ nepoužívá 84,6%  (22 z 26) 

dotazovaných fyzioterapeutů.

 Nejčastěji používané metody na neurofyziologickém podkladě jsou jak u 

diagnostikované, tak u nediagnostikované stresové inkontinence senzomotorická 

stimulace (u diagnostikované 66,6% u nediagnostikované 57,0%) a DNS (u 

diagnostikované 66,6% a u nediagnostikované 52,6%).

 Pouze 34% (17 z 50) dotazovaných fyzioterapeutů vědělo o tomto standardu 

před vyplněním mého dotazníku a o technice PELVICORE vědělo před vyplněním 

dotazníku pouze 30% (15 z 50) fyzioterapeutů.

Ze zmíněných výsledků vyplývá, že se potvrdily hypotézy č. 1, 3, 5 a 6. Nepotvrdila 

se hypotéza č. 2, že nejčastějším stupněm inkontinence v ordinacích dotazovaných 

fyzioterapeutů je stupeň inkontinence č. 2. Dále se nepotvrdila hypotéza č. 4, že 

vyšetření pánevního dna je nejčastěji prováděno perianogenitálně.
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7 Diskuze

Výzkum potvrdil čtyři ze šesti hypotéz a zároveň přinesl odpověď na to, kolik 

procent dotazovaných fyzioterapeutů se setkává s inkontinentními pacientkami, jaké je 

procentuální zastoupení pacientek s diagnostikovanou a nediagnostikovanou stresovou

inkontinencí, jaké jsou rozdíly v léčbě stresové inkontinence, pokud je diagnostikovaná 

a nediagnostikovaná, jaké je povědomí dotazovaných fyzioterapeutů o klinickém 

standardu fyzioterapie pro léčbu stresové ženské inkontinence moči a o technice 

PELVICORE.

Tento výzkum je svého druhu první v České republice a dle údajů ze zahraničí 

ojedinělý i ve světě. Existují sice studie v ČR i ve světě hodnotící a srovnávající různé 

způsoby léčby močové inkontinence, ale žádná studie si nebere za cíl zjistit, kolik 

procent pacientek přijde do ordinace fyzioterapeuta s diagnostikovanou stresovou 

inkontinencí a kolik procent pacientek přijde s primárně jiným problémem a v průběhu 

odběru anamnézy či vyšetření fyzioterapeut zjistí, že je pacientka inkontinentní. Proto 

by mohla tato pilotní studie posloužit jako podklad pro rozsáhlejší studii v ČR.

Z mého šetření vyplývá, že se s inkontinentními pacientkami setkává 72% (36 z 50) 

fyzioterapeutů, z toho 61% (22 z 36) fyzioterapeutů s diagnostikovanou stresovou 

inkontinencí specialistou a 72% (26 z 36) fyzioterapeutů s nediagnostikovanou 

stresovou inkontinencí. To odpovídá výsledkům studíí, podle ktrerých se inkontinence u 

žen vyskytuje až kolem 60% (Hanuš, 2005, Kolombo et al., 2008). Prevalence močové 

inkontinence u žen ve světě se pohybuje mezi 10 až 58%, průměrně kolem 25% (Krhut 

et al., 2005), to je méně, než kolik procent dotazovaných fyzioterapeutů se setkává 

s inkontinentními pacientkami. Může to být způsobeno tím, že ženy jsou odeslány 

specialistou přímo k fyzioterapeutovi a také tím, že se ženy méně ostýchají svěřit se 

svým problém fyzioterapeutovi než lékaři. Pouze 1,5–6 % inkontinentních žen hledá 

lékařskou pomoc (Chmel et al., 2005), proto by se mělo o tomto tématu dle mého 

názoru více mluvit. Především o neinvazivních možnostech léčby, jakou je fyzioterapie. 

Pacientky by se neměly spokojit pouze s předepsáním inkontinentních vložek, či pokud 

je pacientka mladší a nemá vysoký stupeň inkontinence s operační léčbou. Rehabilitační 

léčba je totiž plnohodnotnou možností tereapie.
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Fyzioterapie by měla být prováděna u stresové inkontinence 1. a 2. stupně dle

Ingelmana – Sundberga a měla by být vždy možností první volby při řešení stresové 

inkontinence, jelikož je neinvazivní a nebrání dalším vyšetřením ani ostatním způsobům 

léčby (Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007, Holaňová, Glassnerová, 2011).  V mé studii 

pracuje v rozporu s tímto doporučením 9,1% (2 z 22) fyzioterapeutů s pacientkami se 3. 

stupněm stresové inkontinence – diagnostikované specialistou a v 59,1% (13 z 22) 

případů není uveden u diagnostikované stresové inkontinence její stupeň. 3,8% (1 z 26) 

fyzioterapeutů se setkává s pacientkami s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí 

specialistou, které mají 3. stupeň stresové inkontinence. V 27% (7 z 26) případů si 

fyzioterapeuti u nediagnostikované stresové inkontinence nezjišťují její stupeň. 

Vysvětlením, proč fyzioterapeuti pracují s pacientkami se 3. stupněm inkontinence, 

může být to, že lékaři chtějí posílit svaly PD před plánovanou chirurgickou operací 

nebo samotné pacientky odmítají chirurgickou léčbu a souhlasí pouze s rehabilitační 

léčbou. Jako největší problém vidím to, že specialisté (urolog, gynekolog či 

urogynekolog) odesílají pacientky se stresovou inkontinencí bez uvedení jejího stupně 

na rehabilitaci. Dále to, že fyzioterapeuti, kteří zjistí při odběru anamnézy či vyšetření, 

že je pacientka inkontinentní, si dále nezjišťují stupeň inkontinence.

Přestože dle fyzioterapeutů, kteří se setkávají s pacientkami s diagnostikovanou 

stresovou inkontinencí (celkem 22 z 36), předepisují specialisté fyzikální terapii IV –

elektrostimulaci a biofeedback celkově v 81.8 % případů, pouze 31,8% fyzioterapeutů 

využívá elektrostimulaci  v terapii stresové inkontinence a ve 45,5% případů používají 

biofeedback. Domnívám se, že je to způsobeno především tím, že pacientky nemají 

nulovou nebo minimální schopnost kontrakce svalů PD, ale větší. Další možností by 

mohla být nepřítomnost přístroje pro elektrostimulaci či biofeedback na pracovišti 

fyzioterapeuta, nedostatek místa nebo soukromí pro provádění tohoto druhu terapie.

Pokud bychom se touto otázkou chtěli více zabývat, museli bychom provést cílené 

šetření, ve kterém bychom se primárně ptali lékařů, jak často předepisují fyzikální 

terapii IV a fyzioterapeutů za jakých podmínek ji provádějí.

V Hahnově studii došlo k signifikantnímu zlepšení uzavíracího tlaku ve střední 

části uretry během maximálního stahu svalů PD u pacientů léčených elektrickou 

stimulací a k méně významnému zlepšení u pacientek léčených kombinovanou formou 

(elektrostimulace a vlastní cvičení svalů PD), (Hahn et. al, 1991).
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Dotazovaní fyzioterapeuti pracující s pacientkami s diagnostikovanou stresovou 

inkontinencí používají v terapii cvičení izolované kontrakce svalů PD jako je např. 

Kegelovo cvičení v 81,8% u pacientek s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí 

používají toto cvičení v 84,6% případů. Podle Kegela dosahovalo toto cvičení až 84% 

úspěšnosti, což odpovídá procentuálně používání této techniky jak u diagnostikované, 

tak u nediagnostikované stresové inkontinence. Takto velká úspěšnost udávána 

Kegelem je způsobena nerozlišením pacientek dle stupně a druhu inkontinence 

Nevýhodou tohoto cvičení je absence komplexního přístupu v terapii – nezohledňuje 

ostatní složky pohybového aparátu a funkční vrstvy pánevního dna (PD). Může 

prohloubit svalovou dysbalanci mezi jednotlivými vrstvami PD (Holaňová, Krhut, 

2010; Hořčička, 2008;Krhut, Holaňová, Muroňová, 2005).

Nevhodně zaměřeného cvičení, cílené jen na zvýšení svalové síly svěrače neřeší 

vnitřní svalovou inkoordinaci, naopak vede k ještě většímu útlumu hlubších vrstev 

svaloviny. Objevuje se pak příznak známý jako „příznak trubice“, kde se pochva i mimo 

oblast ústí stahuje synchronně se svěračem. Tento stav pak vede k dyspareunii a ještě 

zhoršení stávající inkontinence (Skalka, 2002). Při snaze o zapojení svalů PD často 

dochází k zapojování antagonistických skupin svalů např. abdominálních či gluteálních 

(Hořčička, 2008). I dnes se můžeme setkat s doporučením tzv. cvičení pánevního dna 

pomocí přerušování proudu moči během močení. To je rozhodně nevhodné, jelikož 

může vést časem k porušení správného mikčního stereotypu a následně k neschopnosti 

zcela vyprázdnit močový měchýř (Holaňová, Krhut, 2010).

Na slovní pokyn dokáže aktivovat svaly PD dle Bumpa 49% pacientů 

s rozlišnými urologickými problémy, podle Dietze je to 42% (Whittaker, 2004). 

Přibližně 30 – 40% pacientek nedokáže aktivovat svaly PD, přestože nemají atrofii 

svalstva ani poruchu jeho inervace. Místo aktivace svalů PD nebo pouze minimální 

aktivace, aktivují často adduktory nebo gluteální svaly. Proto je dobré začít nácvik 

izolované kontrakce svalů PD s koordinovaným dechem (Krhut, Holaňová, Muroňová, 

2005).

Boová tvrdí, že k posílení svalů PD stačí tzv. minimální program, který se skládá 

ze tří sérií po 8 – 12 co možná nejsilnějších kontrakcí 3 – 4x týdně (Krhut, Holaňová, 

Muroňová, 2005).

Dotazovaní fyzioterapeuti pracující s pacientkami s diagnostikovanou stresovou 

inkontinencí používají v terapii „Ostravský koncept“ ve 22,7% případů a u 
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nediagnostikované stresové inkontinence v 15,4% případů.  Důvodem, proč je tento 

koncept tak málo používán, bude nejspíše způsoben tím, že tento kurz má pouze malý 

počet terapeutů (z fyzioterapeutů, kteří se setkávají s inkontinentními pacienty – 36, jich 

má tento kurz pouze 7).

Dotazovaní fyzioterapeuti pracující s pacientkami s diagnostikovanou stresovou 

inkontinencí doporučují intravaginální pomůcky ve 27,3% a u nediagnostikované 

stresové inkontinence ve 34,6% případů. Je na zvážení, proč tyto pomůcky 

fyzioterapeuti tak málo doporučují, přestože mají viditelné objektivní výsledky. 

V roce 1995 provedli švýcarští í vědci studii o úspěšnosti konzervativní terapie 

stresové inkontinence pomocí vaginálních konusů. Studie se zúčastnilo 18 žen se SUI, 

které byly léčeny pomocí vaginálních konusů 6 týdnů. Před a po terapii byla provedena 

cystometrie a statistická data byla zpracována pomocí Mann – Whitney U – testu. Po 

šesti týdnech terapie bylo osm pacientek kontinentních a vzrostl u nich významně 

uzavírací uretrální tlak. Sedm pacientek udávalo subjektivní zlepšení a tři pacientky 

udávaly stejný stav stresové inkontinence. Z výsledků této studie vyplývá, že je 

používání vaginálních konusů úspěšnou metodou léčby stresové inkontinence (Dellas, 

Drewe, 1995).

Součástí kineziologického rozboru, který prováděli mnou dotazovaní 

fyzioterapeuti, je u diagnostikované stresové inkontinence vyšetření pánevního dna per 

vaginam v 22,7% (5 z 22) případů, vyšetření pánevního dna perinometrem v 9,1% (2 z 

22) případů, vyšetření pánevního dna biofeedbackem v 18,2% (4 z 22). 100% (5 z 5) 

fyzioterapeutů, kteří používají vyšetření PD per vaginam, používá k jeho hodnocení 

PERFECT schéma.

Součástí kineziologického rozboru, který prováděli mnou dotazovaní 

fyzioterapeuti, je u nediagnostikované stresové inkontinence vyšetření pánevního dna 

per vaginam v 11,5% (3 z 26) případů, vyšetření pánevního dna perinometrem v 3,8% 

(1 z 26) případů, vyšetření pánevního dna biofeedbackem v 7,7% (2 z 26) případů, 

K hodnocení svalů PD vyšetřovaných per vaginam používá všech 100% (3 z 3) 

fyzioterapeutů PERFECT schéma.

Isherwood s Ranem ve své studii srovnávali svalovou sílu pánevního dna 

pomocí vyšetření perinometrem (zlatý standard) a palpací per vaginam dle Oxfordské 

stupnice. Jednalo se o dvojitě slepou prospektivní studii, které se zúčastnilo 263 žen 
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z celkového počtu 273. Ženy byly ve věku 16 až 75 let, které navštívily gynekologickou 

kliniku bez příznaků stresové inkontinence. Pacientky odpovídaly na dotazník týkající 

se urologických problémů a cvičení svalů PD. Lékař provedl odběr anamnézy a 

vyšetření PD per vaginam pomocí Oxfordské stupnice. Fyzioterapeut pak provedl 

hodnocení síly svalů PD pomocí PFX perinometru. Fyzioterapeut nevěděl výsledky 

vyšetření per vaginam ani pacientčinu historii. Ani lékař ani fyzioterapeut nevěděli 

výsledky dotazníkového šetření. Z 263 žen bylo 53 nerodiček (20%) a 210 rodiček 

(80%). Pouze 49 pacientek provádělo pravidelné cvičení svalů PD (19%) a všechny 

rodičky se přiznaly v dotazníku k urologickým problémům. Stresovou inkontinenci 

hlásilo 28% z celkového počtu žen (z toho 38,1% bylo rodiček a 10,5% nerodiček).

Srovnávací studie potvrdily dobrou shodu mezi vyšetřením per vaginam a vyšetřením 

pomocí perinometru (Isherwood, Rane, 2000).

Boová s Finckenhagenovou porovnávali palpační vyšetření per vaginam s 

modifikovanou Oxfordskou stupnicí s vyšetřením pomocí perineometru. Výzkumu se 

zúčastnilo 20 studentek fyzioterapie v průměrném věku 25,1 let (21- 38). Dva zkušení 

fyzioterapeuti prováděli palpační vyšetření v náhodném pořadí. Svalová síla byla 

hodnocena podle modifikované Oxfordské stupnice. Výsledky testu byly porovnány s 

hodnotami získanými při měření tlaku perineometrem.  Nebyla nalezena významná 

korelace mezi vaginálním vyšetřením a vyšetřením perineometrem, přestože v dalších 

dvou studiích tomu tak bylo (Hahn, Milsom, Ohlson, Ekelund, 1996, McKey, 

Dougherty, 1986). Bylo to kvůli tomu, že v této studii bylo odlišné měření a hodnocení 

tlaku. Také byly použity jiné statistické metody. Autorky souhlasí s tím, že je vaginální 

palpace důležitá pro nácvik správné kontrakce svalů PD. Ale dle výsledků studie 

nepovažují za vhodné používat palpační vyšetření pro vědecké účely (Bo, 

Finckenhagen, 2001).

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

fyzioterapeutů což je velmi málo procento. Pokud by proběhla další dotazníková šetření, 

bylo by vhodné zjistit, kolik procent z fyzioterapeutů, kteří tuto techniku znají, ji také 

používá v terapii ženské stresové inkontinence. Studie potvrzují, že pomocí cvičení 

techniky Pelvicore lze vyléčit stresovou inkontinenci až u 60 -70% pacientek, tyto 

pacientky cvičily tento program denně po dobu šesti měsíců (Morkved, Bo, Fjortoft, 

2002, www.corevellness.cz).

http://www.corevellness.cz/
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Hlavním nedostatkem tohoto výzkumu je skutečnost, že probíhal emailově a 

pouze po písemné dohodě v jedné nemocnici v papírové podobě. Bylo velkým 

problémem udržovat s fyzioterapeuty emailový kontakt a přesvědčit je k vyplnění 

tohoto dotazníku. Limitován je pochopitelně tento výzkum také tím, že jsem ho dělala 

sama, bez podpory nějaké větší společnosti jako je na příklad Inco Corum nebo Česká 

společnost podpory zdraví (ČSPZ). Možná právě proto ochota fyzioterapeutů vyplnit 

tento dotazník nebyla velká. Přesto se domnívám, že se mi podařilo získat dostatečné 

množství dotazníku k provedení tohoto výzkumu.

Dalším úskalím je rozsah samotného dotazníku. Určitě by bylo možné

najít ještě celou řadu kritérií, která by v něm mohla být zahnuta a která by přispěla

k podrobnější analýze problematiky ženské stresové inkontinence moči v ordinacích 

fyziotearapeutů. Nicméně dotazník je svým způsobem omezen i co do stránky

možného rozsahu, protože mou snahou bylo najít vhodný kompromis mezi co největším

množstvím získaných dat, při zachování co největší přehlednosti a srozumitelnosti 

dotazníku pro samotné respondenty, tedy fyzioterapeuty. Plně si uvědomuji, že pokud 

se časově vytíženému fyzioterapeutovi dostane do rukou dotazník např. s 15 stránkami 

textu, již to ho pravděpodoběn odradí od jeho vyplnění.

Ráda bych ještě zmínila, že by do výzkumu byl zahrnut větší počet dotazníků, 

bohužel tyto dotazníky mi přišly dva týdny po ukončení sběru dat, v době, kdy jsem již 

měla zpracované výsledky.
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8 Závěr

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. 

Za účelem získání co největšího počtu dat, byl vytvořen čtrnáctistránkový 

nestandardizovaný dotazník, který byl následně emailově rozeslán do třiceti nemocnic v 

České republice. Výzkumu se zúčastnilo 54 respondentů, použito bylo celkem 50 

dotazníků, čtyři musely být pro nesprávné a neúplné vyplnění vyřazneny

Potvrdila se hypotéza č. 1, že se fyzioterapeuti častěji setkávají s pacientkami 

s nediagnostikovanou stresovou inkontinencí než s diagnostikovanou, protože se 72% 

(36 z 50) fyzioterapeutů setkává s inkontinentními pacientkami a z toho 61% (22 z 36) 

fyzioterapeutů s pacienkami s diagnostikovanou stresovou inkontinencí specialistou a 

72% (26 z 36) fyzioterapeutů s pacientkami s nediagnostikovanou stresovou 

inkontinencí.

Hypotéza č. 2, že nejčastějším stupněm stresové inkontinence v ordinacích 

fyzioterapeutů je stupeň č. 2, se nepotvrdila. Nejčastějším stupněm stresové 

inkontinence v ordinacích dotazovaných fyzioterapeutů je stupeň č. 1.   S tímto stupněm 

se u diagnostikované inkontinence setkává 22,7 % (5 z 22) fyzioterapeutů a u 

nediakgnostikované 46,2% (12 z 26) fyzioterapeutů.

Hypotéza č. 3, že se dotazovaní fyzioterapeuti setkávají nejčastěji se ženami se 

stresovou inkontinencí ve věkové skupině 50 – 59 let se potvrdila, jelikož u 

diagnostikované stresové inkontinence se fyzioterapeuti  setkávají s věkovou skupinou 
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50 – 59 let v 63,6% (14 z 22) případů a u nediagnostikované stresové inkontinence v 

65,4% (17 z 26) případů.

Hypotéza č. 4, že je vyšetření pánevního dna nejčastěji prováděno perianogenitálně 

u diagnostikované i nediagnostikované stresové inkontinence, se nepotvrdila, protože u

diagnostikované stresové inkontinence je perinanogenitální vyšetření prováděno 

v 18,2% (4 z 22) případů a vyšetření per vaginam  v 22,7% (5 z 22) případů. U 

nediagnostikované stresové inkontinence fyzoterapeuté provádí vyšetření pánevního 

dna perianogenitálně v 15,4% (4 z 26) případů a vyšetření per vaginam v 11,5% (3 z 26) 

případů.

Hypotéza č. 5, že „Ostravský koncept“ bude používán minimálně v terapii stresové 

inkontinence, byla potvrzena. Pouze 22,7% (5 z 22) dotazovaných fyzioterapetů tuto 

techniku používá u diagnostikované stresové inkontinence. U nediagnostikované 

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

Hypotéza č. 6, že dotazovaní fyzioterapeuti mají minimální povědomí o klinickém 

standardu léčby ženské stresové inkontinence a technice PELVICORE, byla potvrzena.

Pouze 34% (17 z 50) fyzioterapeutů vědělo o tomto standardu před vyplněním mého 

dotazníku a o technice PELVICORE vědělo před vyplněním dotazníku pouze 30 % (15 

z 50) fyzioterapeutů.

Vzhledem k tomu, že podobná studie ještě nikdy nebyla v České republice ani ve 

světě provedena, mohlo by toto dotazníkové šetření posloužit jako podkladový materiál 

pro vytvoření rozsáhlejší studie zabývající se danou problematikou. 

Tématika ženské močové inkontinence se postupně detabuizuje. Přesto se najdou 

stále ženy, které mají ostych o svém problému hovořit s lékaři, ale i fyzioterapeuty a 

pokud nemají výrazné problémy, snaží se inkontinenci řešit samy. Také 

fyzioterapeutům způsobuje problém vyptávat se na kontinenci pacientek. Proto

doufám, že jsem pomocí dotazníkového šetření v mé diplomové práci zvýšila povědomí 

o ženské stresové inkontinenci moči, klinickém standardu fyzioterapie pro léčbu 

stresové inkontinence moči u žen a přispěla jsem touto prací k možnosti lépe pochopit 

tuto problematiku.
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10Přílohy

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.
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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)
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□ 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
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(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
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□ 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
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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)
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 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



103

□ 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
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□ 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
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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
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□ 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
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□ 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
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□ 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
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□ 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 

.
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