SOUHRN
Cíl: Práce zkoumala vliv ženské močové inkontinence na rozvoj sexuálních dysfunkcí.
Dotazníkovým šetřením jsme zjišťovali, jak často a jakým způsobem modifikuje sexuální
chování a sexuální reakce. Naším cílem bylo určit prevalenci koitální inkontinence, popsat
nejčastější sexuální poruchy a zjistit, jak se s nimi ženy vyrovnávají v partnerském životě a
jak tyto situace řeší. Pozornost jsme věnovali zájmu lékařů o tuto problematiku, kvalitě jejich
komunikace s pacientkami, efektu a spokojenosti s poskytovanou terapií.
Výzkumný soubor: Výzkumný soubor tvořilo 106 žen s močovou inkontinencí ve věku 3044 a 45-59 let. Charakteristiky jejich sexuálního chování jsme porovnávali mezi oběma
věkovými kategoriemi a vzhledem ke stanovené diagnóze. Změny sexuálního chování jsme
hodnotili jednak ve vztahu k obecné populaci, k čemuž jsme použili závěry reprezentativního
výzkumu na populaci českých žen z roku 2008 a také výzkumu provedeném na kontrolním
souboru 112 zdravých žen srovnatelného věkového složení.
Materiál a metody: K popisu a analýze sexuálních dysfunkcí inkontinentních žen jsme
použili modifikovanou variantu sexuologického dotazníku ze zmíněného výzkumu Weisse a
Zvěřiny a dva mezinárodně používané dotazníky PISQ-12 a GRISS. Získané výsledky jsme
zpracovali standardizovanými statistickými metodami.
Výsledky: Močová inkontinence zhoršuje sexuální život ve většině případů. Frekvence
pohlavních styků je nižší, sexuální předehra delší, průměrná délka soulože je zkrácená,
frekvence dosahování orgasmu se neliší od běžné populace, ale délka vyvrcholení je podstatně
kratší. Sexuální poruchou trpí zhruba čtvrtina těchto pacientek. Inkontinentní ženy si
nejčastěji stěžují na nedostatečnou lubrikaci, bolesti, dysfunkční orgasmus a nedostatek
sexuální touhy. Koitální inkontinence se objevila alespoň někdy u poloviny respondentek.
Ženy s urgentní inkontinencí mají častější orgastickou inkontinenci, u stresové formy
pozorujeme inkontinenci více při penetraci. Ženám nejvíce vadí úniky moči při sexu,
nykturie, zápach moči, pocity špatné nálady, smutku, úzkostí a strachu.
Závěr: Močová inkontinence zhoršuje sexuální chování a funkce ženám prakticky ve všech
sledovaných oblastech. Více traumatizuje mladší ženy, starší pacientky se na problémy
močové inkontinence lépe adaptují. Léčebný efekt na zlepšení sexuální funkcí pozorujeme až
ve třech čtvrtinách případů.
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