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Abstrakt  

Název práce: Kvalita života žen se stresovou močovou inkontinencí 

Cíle: Cílem práce je zhodnocení kvality života pacientek se stresovou močovou 

inkontinencí léčených konzervativně a chirurgicky TVT či TOT páskou v okresech 

Brno- město a Brno- venkov. Dalším cílem pak bylo zhodnocení případného rozdílu 

v kvalitě života pacientek podstupujících odlišnou terapii stresové močové 

inkontinence, a to pacientek léčených konzervativně a pacientek léčených chirurgicky 

TVT či TOT páskou. 

Metody: Dotazníkové šetření na kvalitu života pomocí standardizovaného 

dotazníku I-QoL (Urinary Incontinence Quality-of-life questionnaire) bylo provedeno u 

pacientek po absolvování konzervativní či chirurgické terapie TVT či TOT páskou. 

Byla sledována subjektivně vnímaná kvalita života těchto pacientek po absolvování 

dané terapie. Byly porovnány výsledky mezi skupinami podstupující konzervativní a 

chirurgickou terapii TVT či TOT páskou. 

Výsledky: Po výstupním hodnocení kvality života pacientek po ukončení dané 

léčby jsme zjistili, že existuje rozdíl v kvalitě života pacientek léčených konzervativně a 

pacientek léčených chirurgicky TVT či TOT páskou. Pacientky léčené chirurgicky měly 

ve sledovaném souboru vyšší kvalitu života než pacientky léčené konzervativně a to o 

9%. Taktéž jsme zjistili, že existuje rozdíl ve fyzickém, psychickém i sociálním skóre 

daných skupin. U respondentek léčených konzervativně bylo skóre nižší ve všech 

hodnocených oblastech, přičemž největší rozdíl byl v oblasti fyzické a nejmenší 

v oblasti psychické. U zvlášť vyhodnocených otázek č. 12 a č. 16 dotazníku I-QoL jsme 

zjistili, že pacientky podstupující chirurgickou terapii byly více přesvědčeny, že jim 

léčba pomůže, avšak více se obávaly zhoršení jejich problémů s věkem než pacientky 

léčené konzervativně.    

Klíčová slova: Stresová inkontinence moči, kvalita života, dotazník kvality 

života I-QoL (Urinary Incontinence Quality-of-life questionnaire), konzervativní 

terapie, tahuprostá vaginální páska (TVT), transobturatorně aplikovaná pásková operace 

(TOT)  



Abstract 

Title: Quality of life of women with urinary stress incontinence 

Objectives: The aim of this thesis was to assess quality of life of women after 

conservative therapy and chirurgic therapy of urinary stress incontinence in Brno-město 

and Brno- venkov district. 

Methods: We did a questionnaire survey on quality of life by using a 

standardized questionnaire I-QoL (Urinary Incontinence Quality-of-life questionnaire). 

The questionnaire survey was conducted in patients after conservative or surgical 

therapy by TVT or TOT tape. Subjectively perceived quality of life of these patients 

after completion of the therapy was observed. The results were compared between the 

groups undergoing conservative and surgical therapy by TVT or TOT tape. 

Results: After the output assessment of quality of life of patients after the 

treatment, we found that there is a difference in the quality of life of patients treated 

conservatively and surgically by TVT or TOT tape. Patients treated surgically had 

higher quality of life than patients treated conservatively by 9%. We also found that 

there is a difference in the physical, mental and social scores of the groups. The 

respondents who were treated conservatively had lower score in all evaluated areas with 

the greatest difference in the physical area and the smallest difference in mental area. 

According to questions from I-QoL questionnaire which were assessed separately (no. 

12 and no. 16), we found that patients undergoing surgical therapy were more 

convinced that their treatment would help them, but they were more afraid of worsening 

their problems with age than patients treated conservatively. 

Key words: urinary stress incontinence, quality of life, Urinary Incontinence 

Quality-of-life questionnaire (I-QoL), conservative therapy, tension free vaginal tape 

(TVT), transobturator tape (TOT) 
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1 ÚVOD 

Stresová inkontinence moči je stavem nedobrovolného samovolného úniku moči 

během situací, které vyvolávají zvýšení intraabdominálního tlaku, jako jsou kýchání, 

kašel, fyzická aktivita, zvedání břemen či změna polohy. V převážné míře postihuje 

ženy, vyskytuje se i v aktivních věkových skupinách. 

Stresová močová inkontinence představuje kromě zdravotního i vážný psychický 

a sociální problém, způsobuje rozličné omezení v profesním i společenském životě a má 

dopad také na finanční a sexuální oblast života. Strádající ženy se vzdávají mnohého ze 

svého běžného životního stylu a dochází tak ke zřejmému poškození jejich sociálních 

vazeb, partnerských a sexuálních vztahů, profesního zařazení, celkové spokojenosti a 

tudíž k negativnímu ovlivnění jejich kvality života. 

Vzhledem ke stárnoucím populacím vyspělých zemí se kvalita života stala 

v poslední dekádě ohniskem zájmu sociologů, prognostiků, sociálních pracovníků a 

v neposlední řadě lékařů. 

Skutečnost, která často zůstává mimo naši pozornost, je, že když přichází 

pacient pro nějakou léčbu, nepřichází jen pro terapeutický zákrok, nýbrž přichází 

s určitým očekáváním změny- zlepšení kvality života. Západní medicína přistupuje 

k terapii spíše jako k odstranění určité nemoci či symptomu. Teprve nedávno se začala 

pozastavovat nad tím, zda dobře provedený chirurgický zákrok či jiná terapie také vždy 

znamená zlepšení kvality pacientova života. 

Hlavním důvodem hodnocení kvality života u nemocných je tak často 

zhodnocení efektu léčby v klinické praxi. Z přístupných zahraničních pramenů je 

zřejmé, že je snaha hodnotit efekt léčby komplexněji, a to i s pomocí hodnocení kvality 

života. Ačkoliv je tato problematika v širokém povědomí lékařů i terapeutů, nebyla 

dosud stanovena jednotná, obecně akceptovaná metodika hodnocení efektu léčby 

močové inkontinence. Zájem o inkontinenci je ve vyspělých zemích velký, v mnoha 

státech světa se otázkou kvality života již dlouho zabývají celé výzkumné týmy, v 

České republice je zájem zhruba posledních 20 let. 

K dispozici máme celou řadu terapeutických modalit, a ačkoli zůstává hlavní 

volbou chirurgické řešení, optimální léčba se může u individuálních případů lišit.  
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Toto téma mě velice zaujalo, protože ačkoliv je stresová inkontinence moči 

v naší společnosti velice rozšířená, věnuje se jí pouze velmi omezený okruh 

fyzioterapeutů. V diplomové práci se věnuji ženám s touto problematikou a zjišťuji, 

jaká je jejich kvalita života po absolvování indikované terapie a zda mají důvěru v tento 

druh léčby. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Anatomie dolních močových cest 

 

2.1.1 Močový měchýř 

Močový měchýř (vesica urinaria) je dutý svalový orgán, uložený v malé pánvi, 

jehož kapacita je asi 500ml. Vnitřní povrch je kryt epitelem přechodného typu a nasedá 

na podslizniční vazivo. Dále se stěna měchýře skládá ze tří vrstev hladké svaloviny (m. 

detrusor vesicae). Zevní longitudinální vrstva přechází spolu s vnitřní longitudinální 

vrstvou na uretru. Vlákna zevní longitudinální vrstvy přicházejí zezadu, po stranách 

uretry a v místě přechodu na uretru mají šikmý až cirkulární průběh, tvoří zde 

detruzorovou smyčku. Vnitřní longitudinální vrstva detruzoru přechází plynule na 

uretru a její kaudální část tvoří smyčku, jež je v opozici ke smyčce zevní vrstvy. Střední 

šikmá nebo cirkulární vrstva končí u vnitřního ústí uretry, kde její vlákna okružují 

uretrální ústí. 

Svalovina je inervována parasympatikem cestou nervi splanchnici, jejichž 

centrální synapse jsou uloženy v míšních segmentech S2- S4 (Martan, 2011). 

 

2.1.2 Ženská močová trubice 

Močová trubice u ženy (uretra) je dlouhá 30-40 mm. V uretře je v proximálních 

dvou třetinách vrstevnatý přechodný epitel, který distálně přechází v nerohovějící 

vrstevnatý dlaždicový epitel. Zevně se nachází vnitřní tlustší longitudinální a zevní 

tenká cirkulární vrstva hladké svaloviny. Udržuje pravděpodobně určité bazální napětí 

stěny uretry. Vně hladkého svalu uretry a v její střední části leží příčně pruhovaná 

svalovina v rozsahu 20- 80% její délky, nejsilnější je na přední ploše střední třetiny 

uretry.  V proximálních dvou třetinách jsou vlákna orientována převážně cirkulárně a 

v distální části tento sval obepíná nejen uretru, ale i pochvu, a je proto nazýván 

uretrovaginální sfinkter. 

Příčně pruhovaná svalová vlákna I. typu způsobují kontrakce o nízké intenzitě 

s dlouhodobou rezistencí vůči svalové únavě. Tvoří většinu příčně pruhované svaloviny 

uretry a udržují její dlouhodobý tonus. Příčně pruhovaná svalová vlákna II. typu 

způsobují kontrakce o vysoké intenzitě v trvání jen několika sekund a mají nízkou 
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odolnost vůči únavě. Zajišťují krátkodobé zvýšení intrauterálního tlaku, což je jejich 

hlavní rolí při náhlém zvýšení intraabdominálního tlaku. 

Hladký sval uretry je inervován převážně sympatickým nervovým systémem. 

Příčně pruhovaný sval je inervován cestou n. pudendus. 

Pro zajištění kontinence, hlavně pak při zvýšeném intraabdominálním tlaku, je 

též nutná fixace měchýře, hrdla močového měchýře a uretry ve správné poloze. To 

zajišťují svaly a fascie pánevního dna a ligamenta fixující uretru k okolním strukturám. 

Dutinu břišní ve spodní části uzavírá diafragma pelvis a perineální membrána diafragma 

urogenitale (Martan, 2011).  

 

2.1.3 Závěsný systém u ženy 

Pánevní dno se skládá z více částí lokalizovaných mezi pelvickým peritoneem a 

kůží vulvy. Tyto části jsou uspořádány od peritonea, pelvických orgánů, endopelvické 

fascie, lektorových svalů, perineální membrány a ostatního svalstva pánevního dna. 

Podpora pánevního dna závisí na vzájemném spojení těchto struktur, jako i se skeletem 

pánevního kruhu. Rozlišují se tři hlavní podpůrné mechanismy: 

- puboviscerální a perineální svaly, které formují svěrač kolem urogenitálního 

hiatu; 

- levátorové svaly, které slouží jako horizontální podpora močového měchýře, 

krčku dělohy, zadní stěny vagíny i rekta;klasifikace 

- kardinální a sakrouterinní ligamenta, která ukotvují pánevní orgány přes 

levátorovou plotnu. 

Pánevní svaly se kontrahují tonicky, aby čelily gravitaci. Při zátěži se levátorový 

sval kontrahuje, uzavíra urogenitální hilus a prodlužuje lektorovou ploténku 

v předozadním rozměru. Zvýšený intraabdominální tlak posouvá pánevní orgány dolů 

proti fixované levátorové ploténce a uzavírá vagínu jako ventil. 

Pelvické a perineální svalstvo má významnou úlohu v podpoře pánevních 

orgánů a působí jako prevence prolapsu urogenitálních orgánů. Poškození těchto svalů 

během porodu ničí funkci urogenitálního svěrače, zvětšuje urogenitální hilus a 

poškozuje levátorový sval. Po ztrátě svalové podpory se intraabdominální síly šíří přímo 

na pánevní fascie, které se postupně natahují a trhají (Švihra, 2012). 
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2.1.4 Pánevní dno 

Pánevní dno se skládá z pánevních svalů a urogenitálního diafragmatu. Svaly se 

člení na m. levator ani, m. pubococcygeus a m. iliococcygeus. Mezi oběma dolními 

rameny stydké kosti se napíná perineální membrána (Halaška, 2004). 

2.1.4.1 Diaphragma pelvis 

Svaly jsou zastoupeny třemi částmi párového análního levátoru (pars pubica, 

pars iliaca, m. coccygeus) a jeho fasciemi, které se laterálně upínají zepředu na kost 

stydkou v místě distální šestiny její délky a dále laterálně inzerují na fascii m. 

obturatorius internus. Kondenzace vaziva v oblasti inzerce se nazývá arcus tendineus 

fasciae levatoris ani a běží lineárně ke spina ischiadica. Snopce svalů z obou stran se 

stýkají až po určité délce předozadního průběhu a vytvářejí tak hilus urogenitalis. Tímto 

otvorem prochází močová trubice, pochva a rektum. 

M. lektor ani funguje společně se svaly břišní stěny, s nimiž má společný 

vývojový základ, a zajišťuje při jejich kontrakci odpovídající reakci v oblasti pánevního 

dna, a tak i udržení obsahu pánve a břicha v jejich poloze. Levátory se významně 

spolupodílejí na závěsu vezikouretrální junkce a uretry v oblasti působení změn 

intraabdominálního tlaku. Jejich funkci je možné charakterizovat jako vylučování vlivu 

intraabdominálního tlaku na orgány pánve změnou jeho směru a uzávěrem pánevního 

východu kompresí poševního kanálu. Pánevní diafragma= levátory jsou antagonistou 

bránice a svalů stěny břišní (Halaška, 2004) 

2.1.4.2 Diaphragma urogenitale 

Mezi dolními rameny kostí stydkých ke kostem sedacím je napjata zdvojená 

vazivově-svalová plotna, která částečně uzavírá hilus urogenitalis. Obklopuje uretru a 

pochuvu, za pochvou před rektem se spojuje v robustní strukturu zvanou centrum 

tendineum perinei. Zde je membrána pevně spojena s m. puboccocygeus. 

Mezi vazivovou tkání jsou snopce příčně pruhovaného svalstva. Tyto struktury 

byly dříve nazývány m. transversus perinei profundus. V moderní funkčně anatomické 

literatuře jsou označovány jako m. copressor uretere a m. sphincter urethrovaginale. Je 

tvořen svalovými vlákny typu slow-twitch, jejichž kontrakcí dochází ke snížení 

poddajnosti perineální membrány. Kromě podpory močové trubice a pochvy dojde 

k jejich cirkulární kompresi. Jejich činnost vysvětluje transmisi větší než 100% v této 

oblasti (Halaška, 2004). 
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2.1.5 Inervace dolních močových cest 

Regulace dolních močových cest závisí na celistvosti centrálního a periferního 

nervového systému (Švihra, 2012). 

Korové centrum mikce je lokalizováno ve frontálním laloku, přičemž toto 

centrum zajišťuje inhibici mikčního reflexu ve smyslu kontroly pontinního centra a jeho 

změnu z jímací do mikční fáze. Podílí se tak na možnosti volně oddálit spuštění 

mikčního reflexu do doby, kdy je to pro ženu akceptabilní. Dostává senzorické podněty 

z periferie včetně močového měchýře, uretry, periuretrálního příčně pruhovaného svalu 

a také z jader mozkového kmene. Obráceně vysílá signály zpět do mozkového kmene. 

Retikulární formace v pontě přijímá signály z mozečku, bazálních ganglií, 

hypotalamu a mozkové kůry. Tato část mozku se považuje za centrum facilitacích a 

inhibičních reflexů mikčního cyklu. Centrum v pontě patří ke klíčovým na úrovni 

centrálního nervového systému. Jeho úlohou je koordinovat regulaci detruzoru, svěračů 

a pánevního dna (Švihra, 2012). 

Eferentní vlákna z mozkového kmene vedou do šedé hmoty sakrální míchy. 

Mikční centrum je situováno do míšních segmentů S2- S4. V šedé hmotě tohoto centra 

jsou uloženy dva páry jader- detruzorové a pudendální. Detruzorová jádra vysílají 

motorické impulzy pro detruzor a jsou mimo období mikce inhibována z CNS. 

Pudendální jádra vysílají nepřetržitě motorické impulzy k zevnímu svěrači uretry. Jejich 

inhibice nastává jedině v průběhu mikce (Martan, 2011). 

  

2.2 Fyziologie mikce a mechanismus kontinence 

Shromažďování a vyprazdňování moči jsou dvě zdánlivě protichůdné, ale 

koordinované funkce řízené CNS. Mikce je za normálních okolností volně iniciována, 

ovládána a je možné ji přerušit. 

Na počátku mikce se kontrahuje detrusor, dále pak i bránice a svaly stěny břišní, 

zvyšuje se intraabdominální tlak. Uvolněním přední části m. puboccocygeus a kontrakcí 

jeho zadní části se otevře proximální uretra a klesá uretrovezikální junkce a báze 

močového měchýře. Relaxuje se též intrinzický uretrální sfinkter. Následně je potlačena 

inhibice sakrálního mikčního centra z kortexu a parasympatikus cestou nn. pelvici 

vyvolá kontrakci detruzoru a příbuzných svalových vláken v močové trubici, která ji 
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zkracují a otevírají její vnitřní ústí. Potom rychle klesá intrauretrální tlak, moč naplňuje 

proximální uretru, intraabdominální tlak naopak stoupá a ve chvíli, kdy se vyrovnají, 

začíná mikce. Během ní trvá vysoký tlak v močovém měchýři, snižuje se napětí jeho 

stěny a se zkrácením svalových vláken roste efektivita kontrakce detruzoru, takže síla 

potřebná k mikci se snižuje (Halška, 2004). 

 

2.3 Inkontinence moči 

Inkontinence moči je stav nechtěného (mimovolního) úniku moči. V zájmu 

sjednocení diagnostiky, klasifikace i léčby se v současné době doporučuje užívat pro 

dysfunkce dolních močových cest klasifikaci Mezinárodní společnosti pro kontinenci 

(ICS). Klasifikace je založena na výsledku urodynamického vyšetření a dělí funkci 

detruzoru a uretry na normální, hyperaktivní a hypoaktivní. 

ICS doporučila standardizaci terminologie funkcí dolních močových cest 

(Hanuš, 2004). Rozlišuje extrauretrální a uretrální inkontinenci, kterou dále dělíme na 

čtyři stupně: 

- urgentní inkontinence označuje mimovolný únik moči spojený s naléhavým 

nucením, tedy urgencí na močení. Každá urgence však nekončí vždy únikem 

moči, tedy urgentní inkontinencí, a proto se dnes místo pojmu urgentní 

inkontinence začalo mluvit spíše o hyperaktivním měchýři, a to 

s inkontinencí nebo bez inkontinence. Urgence může souviset se dvěma typy 

poruch funkce. Motorická urgence je způsobena neinhibovanými stahy 

detruzoru a senzorická urgence jeho hyperaktivitou; 

- stresová inkontinence (genuine stress inkontinence, GSI) je stav 

mimovolného úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, kdy intravezikální 

tlak pasivně převýší maximální uretrální tlak bez současné kontrakce 

detruzoru. Pacientka (pacient) konstatuje únik moči při zvýšené tělesné 

námaze, změně polohy, kašli, smíchu, kýchnutí apod. (Kolář, 2009). 

K typickému klinickému obrazu patří, že pacienti těsně před únikem moči 

nepozorují žádné varovné signály, které by upozornily na únik moči. Chybí i 

příznaky hyperaktivního močového měchýře (urgence, nykturie, enuréza) 

(Švihra, 2012).  
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- smíšená forma inkontinence je přítomna urgentní i stresová složka ztráty 

moči; 

- reflexní inkontinence znamená únik moči následkem hyperreflexie detruzoru, 

jejíž příčinou je neurogenní porucha dolních močových cest. Inkontinence 

z přetékání znamená jakoukoliv mimovolní ztrátu moči při nadměrné 

distenzi močového měchýře (Kolář, 2009). 

Diagnózu stanovuje odborný lékař, který také navrhuje postup terapie 

(Holaňová, 2012). 

 

2.3.1 Klasifikace inkontinence 

Objektivní posouzení míry inkontinence vychází z vyhodnocení různých faktorů 

podmiňujících únik moče, posouzení parametrů stresových podnětů a výsledků 

speciálních testů. 

Klasifikace inkontinence zahrnuje několik systémů, které jsou založeny na 

různých faktorech vztahujících se k inkontinenci u žen. 

Klasifikace podle Ingelmanna- Sundberga vychází ze vztahu objektivního 

průkazu úniku moče a intenzity stresového podnětu: 

- 1. stupeň- moč uniká po kapkách až po silnějším stresovém podnětu (kašel, 

kýchání, náhlé zvednutí těžkého břemene); 

- 2. stupeň-  moč uniká již při méně intenzivním podnětu (chůze, běh, lehčí práce, 

rychlejší otočení); 

- 3. stupeň- větší porce moče uniká již při minimálním podnětu (hlubší nádech). 

Klasifikace Blaivasova- Olssonova je založena na konfiguraci a mobilitě hrdla 

měchýře a proximální močové trubice v klidu a při stresovém podnětu. 

Pad- test je semikvantitativním měřením úniku moče během daného času. 

Objem moče se měří vážením vložek, do kterých moč uniká. Existují krátkodobé (1 

hodina) a dlouhodobé testy (24 až 72 hodin) (Kawaciuk, 2009). 
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2.3.2 Etiopatogeneze stresové močové inkontinence u ženy 

Za normálních okolností zabezpečují funkční stav uretry a kontinenci moči 

v klidu jednak intrinsické faktory (prokrvení sliznice uretry a podslizniční tkáně a tonus 

hladkého a příčně pruhovaného svalstva), jednak další mechanismy (pasivní přenos 

intraabdominálního tlaku na proximální uretru a aktivní okluze uretry příčně 

pruhovaným sfinkterem ve střední části uretry). 

Aktivní uzávěr uretry není důsledkem kontrakce cirkulárního sfinkteru, ale 

důsledkem komprese uretry mezi dvěma protilehlými svalovými smyčkami- svěračem 

uretry a m. pubococcygeus. Svěrač uretry tlačí stěnu uretry proti periuretrální fascii, 

kontrakce m. pubococcygeus zdvihá periuretrální fascii. 

Stresová inkontinence moči je projevem dysfunkce pánevního dna. Obvykle je 

důsledkem kombinovaných poruch v intrinsických a dalších mechanismech 

zabezpečujících okluzi uretry. Etiologie stresové inkontinence moče je multifaktoriální. 

V současnosti jsou známé dvě příčiny stresové inkontinence moče: 

- anatomický defekt ve smyslu hypermobility uretry a krčku močového měchýře; 

- neuromuskulární defekt vedoucí k inkompetenci příčně pruhovaného svěrače 

uretry. 

Hypermobilita uretry vzniká v důsledku oslabení závěsného aparátu proximální 

uretry, při změnách periuretrální fascie, arcus tendineus fasciae pelvis a pubouretrálích 

ligament, jako i při nedostatečném tonu, resp. nedostatečných kontrakcích m. 

pubococcygeus. 

U pacientek se stresovou inkontinencí moče se přechodné zvýšení 

intraabdominálního tlaku (při kýchání, kašli, smíchu, fyzické námaze) sice přenáší na 

močový měchýř, ne však na oblast krčku močového měchýře a proximální uretru, a tak 

nedochází ke stlačení uretry. Výsledkem je, že intravezikální tlak dočasně převýší 

okluzný tlak v uretře, což vede k úniku moče (Švihra, 2012). 

 

2.3.3 Rizikové faktory stresové inkontinence moče 

Příčinu stresové inkontinence není možné hledat pouze v jediném faktoru- je 

multifaktoriální. Proto také terapie nesmí být schematická a omezovat se např. pouze na 

operativní řešení, protože nemůže postihnout veškeré příčiny (Zikmund, Hanuš, 1993).  
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Jako rizikové faktory se v etiopatogenezi stresové inkontinenci moče uplatňují 

změny kolagenu v periuretrální tkáni. Ty vznikají u žen v procesu stárnutí, během 

těhotenství a porodů, gynekologických operací, v důsledku obezity, genetické 

predispozice a dalších patologických stavů.  

Mezi prevalencí inkontinence moče a věkem postižených žen se prokázal přímý 

vztah (Švihra, 2012). Výskyt obtíží s držením moči ve věkové skupině žen mezi 15. a 

64. rokem se pohybuje mezi 10- 25%. Ve věku 30- 59 let trpí občasným únikem moči 

26% žen, pro 14% se tento příznak stal závažným zdravotním problémem. Pro ženy 

starší 60 let je prevalence
1
 17- 46% (Krofta, Feyereisl, 2010). 

Mezi predispoziční faktory inkontinence moče patří kromě věku ještě pohlaví. 

Prevalence stresové inkontinence moče je u žen vyšší jako u mužů. 

Významným rizikovým faktorem pro vznik stresové inkontinence moče je také 

počet porodů. Už v době těhotenství se stresová inkontinence moče vyskytuje u 8-85% 

žen, po porodu se však inkontinence moče u většiny žen upraví. U těch žen, které 

v těhotenství trpěli inkontinencí moče, je 5 a více roků po vaginálním porodu významně 

vyšší výskyt stresové inkontinence moče (Švihra, 2012). 

Rizikovými faktory s možným vztahem ke vzniku inkontinence jsou také 

recidivující infekce močových cest, omezená fyzická aktivita či gynekologické operace 

(Krofta, Feyereisl, 2010). 

Byla prokázána souvislost mezi stresovou inkontinencí moče a četností 

těhotenství, stupněm obtížnosti zaměstnání, počtem porodů vaginální cestou a 

prolapsem pánevních orgánů (Gorbachinsky, Badlani, 2011). 

 

2.3.4 Diagnostika inkontinence moči 

Vyšetření pacientů s močovou inkontinencí zahrnuje detailní anamnestické 

údaje, fyzikální, laboratorní, endoskopické a zobrazovací vyšetření. Každý typ močové 

inkontinence má být popsán podle symptomů, důkazů a příčiny. 

Hlavní cíle diagnostického postupu jsou: 

- objektivní potvrzení inkontinence; 

 

                                                 
1
 Prevalence udává poměr počtu nemocných k počtu obyvatel. 
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- identifikace příčiny inkontinence; 

- diferenciální diagnostika a indikace na specializované vyšetření; 

- stanovení konečné diagnózy inkontinence (Švihra, 2012). 

Speciální diagnostika poruch mikce zahrnuje komplexní urodynamické 

vyšetření: uroflowmetrii, cystometrii, synchronní průtokově manometrickou studii, 

měření uretrálního tlakového profilu a elektromyografii svěrače, resp. pánevního 

dna (Hanuš, 2004). 

 

2.3.4.1 Anamnéza 

Anamnézou se získávají údaje o urologických, neurologických a 

gynekologických chorobách a rizikových faktorech, které všeobecně souvisí se vznikem 

močové inkontinence (Švihra, 2012).  

Je nutné prozkoumat všechny aspekty týkající se retardace močení, frekvence, 

urgence, jakéhokoliv výskytu úniku moči a okolností, při nichž dochází k příhodám 

inkontinence (Gorbachinski, Badlani, 2011). 

Prvořadou důležitost mají anamnestické údaje o těhotenství a porodu nebo o 

předchozích operacích s anatomickým vztahem ke strukturám udržujícím kontinenci. 

Důležité jsou také vaginální operace, předchozí operace pro inkontinenci a prodělaná 

radioterapie malé pánve, která může výrazně ovlivnit jímavost močového měchýře. U 

žen je třeba zjistit stav v menopauze a informace o případné estrogenní substituci. 

(Kawaciuk, 2009). 

Součástí anamnestického vyšetření musí být i údaje o medikamentózní léčbě, 

jelikož většina léků působí přímo nebo nepřímo na funkci dolních močových cest 

(Švihra, 2012). Trvale užívané léky jsou zřídka příčinou inkontinence. Sympatolytika 

nebo diuretika, ačkoliv samotná nejsou příčinou inkontinence, mohou její symptomy 

zhoršit. Sympatomimetika a tricyklická antidepresiva zvyšují infravezikální obstrukci a 

přispívají k močové retenci, nebo dokonce k inkontinenci z přetékání přeplněného 

měchýře (Kawaciuk, 2009). 

Součástí anamnézy je i mikční deník, ve kterém pacienti zaznamenávají 

množství a frekvenci přijatých tekutin a množství a frekvenci výdeje moči, s případnou 

inkontinencí (Staněk, 2010). 
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Závažnost inkontinence ukazuje průměrná hodnota IEF (inkontinence episode 

frequency) udávající počet epizod inkontinence za týden zjištěných ze záznamů 

pořízených nemocnými. Pokles IEF v procentech obvykle koreluje s mírou úspěšnosti 

léčby (Kawaciuk, 2009). 

Zdůrazňují se také nejrůznější systémy hodnocení kvality života, které se 

využívají např. k hodnocení efektu léčby (Kawaciuk, 2009). 

 

2.3.4.2 Fyzikální vyšetření 

Fyzikální vyšetření zahrnuje neurologické, gynekologické a urologické 

hodnocení břišní dutiny, pánevního dna, genitálu a rekta. 

Příčinu ženské močové inkontinence pomůže objasnit nález cystokély, rektokély 

nebo prolapsu genitálu, výskyt atrofických změn ve vaginální sliznici nebo mobilita 

uretry, fistuly močových cest. Během vyšetření uretry se stanovuje únik moči při 

opakovaném zakašlání, Valsalově manévru nebo digitální kompresí v podbřišku. 

Vaginální vyšetření hodnotí stav závěsného systému vagíny, uretry a močového 

měchýře (Švihra, 2012). 

Fyzikální vyšetření zahrnuje kontrolu zevního genitálu, svalového tonu malé 

pánve, zjištění pooperačních a postradiačních změn v malé pánvi, základní neurologické 

vyšetření, jako je zjištění kožního čití v okolí perinea a uretry, anální tonus, anální 

reflex, bulbokavernózní reflex a schopnost volní aktivity stahu análního svěrače, který 

je velmi těsně neurologicky spjat s močovým svěračem (Staněk, 2010). 

 

2.3.4.3 Zobrazovací metody 

Z vyšetřovacích zobrazovacích metod se v současnosti využívá především 

sonografie, a to jak abdominální, tak perineální či introitální u žen. Abdominální 

sonografie umožňuje zhodnocení charakteru močového měchýře, vyloučení 

intravezikálních patologických procesů, jako jsou nádory močového měchýře, 

cystolitiáza či patologické útvary v okolí močového měchýře, cysty, nádory vaječníků a 

rekta. Mimo jiné abdominální sonografie informuje o reziduální moči po mikci. Z 

hlediska hodnocení svěračového mechanismu a etiopatogeneze stresové inkontinence je 

lépe využít introitální či perineální sonografii, která se provádí sektorovou sondou nebo 
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vaginální sondou, ke zhodnocení postavení a mobility močové trubice vůči močovému 

měchýři při hodnocení stresové inkontinence. Sonografie pomáhá zhodnotit anatomické 

poměry malé pánve a vztah jednotlivých úseků dolních močových cest (Staněk, 2010). 

 

2.3.4.4 Funkční vyšetřovací metody 

Urodynamické vyšetření je nezbytné pro upřesnění etiologie inkontinence. 

Umožňuje zhodnotit funkci detruzoru a určit pravděpodobnost mikční dysfunkce po 

léčbě inkontinence (Kawaciuk, 2009). 

Cystometrie je metoda, kterou se měří vztah mezi tlakem a objemem v močovém 

měchýři. Užívá se k určení detruzorové aktivity, pocitů, kapacity močového měchýře a 

compliance (Martan, 2011). 

Uroflowmetrie je metoda sloužící k vyšetření průběhu močení a jeho 

kvantitativnímu hodnocení. Lze zjistit trvání mikce, reziduální objem v močovém 

měchýři, rychlost proudu moči střední a maximální (Vokurka, Hugo, 2006). Tok moči 

je určen objemem tekutiny vypuzené uretrou za jednotku času (ml/ sec) (Martan, 2011). 

Postmikční objem reziduální moče stanovený ultrasonograficky patří podle ICS 

iniciálnímu vyšetřní nemocných s močovou inkontinencí. Výsledky mají značnou inter- 

a itraindividuální variabilitu. Vyšetření je třeba opakovat, aby se vyloučily vlivy 

neznámého prostředí a nedostatečné intimity při mikci. Není stanoven žádný maximální 

objem postmikčního rezidua, který by ještě byl normální a žádný minimální objem, 

který by už byl abnormální. Fyziologicky by se měl každý měchýř vyprazdňovat bez 

rezidua. Postmikční reziduum < 50ml lze ale považovat za adekvátní vyprázdnění 

močového měchýře a objem > 200ml se považuje za inadekvátní vyprázdnění měchýře 

(Závažnost inkontinence ukazuje průměrná hodnota IEF, inkontinence episode 

frequency) udávající počet epizod inkontinence za týden zjištěný ze záznamů 

pořízených nemocnými. Pokles IEF v procentech obvykle koreluje s mírou úspěšnosti 

léčby (Kawaciuk, 2009). 

Elektromyografie studuje elektrické potenciály způsobené depolarizací příčně 

pruhovaného svalstva dna pánevního za použití povrchových nebo jehlových elektrod. 

Nejčastěji je tato metoda využívána k ověření synergie či dyssynergie funkce 

uretrálního sfinkteru a detruzoru, dále pak k hodnocení funkce pánevního dna při 

zátěžových testech (Martan, 2011).  
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2.3.4.5 Laboratorní vyšetření 

Mezi základní laboratorní vyšetření při močové inkontinenci paří vyšetření 

moči. Standardně se vyšetřuje střední proud moči (Švihra, 2012). Zahrnuje jak 

biochemickou analýzu, tak mikroskopické zhodnocení močového sedimentu 

(Kawaciuk, 2009). 

Důležitým krokem je potřeba vyloučení močové infekce, která je častou příčinou 

příznaků. Zejména urgentní inkontinence. Negativní mikrobiologický a mikroskopický 

nález je pro další vyšetřovací postup zcela nezbytný (Chmel, 2001). 

 

2.3.5 Diagnostika síly svalů pánevního dna 

Funkční diagnostika svalů pánevního dna (SPD) fyzioterapeutem spočívá 

především ve vyšetření jejich funkce a svalové síly (kontrakce), dále také ve vyšetření 

funkční integrity v různých posturálních polohách. 

Vyšetření síly SPD není uvedeno ve svalovém testu, který je běžně 

fyzioterapeuty v praxi používán (Janda, 2004). Proto v praxi můžeme využít pro 

vyhodnocení svalové síly SPD upravenou Oxfordskou stupnici.  

Vyšetření funkčního stavu SPD se provádí pomocí škály PERFECT (Švihra 

2012). 

 

2.4 Terapie stresové močové inkontinence 

Základem každé úspěšné léčby je nutnost objektivizace druhu a stupně poruchy 

močení před zahájením terapie. Po stanovení co nejpřesnější diagnózy by měl vždy 

následovat pohovor s pacientkou s podrobným vysvětlením jak příčin jejích obtíží, tak i 

terapeutických možností, které nabízí současná úroveň poznání. 

Volba léčebné metody by pak měla začínat vždy u co nejméně invazivního 

přístupu, který má ovšem v dané situaci reálnou naději na odstranění potíží. Získáním 

spolupráce pacientky a její motivace pro určitý terapeutický postup je jednou ze 

základních podmínek úspěšnosti terapie. Obzvláště to platí v situacích, kdy 

k pravděpodobným etiologickým faktorům potíží s močením patří nesprávné návyky 

nebo nezdravý životní styl (Halaška, 2004). 
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Úspěšná léčba stresové inkontinence se řídí zásadou individualizace postupu pro 

každou jednotlivou ženu. Ze spektra léčebných možností je třeba vybrat takový postup, 

který je nejefektivnější, tak i nejbezpečnější a pro pacienta minimálně zatěžující. 

Hlavní podmínkou úspěchu některé z metod konzervativní léčby stresové 

inkontinence je ochota ženy podílet se aktivně na dosažení plné kontinence. Žijeme 

však v době, která je velmi rychlá a převážná většina lidí si zvykla na to, že se 

k vytyčenému cíli může dojít i jednoduššími cestičkami a oklikami, bez tvrdé práce, 

víceméně pasivně (Chmel, 2010). 

Lékaři často považují konzervativní přístupy v urogynekologii za cosi 

druhořadého, co jen pomalu a s nedostatečnou jistotou vede k uzdravení pacienta. A to 

tím spíše, pokud jsou přesvědčeni, že „umí vyřešit“ stávající problém s nižšími nároky 

zejména na svůj vlastní čas a s vidinou rychlého ocenění jejich „odborné erudice“. Také 

ze strany pacientek bývá negativně vnímán jakýkoliv zásah jejich životních zvyklostí. 

Jakousi aktivitu „navíc“, kterou by bylo nutno vykonávat v rámci konzervativní léčby, 

mnohdy přijímají jako potenciální snížení kvality jejich života. Převládá tedy dojem, že 

nejsnadněji vše vyřeší „tablety nebo jednoduchá operace“. Z důvodu pohodlnosti 

pacientky a nedostatečné komunikace lékař-pacientka tak nejednou bývá zbytečně 

indikována buď farmakologická, nebo operační léčba, bohužel však ne vždy ku 

prospěchu společného zájmu, tzn. odstranění poruchy cest močových (Halaška, 2004). 

Terapie všech typů inkontinence se dělí na konzervativní a chirurgickou. 

Chirurgická terapie zahrnuje všechny invazivní metody. Konzervativní metody zahrnují 

změny v dietním a pitném režimu, behaviorální cvičení, rehabilitaci pánevního dna, 

fyzioterapii, obnovení mikčních reflexů, používání inkontinenčních pomůcek a 

farmakoterapii (Staněk, 2010). 

 

2.4.1 Změny životního stylu 

Každá léčba v urogynekologii by měla začínat posouzením životního stylu 

pacientky a zhodnocením potencionálních rizik, které se mohou podílet na vzniku 

patologie močení. 

Redukce nadměrné tělesné hmotnosti. Nadváha je v mnoha statistických 

analýzách označena za nezávislý silný rizikový faktor vzniku močové inkontinence. 
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Jeden z modelů pro výpočet odds rizika
2
 udává, že OR pro močovou inkontinenci se 

zvyšuje o 1,07 pro každou jednotku BMI. 

Omezení nadměrné fyzické aktivity. Zapojení práce břišních svalů vytváří 

nadměrný tlak na struktury pánevního dna a může vést ke změnám anatomických 

poměrů v malé pánvi, což je považováno za rozhodující faktor pro vznik stresové 

inkontinence moči. V populačních studiích většinou byla prokázána statisticky 

významná korelace mezi „těžkou fyzickou prací“ a rizikem vzniku stresové 

inkontinence moči a/nebo sestupu rodidel. Častější úniky moči jsou popsány také u 

„rizikových“ sportů (gymnastika, basketbal, kulturistika, bojové sporty). Opodstatněním 

se zdá doporučení vyvarovat se nadměrné fyzické zátěži (zvedání břemen těžších než 

5kg) alespoň 6 měsíců po antiinkontinenční operaci. 

Korekce příjmu tekutin. Zvýšený příjem tekutin jen mírně zhoršuje projevy 

stresové inkontinence u starších žen, ale nemá žádnou souvislost s projevy nestabilního 

detruzoru (Halaška, 2004). 

 

2.4.2 Konzervativní léčba stresové inkontinence 

V léčbě ženské stresové inkontinence platí zásada nutnosti vyčerpání všech 

možností konzervativní terapie před indikací k chirurgické intervenci. Každá léčba musí 

být přesně indikována a individuálně upravena (Horčička, Chmel, Nováčková, 2005). 

Fyzioterapie je založena na využití aktivace svalů pánevního dna, použití 

biologické zpětné vazby (biofeedbacku) a elektrostimulace k zabránění náhlého poklesu 

uretrálního tlaku změnou morfologie, polohy, neuromuskulární funkce a koordinace 

svalů pánevního dna (Kolář, 2011). 

Rehabilitace pánevního dna při močové inkontinenci žen zahrnuje zejména 

diagnostiku dysfunkce svalů pánevního dna (SPD) a následnou cílenou konzervativní 

terapii dle výsledků šetření. Močová inkontinence je častým symptomem dysfunkce 

svalů pánevního dna ve smyslu jejich hypotonie. Bývá doprovázena také atrofií SPD 

nebo neschopností provést jejich kontrakci (Newman, 2003). 

 

                                                 
2
 Odhad relativního rizika (OR) znamená podíl pravděpodobnosti vzniku inkontinence moči vůči 

pravděpodobnosti chybění inkontinence moči při porovnání dvou sledovaných skupin (Švihra, 2012). 
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Role fyzioterapeuta u dysfunkce SPD: 

- pracovat s týmem lékařů (praktickým lékařem, urologem, gynekologem, 

radiologem a dalšími); 

- vyhodnotit stupeň dysfunkce SPD dle symptomů, potíží a celkových podmínek 

vysvětlující všechny součásti močové inkontinence dle International 

Classification of Function (ICF 2002); 

- plně vyhodnotit funkci SPD, sílu a kontrakci; 

- sestavit individuální terapeutické cíle a ve spolupráci s pacientem terapeutický 

plán; 

- sestavit a vypracovat plán pro funkční rehabilitaci SPD; 

- individuálně nebo skupinově preventivně cvičit SPD (Bo, 2007).  

V rámci konzervativního přístupu v terapii inkontinence lze uplatnit následující 

terapeutické přístupy: edukaci, behaviorální opatření, farmakoterapii, fyzioterapii a 

protetické kontinenční pomůcky (Holaňová, 2012). 

 

2.4.2.1 Terapie dysfunkce svalů pánevního dna u močové inkontinence 

Elektrická stimulace SPD se využívá, pokud je u pacientů zjištěn stupeň svalové 

síly 0, 1, 2. Elektrickou stimulaci lze rozdělit na: 

- přímou, kam patří vaginální nebo rektální elektrická stimulace svalů pánevního 

dna; 

- nepřímou, povrchovou elektrickou stimulaci svalů pánevního dna přes 

coccygeofemorální část m. gluten maximus (Švihra, 2012). 

Pro léčení stresové inkontinence moči jsou nejvhodnější frekvence kolem 50Hz, 

které stimulují svalstvo pánevního dna. Efekt stimulace je způsoben hlavně kontrakcí 

příčně pruhovaného svalu. Odborná literatura udává příznivý efekt této metody na 

redukci symptomů stresové inkontinence až v 60%. Efekt elektrostimulace přetrvává 

individuálně dlouho a lze ji s úspěchem kombinovat s ostatními druhy konzervativní 

léčby (Horčička, Chmel, Nováčková, 2005). 

Nevýhodou bývá iritace poševní sliznice a dočasný efekt stimulace, který odezní 

s jejím ukončením (Feyreisl, Krofta, 2004). 

 



28 

 

Biofeedback svalů pánevního dna. Trénink SPD pomocí biofeedbacku se 

provádí s použitím vaginálního závaží různého typu a hmotnosti. Jejich používání 

zvyšuje sílu svalů pánevního dna, ale také jejich aktivní koordinaci. Při nesprávné 

aktivaci svalů pánevního dna dochází k vypuzení závaží. Přístrojový biofeedback 

pracuje na principu tenzometrického měření tlaku, který je vyvolán svalovým napětím 

ve vaginální nebo anální sondě (Švihra, 2012). 

 

2.4.2.2 Vaginální konusy 

Jedná se o cvičení svalstva pánevního dna intravaginálně umístěnými předměty, 

které pacientka nosí. Po určité době, až je bez problému v pochvě udrží, jsou měněny za 

další o větší hmotnosti. Příznivé výsledky jsou udávány asi v 50% případů (Horčička, 

Chmel, Nováčková, 2005). 

 

2.4.2.3 Funkční trénink svalů pánevního dna 

Svaly pánevního dna se z funkčního hlediska dělí na tři vrstvy: 

- povrchovou vrstvu SPD tvoří sfinktery, které se dle některých autorů příliš 

nezapojují do posturální funkce; 

- střední vrstva SPD je odpovědna za stabilizaci kyčlí, pánve a funkci chodidel, je 

tvořena perineálními svaly; 

- nejhlubší vrstvu SPD tvoří m. lektor ani, m. coccygeus, které jsou vývojově 

nejmladší a jsou součástí hlubokého stabilizačního systému (Skalka, 2002). 

Svaly pánevního dna jsou součástí hlubokého stabilizačního systému páteře a 

pánve, jejich hypotonie má vliv nejenom na močovou inkontinenci, ale také na 

vertebrogenní onemocnění, onemocnění kyčelních kloubů atd. (Špringrová, 2010). 

Funkční trénink SPD je založen zejména na jejich aktivaci v režimu dlouhých, 

nebo krátkých kontrakcí a na časování kontrakce dle potřeby v průběhu dne, např. při 

kašli, kýchnutí, smíchu. V základu můžeme rozdělit funkční trénink SPD pomocí: 

- analytických fyzioterapeutických metod, konceptů (např. analytická metoda Dr. 

Arnolda Kegela, technika Pelvicore); 

- globálních fyzioterapeutických metod, konceptů (např. „Ostavský koncept“, 

metoda R. Brunkow a Akrální koaktivační terapie ACT) (Švihra, 2012). 
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Vypracování soustavy cviků posilujících svaly pánevního dna slouží 

k rehabilitaci svalstva, ke zvýšení jeho kontrakčních schopností a bazálního tonu. 

V důsledku cvičení se zvyšuje klidový uretrální uzavírací tlak uretry a zlepšuje se také 

koordinace při reflexních kontrakcích svalů pánevního dna (kašel, smích, kýchání). 

Tyto pozitivní změny přispívají k lepší transmisi změn intraabdominálního tlaku na 

kvalitněji podepřenou uretru při stresu (Horčička, Chmel, Nováčková, 2005). 

Dle Skalky (2002) by mělo individuální ošetření, cvičení a edukace 

fyzioterapeutem probíhat po 6 týdnů 2 krát týdně. Spolupracující nemocná by pak měla 

být schopna pokračovat v pravidelném cvičení sama doma. Výsledky se obvykle 

dostavují s latencí 3- 6 měsíců. 

Dle Horčičky a kol. (2012) je v hodnocení úspěšnosti konzervativní léčby 

stresové inkontinence za účinnou léčbu považováno zlepšení pacientky po 3 měsíčním 

intervalu o více jak 50%. Jde zejména o sebehodnocení v dotazníku kvality života. 

 

2.4.2.4 Medikamentózní léčba 

Farmakoterapie má v konzervativní léčbě stresové inkontinence obvykle 

podpůrný charakter, dominantní je cvičení pánevních svalů (Chmel, 2006). 

V konzervativní farmakologické terapii stresové inkontinence lze použít léky, 

které zvyšují uretrální uzavírací tlak: 

- alfa- sympatomimetika: v hrdle močového měchýře a proximální uretry jsou 

lokalizovány alfa-adrenergní receptory, jejichž stimulace zvyšuje uretrální tlak. 

Bylo prokázáno, že serotonin a noradrenalin jsou mediátory přenosu vzruchu 

v urogenitální oblasti. Byla vyvinuta nová látka duloxetin, která snižuje zpětné 

vychytávání serotoninu a noradrenalinu, což zintenzivňuje aktivitu alfa-

adrenergních nervových zakončení a zvyšuje napětí uretrální stěny. Cestou 

stimulace somatických nervových zakončení se zvyšuje i tonus příčně 

pruhované svaloviny pánevního dna, a tím rovněž nastává zmírnění symptomů 

inkontinence (Horčička, Chmel, Nováčková, 2005). 

- tricyklická antidepresiva: v terapii stresové inkontinence je možné využít jeho 

adrenergní stimulaci hladkých svalových vláken v močové trubici ke zvýšení 

uzavíracího tlaku. 
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- estrogeny: Při léčbě estrogeny v postmenopauze je možné objektivně prokázat 

vzestup prokrvení pochvy a zvyšující se vaginální transsudát. Pochva i uretra 

mají společný embryonální základ, a proto je možné při podávání estrogenů 

předpokládat zlepšeni prokrveni také v kapilárních plexech uretry a vzhledem k 

mitogenní stimulaci i zvýšení vrstvy urotelu, což by mělo vest k vzestupu 

uretrálního uzavíracího tlaku a ke zkvalitnění kontinence. Ověřovaní tohoto 

působeni estrogenů je předmětem mnoha studii, ale dosud se nedaří podat zcela 

jednoznačné a přesvědčivé důkazy (Horčička, Chmel, Nováčková, 2005). 

 

Konzervativní terapie je ukončena půl roku od jejího zahájení kontrolním 

kineziologickým vyšetřením. Dle zkušeností je doba trvání terapie 6 měsíců hraniční, po 

které již nedochází ke klinickému zlepšení inkontinence (Holaňová, 2012).  

 

2.4.3 Pesary 

Vaginální pesary mají redukovat či odstranit stresovou inkontinenci moči tím, že 

upravují porušené anatomické poměry nebo zvyšuji výtokový odpor uretry (nebo 

kombinaci obojího). V současnosti prochází tato terapeutická metoda určitou renesancí. 

K dispozici je řada nových pesarů různých velikostí, které jsou vyrobeny z 

rozmanitých materiálů. V některých případech je dokonce možné tvar pesaru formovat 

podle individuálních potřeb. Mechanizmus účinku je velmi podobný principům 

chirurgické terapie stresové močové inkontinence. Z tohoto důvodu bývá pesaroterapie 

alternativou k operaci (Horčička, Chmel, Nováčková, 2005). 

 

2.4.4 Uretrální obturující tělíska 

Jedná se o mechanická tělíska na vkládání do uretry (podobné katétrům), či 

silikonové podtlakové čepičky na zevní ústí močové trubice. Jsou to pomůcky 

jednorázové, jsou zatíženy větším dyskomfortem a v současné konzervativní léčbě 

zaujímají nevýznamné místo. U nás nejsou registrována a ani užívána (Horčička, 

Chmel, Nováčková, 2005). 
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2.4.5 Chirurgická terapie 

V léčbě stresové inkontinence dominuje především chirurgické řešení, dnes s 

90% úspěšností. Stále však není shoda o nejlepším postupu, což dokumentují 

metaanalýzy medicíny založené na důkazech. Je to způsobeno mnohými faktory, které 

ovlivňují úspěch anebo neúspěch léčby. Patří sem především nepříznivé faktory jako 

stárnutí pacientky, předcházející chirurgická léčby pánevního dna, stav funkce 

močového měchýře nebo onemocnění jiného systému a to zejména nervového.  

Ve 20. století byly vyvinuty postupy na léčbu stresové inkontinence moči, které 

umožnily přechod od otevřených operací k minimálně invazivním. Operace je možné 

rozdělit na vaginální, retropubické, smyčkové, suspenzní a intrauterální (Švihra, 2012). 

V minulosti se používaly k řešení stresové inkontinence vaginální plastiky, s 

velmi nízkou efektivitou kolem 30-50 %, později nahrazené do nedávné minulosti 

zlatým standardem tzv. Burchovou operací s efektivitou kolem 69-88 %. V současnosti 

se v řešení stresové inkontinence téměř výhradně používá tension free technika 

transvaginální cestou představovaná dvěma dominantními metodami: TVT 

(transvaginal tension free tape) nebo TOT (transvaginal tension free tape - obturator) a 

jejich modifikacemi (Staněk, 2010). 

 

2.4.5.1 Kolposuspenze podle Burche 

I v době úspěchu miniinvazivních operačních metod je kolpopexis sec. Burch 

často používaná operace stresové inkontinence moči. Cílem výkonu popsaného J. 

Burchem je elevace nebo suspenze, vyzdvižení a závěs hrdla močového měchýře a 

proximální uretry pomocí sutury pevné paravaginální tkáně laterálních kleneb 

k ligamentum ileopectineum Cooperi téže strany (Halaška, 2004). 

Operace se provádí v celkové anestesii a při nekomplikovaném pooperačním 

průběhu je pacientka 7. den po operaci propuštěna do domácího doléčení (Chmel, 

2002). 

 Dle Jarvise (1994) byla kontinence po Burchově kolposuspenzi dosažená v 84% 

případů u pacientek, které byly poprvé operované. 
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2.4.5.2 Jehlové závěsné operace 

Jehlové závěsné operace, užívané na korekci uretrovezikálního spojení, doznaly 

i vzhledem k nízké invazivitě širokého uplatnění. Dlouhodobá úspěšnost se pohybuje 

kolem 55 % a jehlové suspenzní operace již nejsou metodou první volby. K jejich 

diskreditaci přispěla i relativní technická obtížnost uvedené metody a malé rozšíření 

mezi urogynekology. Hlavní indikací je stresová inkontinence moče s velkou 

prolabující cystokélou (Feyereisl, Krofta, Pán, Kašíková, 2003). 

 

2.4.5.3 Pubovaginální smyčkové operace 

Princip této operace spočívá v tom, že vytváří podporu pro svalovinu pánevního 

dna a hrdla močového měchýře a tím přispívá ke kontinenci moči. Pubovaginální 

slingové operace využívají pruhů fascie břišních svalů, které se podvlékají pod hrdlo 

močového měchýře. Fascie se fixuje k pánevnímu dnu nebo kontralaterálně k fascii 

břišní stěny (Broďák a kol, 2007).  

 

2.4.5.4 Vaginální tahuprosté páskové operace- „Tension-free“ operace 

Z práce Ulmstena a Petrose v roce 1995 vyplynuly nové možnosti operační 

metody, která řeší SUI (stresovou inkontinenci moči) pomocí „tension-free“, tzn. 

„tahuprosté“ pásky (TVT, Gynecare) vedené symfýzou a umístěné pod střední uretru. 

Při této operaci je protažena páska pod uretrou a za symfýzou. Páska je udržována ve 

stálé pozici tzv. „velcro“ efektem mezi živou tkání a syntetickým materiálem, dokud se 

nezahojí. Tato operační metoda se liší od postupů dříve preferovaných, tzn. operací 

v oblasti hrdla močového měchýře (Martan, 2011). 

Metoda spočívá v uložení pásky pod uretru z krátké incize přední stěny poševní 

a protažení, v případě TVT retropubicky, Retziusovým prostorem před močovým 

měchýřem, nebo transobturatorně s vyvedením pásky do oblasti tzv. genitofemorální 

rýhy na hrázi přes obturátorovou fascii a m. obturatorius internus. Vždy jde pouze o 

podložení močové trubice v její distální části, nikoli její závěs. Obě metody jsou stejně 

úspěšné, byť TOT páska má kratší historii, tedy je méně studována. Oproti TVT pásce 

je TOT výkon rychlejší a zatížen nižším procentem komplikací, navíc méně závažných 
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(0% riziko perforace močového měchýře a střev, výrazné snížení závažného poškození 

cév malé pánve). 

Operace pomoci volně uložené pásky pod distální uretrou představuji úspěšnou a 

bezpečnou možnost chirurgické léčby ženské stresové inkontinence. Ve srovnání s 

kolposuspenzí podle Burche jsou sice spojeny s větším množstvím peroperačních, ale 

zároveň s menším počtem pooperačních komplikací a kratší dobou rekonvalescence. 

Kolposuspenze podle Burche je dosud stale považována za „zlaty standard“ 

antiinkontinentní chirurgické léčby, ale v rozvinutých zemích je operace pomoci volně 

uložené pásky pod uretrou (v modifikacích TVT i TOT) již dnes nejpoužívanější 

metodou chirurgické léčby ženské stresové močové inkontinence (Chmel, Horčička, 

Vlk, Nováčková, 2005). 

Samotný výkon trvá 10 až 15 minut, pacientka je hospitalizována 2 dny 

(Kšírová, 2010). Dle Horčičky (2012) se po tzv. páskových operacích (TVT, TOT) 

doporučuje minimálně 14 denní pracovní neschopnost. 

Randomizovaná studie (Krofta, Feyereisl, Otčenášek, 2008) zaměřená na 

chirurgickou léčbu stresové inkontinence moči pomocí tahuprosté vaginální pásky 

prokázala shodnou efektivitu technik TVT a TOT při délce follow-up jednoho roku. 

Mainer, Krhut, Kopecký Záťura (2004) ve své studii uvádí, že při porovnání 

výsledků slingových operací s kolposuspenzí dle Burche, která je považována za „zlatý 

standard“ v terapii stresové inkontinence, nabízí obě slingové metody lepší výsledky. 

 

Pokračováním vývoje jsou tzv. minipásky, které lze aplikovat v lokální anestezii 

a jsou modifikacemi metody TOT (např. TVT Secure, MiniArc, Ajust). Všechny 

metody mohou vyvolat urgenci de novo, především při přílišném zatažení pásky 

(Staněk, 2010). 

 

2.4.5.5 Periuretrální implantáty 

Ke zvýšení rezistence v oblasti svěrače lze využít periuretrální implantát 

(nejčastěji jde o silikonový polymer). Jedná se o endoskopickou implatační terapii, 

ktrerá může být provedena v lokální anestezii či analgosedaci. Mechanizmus účinku 

spočívá v tom, že podslizniční aplikace látek do proximální uretry vede ke zvýšení 
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uzavíracího tlaku. Po úspěšné aplikaci dochází k prodloužení funkční délky močové 

trubice, která vede k efektivnějšímu přenosu tlaků na proximální čtvrtinu uretry a 

zvyšuje rezistenci hrdla močového měchýře při stresových manévrech (Vik, Zachoval, 

Záleský, Galas, 2008). 

 

Výsledky operační terapie dělíme na subjektivní (které jsou pro pacientku 

důležitější) a objektivní které mají funkci kontroly kvality práce a zpětné vazby. Je 

pozoruhodné, jak se od sebe liší (Feyreisl, Krofta, 2004). 

Operovaná žena by měla být vždy poučena, že správně indikovaný a kvalitně 

provedený chirurgický výkon představuje sice výborné a obvykle trvalé vyléčení 

stresové inkontinence, ale pooperační úprava životosprávy (omezení fyzické námahy, 

úprava hmotnosti apod.) je nezbytnou podmínkou dlouhodobého zachování kontinence. 

Riziko selhání úspěšně provedené operace je u nespolupracujících žen vždy značné 

(Chmel, 2002). 

 

2.5 Kvalita života 

V běžné komunikaci se pojem kvalita života většinou pojí s pozitivní konotací 

pojmu kvalita (kvalitní= dobrý). V odborném jazyce se termín kvalita života používá na 

popis pozitivních i negativních aspektů života. 

Při vymezení toho, co kvalita života vyjadřuje, se nejčastěji setkáváme 

s předponou multi. Kvalita života je označována jako multidimenzionální, 

multifaktoriálně podmíněná a mluvíme o ní jako o fenoménu multiúrovňovém, 

multidisciplinárním, tedy o fenoménu s vysokou mírou komplexnosti (Vaďurová, 

Mühlpachr, 2005). 

Kvalita života je ovlivňována řadou vnějších a vnitřních faktorů. Mezi vnější 

faktory se řadí zejména životní prostředí, socioekonomické podmínky, zdravotní péče, 

dále kultura, demografické charakteristiky, pohlaví, vzdělání, zaměstnání atd. Vnitřními 

faktory kvality života jsou smysluplnost života a spokojenost, seberealizace 

(Koudelková, 2002). 

Ke konceptu kvality života můžeme přistupovat ze dvou hledisek, subjektivního 

a objektivního. V současné době se odborníci ve všech oborech výrazně přiklánějí 
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k subjektivnímu hodnocení QoL jako zásadnímu a určujícímu pro život člověka. 

K tomuto posunu došlo i v lékařství, kde objektivně měřitelné ukazatele zdraví byly 

dlouho považovány za nejpodstatnější a nejhodnotnější pro volbu další léčby a pomoci 

(Vaďurová, Mühlpachr, 2005). 

Problematika kvality života je zkoumaná v několika vědních oborech (v 

medicíně, ošetřovatelství, filozofii, sociologii, psychologii, pedagogice, andragogice, 

ekonomii a v dalších). Jejich úhel pohledu, a tedy i teoretické vymezení toho, co tato 

specifická lidská zkušenost znamená sama o sobě a s jakými metodami ji lze uchopit a 

měřit, je v některých případech až zásadně rozdílný. Koncept kvality života tak nemá 

doposud všeobecně akceptovanou definici, metodologii a stává se předmětem mnohých 

interpretací, interdisciplinárních rozprav bez jednoznačného výsledného, všeobecně 

přijatého konsenzu v jeho konceptualizaci. 

Navzdory tomu získal koncept kvality života v jednotlivých vědních disciplínách 

své nezastupitelné místo, které je různými přístupy napadáno a vyzdvihováno zároveň 

(Gurková, 2011). 

 

2.5.1 Kvalita života související se zdravím 

Výzkum kvality života byl v rámci systému zdravotní péče iniciován 

v sedmdesátých letech 20. století a všeobecně byl potencován dvěma faktory. Prvním, 

farmakoekonomickým faktorem byla potřeba hodnocení finanční nákladnosti a 

efektivity léčby stejně jako potřeba určení priorit v případě přidělení zdrojů. Druhým 

faktorem bylo úsilí komplexně dokladovat klinickou úspěšnost léčby, resp. dopad 

terapeutických intervencí na zdravotní stav pacienta (Gurková, 2011). 

V oblasti medicíny a zdravotní péče se pro tradici měření QoL (Quality of life) 

ustálilo označení „health related quality of life“ (HRQoL), kvalita života týkající se 

zdraví. Vůči kvalitě života se tu může poměřovat nemoc, míra neschopnosti, stejně jako 

uzdravení (Kocman, 2011). 

HRQoL je hodnota, připisovaná životu, modifikovanému postižením, funkčním 

stavem, vnímáním a sociálními příležitostmi, které jsou ovlivněny nemocí, zraněním 

nebo léčbou (Vaďurová, Mühlpachr, 2005). 
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Neexistuje žádná shodná definice kvality života, při definování je hlavně míněna 

kombinace pacientem hodnocených aspektů zdraví, včetně fyzických, sociálních funkcí, 

emočního a duševního stavu, zatížení symptomy nemoci a pocit celkové pohody 

(Horčička, 2006). 

Světová zdravotnická organizace definuje kvalitu života jako způsob vnímání 

svého postavení v životě v kontextu kultury, ve které člověk žije, a ve vztahu ke svým 

cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům (Marková, 2012).  

Kvalitu života lze chápat jako multidimenzionální koncepci hodnocení pocitu 

zdraví samotným pacientem, který odráží individuální zkušenosti z fyzické, 

emocionální a sociální pohody, jakož i vnímání zdravotního stavu, a to z hlediska vlivu 

symptomů onemocnění (Huvar, 2003).  

Kebza (2005) rozlišuje jednotlivé úrovně, oblasti a podmínky kvality života. 

Popisuje zejména úroveň osobní pohody (well-being), úroveň schopností postarat se o 

sebe (sebeobsluhy), úroveň mobility, schopnost ovlivňovat vývoj vlastního života. 

Největší důraz je přitom kladen na vlastní hodnocení života, tedy subjektivní pohodu, 

spokojenost, štěstí, pocit smysluplnosti. 

Ústava Světové zdravotnické organizace definuje zdraví jako „stav úplné 

fyzické, psychické a sociální pohody, ne pouze absenci choroby nebo tělesné chyby“. 

Z této definice vyplývá, že nástroje pro měření zdraví musí obsahovat nejen ukazatele 

změn ve frekvenci a vážnosti nemoci, ale také odhad celkové spokojenosti (Vaďurová, 

Mühlpachr, 2005). 

Specifické nástroje měření kvality života jsou výsledkem snahy o co nejpřesnější 

identifikaci faktorů, ovlivňujících kvalitu života pacientů. Hodnotí poměrně úzké 

spektrum faktorů, které bezprostředně souvisí s konkrétním onemocněním. Mnohé 

studie (Garat, 2002; Watkins 2004) potvrzují, že nástroje obsahující specifické domény, 

resp. subškály vycházející z podmínek vlivu a požadavků konkrétního onemocnění, 

dosahují větší citlivost měření a mají větší diskriminační validitu v porovnání 

s použitím generických nástrojů. Při měření kvality života pacientů se specifickým 

onemocněním je proto vhodnější využít dostupné specifické nástroje měření kvality 

života týkající se konkrétního onemocnění (Gurková, 2011). 
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Jako nejčastější nástroje ke zjišťování a hodnocení HRQOL slouží 

standardizované dotazníky. Je to cesta k velmi efektivnímu ohodnocení zdravotního 

stavu, při malé časové náročnosti (Payne, 2005). 

 

2.5.2 Kvalita života při stresové močové inkontinenci 

Močová inkontinence je jedním z faktorů, které mohou kvalitu života ovlivnit 

velmi výrazně. Postihuje totiž prakticky všechny oblasti života. Nepříznivě ovlivňuje 

každodenní aktivity, sociální vztahy a emocionální pohodu žen v každém věku. 

Dlouhotrvající problémy s únikem moči způsobují ztrátu sebeúcty, spojují se se 

vznikem depresí. Omezení ve fyzické aktivitě, práci, sportu a v pohlavním životě vedou 

k narušení společenských a mezilidských vztahů, případně i k sociální izolaci. 

Důsledky inkontinence moči jsou pro ženy nejen velmi nepříjemné, ale i 

závažné a zahrnují zdravotní, psychosociální a ekonomické problémy, které významně 

ovlivňují kvalitu jejich života (Rybárova, 2010). 

 

2.5.3 Hodnocení vlivu močové inkontinence na kvalitu života 

S měřením kvality života je to jako s měřením všech nefyzikálních veličin. Je to 

údaj navýsost subjektivní, kdy zpracováváme jen údaje poskytnuté samotným 

subjektem. Je dán poměrem dvou faktorů: hendikepem samotným (chorobou, úrazem, 

vadou) a jeho vnímáním postiženou osobou. Kromě samotného postižení se do výsledků 

výrazně projektuje osobnost vyšetřovaného subjektu (Huvar, 2003).  

Hodnocení kvality nelze podceňovat. Pokud je cílem spokojenost pacienta, 

potom je hodnocení jeho stavu velmi významným měřítkem úspěchu či neúspěchu 

léčby. I Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS) doporučila určování kvality života 

jako součást klinických studií močové inkontinence (Rybárova, 2010). 

Navzdory různým návrhům dosud nebyla stanovena jednotná, obecně 

akceptovaná metodika hodnocení efektu léčby močové inkontinence. V různých 

studiích lze nalézt různé, často zcela nesrozumitelné způsoby hodnocení, od několika 

stručných otázek po sofistikovaná instrumentální vyšetření. Urodynamika, jako stěžejní 

diagnostická metoda při močové inkontinenci, se na tomto poli neosvědčila. Selhává 
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zvláště po léčbě stresové inkontinence. Nebyl prokázán spolehlivý urodynamický 

korelát inkontinence (Huvar, 2003).  

Dotazníky hodnotící vliv určitého symptomu či onemocnění na kvalitu života by 

měly co nejlépe a nejkomplexněji vystihovat jeho dopad na fyzické a psychické zdraví 

pacientů i na jejich společenské aktivity (všeobecné vnímání zdraví, obtěžující 

symptomy, kvalita života). Tyto dotazníky jsou považovány za jeden ze základních 

parametrů vyhodnocování závažnosti obtíží a úspěšnosti léčby (Zachoval, Krhut, 

Zámečník a kol., 2006). 

Dotazníků pro posuzování močové inkontinence existuje celá řada. Z hlediska 

praxe je nejdůležitější ohodnocení dopadu inkontinence na kvalitu života samotnými 

pacienty (sebehodnotící dotazníky). Dále je lze dobře použít k hodnocení léčby. 

Dotazníky zabývající se kvalitou života jsou všeobecné a specifické pro danou nemoc 

(Vilhelmová, 2011). 

 

Všeobecné dotazníky se používají k hodnocení kvality života jako takové. 

Nejsou specificky zaměřené na konkrétní chorobu, jsou široce použitelné u jakékoliv 

skupiny populace bez ohledu na pohlaví, věk, apod. Zahrnují všeobecné a specifické 

škály, které hodnotí stav zdraví, vliv choroby, účinek léčebných intervencí i 

ekonomickou situaci. Slouží k zjišťování a porovnávání kvality života podle věkových i 

sociálních skupin, lokálních celků, pohlaví, ras, apod. (Rybárova, 2010).   

Řadu z těchto dotazníků však není možné stejným způsobem použít pro 

hodnocení kvality života žen s inkontinencí moči. Všeobecné dotazníky používají 

nespecifické otázky, aby hodnotící systém byl aplikovatelný pro různé zdravotní 

problémy. Ztrácejí tím však senzitivitu, když jsou aplikovány do výzkumných studií žen 

s inkontinencí moči, neboť nejsou schopny odhalit klinicky důležité zlepšení 

v kontinenci sledovaných žen (Horčička, 2006). 

Patří sem např.: SF-36 (Short Form 36), SIP (Sickness Impact Profile), HRQoL 

(Health related quality of life), VAS (Visual Analogue Scale) (Rybárova, 2010).  

 

Specifické dotazníky se zaměřují na zvláštnosti daného symptomu či choroby a 

lze je použít k hodnocení daného stavu.  
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V hodnocení inkontinence moči tak mohou být otázky specifické pro toto 

onemocnění a také hodnotící systém bývá zkonstruován tak, aby jednoduše hodnotil 

klinické zlepšení odpovídající proběhlé léčbě.  

Hlavní nevýhodou tohoto typu dotazníku je nutnost opatrného výběru otázek tak, 

aby si dotazník udržel multidimenzionální pojetí hodnocení kvality života a byl široce 

ověřený a všeobecně akceptovatelný pro měření kvality života hodnoceného symptomu 

či nemoci (Rybárova, 2010). 

Lze je rozdělit do dvou skupin: 

- dotazníky k zjišťování citlivosti pacienta na jednotlivé symptomy močové 

inkontinence (např. BFLUTS- Bristol Female Lower Urinary Tract Symptoms, 

UDI- Urogenital Distress Inventory, SSI- Symptom Severity Index); 

- dotazníky k vyšetření celkového dopadu močové inkontinence na pacienta (např: 

CONTILIFE, KHQ- King´s Health Questionnaire, U-IIQ- Urge Incontinence 

Impact Questionnaire, I-QoL- Quality of Life in person with urinary 

incontinence (Rybárova, 2010). 

 

2.5.3.1 Dotazník I-QoL (Urinary Incontinence Quality-of-life questionnaire) 

Inkontinentní pacient má změněnou kvalitu života. Celková kvalita života 

zahrnuje nejen zdravotní faktory (fyzická, funkční, emoční a mentální pohoda), ale i 

nezdravotní (práce, postavení, kvalita životního prostředí, sociální faktory a jiné životní 

podmínky). Tyto změny umožňuje měřit dotazník kvality života I-QoL (Urinary 

Incontinence Quality-of-life measure) (Švihra, 2012). 

Dotazník I-QoL byl koncipován tak, aby zahrnoval nejdůležitější lidské obavy 

týkající se příznaků spojených s močovou inkontinencí. V dotazníku jsou zahrnuty 

obecné otázky týkající se všech oblastí zájmu a předpokládaných oblastí dopadu: 

sociální život, rodinný život, zaměstnání, intimní vztahy, aktivity denního života, 

činnosti v domácnosti, rekreaci a cestování, duševní zdraví, tělesné zdraví, a úzkosti či 

deprese (Wagner, Patrick, Bavendam, Martin, Buesching, 1996). 

Dotazník byl vytvořen Wagnerem a spol. v roce 1996, z anglického originálu ho 

s mírnou úpravou přeložil Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc. Skládá se z 22 otázek, které 

jsou jasné a srozumitelné, tudíž jeho vyplnění pacientka zvládne a zabere jí to jen velmi 

málo času. Každá otázka má pět stupňů odpovědi. Jeho hlavní předností je jeho výstup. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8560665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buesching%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8560665
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Velmi jednoduchým matematickým úkonem se dobereme výsledku, který je prakticky 

procentuálním vyjádřením kvality pacientova života. Tento výsledek je snadno 

interpretovatelný a dává vyšetřujícímu jasnou představu o míře handicapu pacientky 

(Huvar, 2003). 

Dotazník je určen pro hodnocení kvality života pacientů s inkontinencí moči ve 

smyslu nutnosti omezování se v obvyklých činnostech a s důrazem na nepsychosociální 

a sociální dopad. Tento dotazník vykazuje dobrou spolehlivost a validitu, ačkoliv byl 

původně vypracován pro obě pohlaví, využívá se především při hodnocení inkontinence 

ženské. Je používán jako základní nástroj při hodnocení klinických studií zabývajících 

se léčbou stresové inkontinence (Zachoval, Krhut, Zámečník, 2006). 

Využití stanovování kvality života při močové inkontinenci: 

- vstupní informace o závažnosti stavu a jeho vnímání samotnou pacientkou; 

- výstupní hodnocení stavu pacientkou po ukončení léčby;  

- zhodnocení efektivity léčby pacientky srovnáním vstupní a výstupní hodnoty; 

- zhodnocení efektivity léčebné metody srovnáním průměrné vstupní a výstupní 

hodnoty souboru; 

- srovnání efektivity dvou nebo více léčebných metod porovnáním vstupních a 

výstupních hodnot jednotlivých souborů; 

- mapování psychosociálního stavu populace či vymezené populační skupiny; 

- součást analýz cost-efektivity zdravotní péče (Huvar, 2003). 

 

Dotazník I-QoL má být schopen posoudit zdraví specifické populace v daném 

okamžiku a sledovat zdraví specifické populace v čase. Je určen pro použití v 

epidemiologických šetřeních, klinických zkouškách a hodnotících programech. 

Dotazník byl přeložen do mnoha jazyků (Zubkoff, 2006). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cíl 1: Shrnout dostupné poznatky o stresové močové inkontinenci u žen a vybrat 

vhodný nástroj k hodnocení kvality života těchto pacientek. 

Cíl 2: Zhodnotit kvalitu života u pacientek s močovou primoinkontinencí 

stresového typu po konzervativní léčbě. 

Cíl 3: Zhodnotit kvalitu života u pacientek se stresovou močovou 

primonkontinencí po absolvované chirurgické léčbě TVT či TOT páskou. 

Cíl 4: Zhodnotit případný rozdíl v kvalitě života pacientek podstupujících 

odlišnou terapii stresové močové inkontinence, a to pacientek léčených konzervativně a 

pacientek léčených chirurgicky TVT či TOT páskou. 

Cíl 5: Zhodnotit bodové skóre v jednotlivých doménách kvality života u 

pacientek léčených konzervativně i chirurgicky. 

 

3.2 Vědecké otázky 

Jaká je kvalita života pacientek po absolvování konzervativní terapie?  

Jaká je kvalita života pacientek po absolvování chirurgické terapie TVT či TOT 

páskou bez předchozího vyčerpání konzervativní terapie? 

Existují rozdíly v kvalitě života žen léčených konzervativně a chirurgicky TVT 

či TOT páskou? 

 

3.3 Hypotézy 

H10 Neexistuje statisticky významný rozdíl v kvalitě života pacientek léčených 

konzervativně a pacientek léčených chirurgicky. 

H11 Existuje statisticky významný rozdíl v kvalitě života pacientek léčených 

konzervativně a pacientek léčených chirurgicky. 
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H20 Neexistuje statisticky významný rozdíl ve fyzickém, psychickém ani 

sociálním skóre respondentek léčených konzervativně a respondentek léčených 

chirurgicky. 

H21 Existuje statisticky významný rozdíl ve fyzickém, psychickém i sociálním 

skóre respondentek léčených konzervativně a respondentek léčených chirurgicky. 

H30 Neexistuje statisticky významný rozdíl v odpovědích respondentek léčených 

konzervativně a respondentek léčených chirurgicky na otázku č. 12 „Bojím se, že se 

postupem věku můj problém zhorší “. 

H31 Existuje statisticky významný rozdíl v odpovědích respondentek léčených 

konzervativně a respondentek léčených chirurgicky na otázku č. 12 „Bojím se, že se 

postupem věku můj problém zhorší “. 

H40 Neexistuje statisticky významný rozdíl v odpovědích respondentek léčených 

konzervativně a respondentek léčených chirurgicky na otázku č. 16 „Jsem přesvědčená, 

že mi léčba pomůže“. 

H41 Existuje statisticky významný rozdíl v odpovědích respondentek léčených 

konzervativně a respondentek léčených chirurgicky na otázku č. 16 „Jsem přesvědčená, 

že mi léčba pomůže“. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Metodologický postup 

Tento kvantitativní výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod 

jednacím číslem 011/2013 (příloha č. 1). Každé z pacientek, která byla zařazena do 

výzkumu, byl předložen formulář pro informovaný souhlas (příloha č. 2). Zařazení do 

studie proběhlo po seznámení pacientky s výzkumem a po podpisu informovaného 

souhlasu.  

Údaje pro výzkum byly získány empirickou metodou sběru statistických dat- 

standardizovaným dotazníkem I-QoL (Urinary Incontinence Quality-of-life 

questionnaire), (příloha č. 3). Dotazníky byly vyplňovány na základě anonymity a 

dobrovolnosti. 

 

4.2 Zkoumaná populace 

Výzkumný soubor byl tvořen 60 probandy s primoinkontinencí stresového typu, 

probandi byli vybráni náhodným výběrem. Výzkumný soubor byl tvořen pouze ženami, 

kritérium pro výběr respondentek byla klasifikace stresové inkontinence dle 

Ingelmanna- Sundberga I. - II. stupeň.  Z výběru byli vyloučeni probandi s jinou 

přidruženou urogynekologickou diagnózou. 

Do souboru byly zařazeny pacientky po ukončení konzervativní terapie (bez 

současného užívání farmakoterapie) a pacientky po provedené chirurgické terapii (bez 

předchozího vyčerpání konzervativní terapie) kde byla použitou chirurgickou technikou 

TVT či TOT páska. 

 

Tab. 1 Charakteristika výzkumného souboru 

Počet respondentek n= 60 

Věk (roky) 55,5 ± 9,3 let 

Klasifikace inkontinence I. - II. stupeň dle Ingelmanna- Sundberga 
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4.3 Měřící techniky a metody sběru dat 

Kvalita života pacientek byla zjišťována pro výstupní hodnocení stavu pacientek 

po ukončení léčby. Výzkum proběhl ve dvou skupinách. První skupinou (skupina A) 

byly pacientky s primoinkontinencí stresového typu, které absolvovaly konzervativní 

terapii bez současného užívání farmakoterapie. Terapie pacientek léčených 

konzervativně probíhala podle klinického standardu fyzioterapie pro léčbu ženské 

stresové inkontinence moči. 

Ve druhé skupině (skupina B) byly pacientky s primoinkontinencí stresového 

typu léčené chirurgicky a to buď TVT nebo TOT páskou. U těchto pacientek nebyla 

před operací dodržena zásada vyčerpání konzervativní terapie. 

K hodnocení kvality života byla použita standardizovaná verze českého překladu 

dotazníku I-QoL (Urinary Incontinence Quality-of-life questionnaire), který se skládá 

z 22 otázek zaměřených na oblasti, kde únik moči způsobuje pacientkám největší 

problémy (oblast fyzická, psychická a sociální). V dotazníku jsou použity polootevřené 

otázky, které nabízejí varianty odpovědí, ale nechávají respondentkám možnost pro 

volbu vlastní varianty, která je pro ně nejvýstižnější. Každá otázka má pět stupňů 

odpovědi. Dotazník I-QoL pokrývá tři domény kvality života: fyzickou doménu (8 

otázek), psychosociální vlivy (9 otázek) a sociální rozpaky (5 otázek). Každá položka je 

hodnocena od "velmi silně, vždy" po "ne, nikdy". Každá doména může být bodována 

zvlášť a může být také vypočteno skóre celkové. 

Data byla shromažďována v období září 2012 až únor 2013 na gynekologických 

a urogynekologických ambulancích v okresech Brno- město a Brno- venkov. Dotazník 

byl pacientkami vyplněn s odstupem 6 měsíců od ukončení dané terapie. 

 

4.4 Analýza dat 

Při zpracování dat pro srovnání dvou typů terapie byly hodnoceny proměnné jak 

kvantitativní (věk ženy) tak kvalitativní (typ terapie, subjektivní hodnocení ženou). 

V dotazníku jsou použity polootevřené otázky, každá otázka má pět stupňů 

odpovědi (Likertova škála), které jsou procentuálně stanovené 0, 25, 50, 75, 100%. 

Pacientka zakroužkuje u každé otázky odpověď 1-5. Výsledný součet se poté dosadí do 

vzorce: I-QoL= výsledný součet – 22 / 88 x 100.  
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Celkové skóre dotazníku I-QoL zahrnuje otázky 1 až 22 a dosahuje hodnotu 0 až 

100 (nejhorší možná kvalita života- nejvyšší možná kvalita života). Výsledek je 

procentuálním vyjádřením kvality pacientova života. Tento výsledek je snadno 

interpretovatelný a dává vyšetřujícímu jasnou představu o míře handicapu pacientky. 

Bodové skóre bylo dále hodnoceno v oblasti fyzické (FS), psychické (PS) a 

sociální (SS). Číselné hodnoty byly získány výpočtem aritmetického průměru ze 

středních hodnot příslušících otázkám přiřazeným k jednotlivým skóre: 

 

Fyzické skóre I-QoL zahrnuje otázky:  

1. Obávám se, že nebudu schopna dojít včas na WC. 

2. Obávám se kašlat nebo kýchat. 

3. Mám strach se po delším sezení postavit. 

4. V novém prostředí mě obtěžuje myšlenka, že nevím, kde je WC. 

10. Chodím „pro jistotu“ na WC, i když nemusím. 

11. Vadí mi, že s ohledem na únik moči musím každou svou činnost předem 

pečlivě plánovat dle možnosti použít WC.  

13. Vadí mi, že musím v noci vstávat na WC. 

20. Musím se kontrolovat, kolik a co mohu vypít. 

 

Psychické skóre I-QoL zahrnuje otázky: 

5. Kvůli úniku moči se cítím depresivně. 

6. Necítím se jistá, když mám na delší dobu opustit domov (dovolená apod.). 

7. Špatně snáším omezení svých zájmů a aktivit únikem moči. 

9. Na problém s únikem moči musím pořád myslet. 

15. Inkontinence ve mně vyvolává pocit nedokonalého zdraví. 

16. Jsem přesvědčená, že mi léčba pomůže. 

17. Únik moči mi ubírá radost ze života. 
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21. Únik moči mě omezuje ve výběru oblečení. 

22. Únik moči nepříjemně zasahuje do mého sexuálního života. 

 

Sociální skóre I-QoL zahrnuje otázky: 

 8. Obávám se, že by lidé mohli můj únik moči rozpoznat čichem.  

12. Bojím se, že postupem věku se můj problém zhorší.   

14. Kvůli úniku moči zažívám pocity trapnosti a studu. 

18. Obávám se, že by lidé mohli zpozorovat mokré skvrny na mém oblečení. 

19. Trpím úzkostí, protože své močení nemohu ovládat tak, jak bych chtěla.  

 

Získané údaje z šetření byly zaneseny do grafů a přehledných tabulek. Data byla 

zpracována a vyhodnocena v programu Microsoft Excel a Word 2007.  

Při zpracování dat byly použity následující matematické a statistické metody: 

aritmetický průměr, směrodatná odchylka (SD), dvouvýběrový t-test. 

 

4.5 Rozsah platnosti a omezení studie 

Z důvodu relativně malého počtu probandů nelze výsledky šetření zobecnit 

(generalizovat) na populaci. Získané výsledky je možné vztahovat pouze na sledovaný 

soubor. 

Dotazníkové šetření mohlo být ovlivněno například aktuálním psychickým 

stavem pacientek, únavou, nedostatkem zevní pohody, bolestí a dalšími komplikacemi, 

které se mohly negativně projevit na subjektivním hodnocení pacientek. 
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5 VÝSLEDKY 

Údaje, které jsou v tomto výzkumu použity, byly získány metodou anonymního 

dotazníkového šetření, které probíhalo v gynekologických a urogynekologických 

ambulancích v okresech Brno- město a Brno- venkov. Dotazníkové šetření probíhalo 

v období září 2012 až únor 2013.  

Před započetím dotazníkového šetření jsem osobně oslovila jednotlivá 

pracoviště a seznámila je s důvodem a účelem dotazníkového šetření. Vedoucí 

jednotlivých pracovišť jsem informovala, kterým pacientkám je dotazník určen a jak ho 

správně vyplnit. Na několika pracovištích mi byla spolupráce překvapivě odmítnuta, 

většinou z důvodu neznalosti dotazníku a celkové neochoty se zajímat o danou 

problematiku. 

 

5.1 Návratnost dotazníků 

Z celkového rozeslaného počtu 100 dotazníků jich bylo zpět shromážděno 68 

(68%). Z toho bylo celkem 8 (8%) dotazníků vyloučeno jako nevyhovující z důvodu 

neúplného vyplnění dotazníku. Celkem tedy bylo vyhodnoceno a zpracováno 60 

dotazníků. 

 

5.2 Charakteristika souboru 

Ve výzkumném souboru bylo celkem 60 respondentek ve věkovém rozmezí od 

34 do 72 let (průměrný věk 55,5 ± 9,3 let).  

Přitom ve věkovém rozmezí (kalendářní věk dle WHO
3
) 30- 44 let bylo 9 (15%) 

respondentek, ve věkovém rozmezí 45- 59 let bylo respondentek nejvíce, tedy 28 (46%) 

respondentek, v rozmezí 60- 74 let 22 (37%), v rozmezí 75- 89 let byla pouze 1 (2%) 

respondentek. V grafu na obr. 1 je vidět věkové rozložení celého souboru. 

Většina žen v tomto souboru, a to 49 (82%), byla v produktivním věku 15- 64 

let
4
. V grafu na obr. 2 je vidět věkové rozložení dle produktivního věku. 

                                                 
3
 Kalendářní věk dle WHO: 30-44 let dospělost, 45- 59 let střední věk, 60- 74 let rané stáří, 75- 89 let 

pokročilé stáří  
4
 Produktivní věk žen je dle ČSÚ 15- 64 let. 
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Obr. 1 Věk respondentek- celý soubor 

 

 

Obr. 2 Počet respondentek v produktivním věku- celý soubor 

 

 

Výzkum proběhl ve dvou skupinách. První skupinu (skupina A) tvořily 

pacientky s primoinkontinencí stresového typu, které absolvovaly konzervativní terapii 

bez současného užívání farmakoterapie. Terapie těchto pacientek probíhala podle 

klinického standardu fyzioterapie pro léčbu ženské stresové inkontinence moči. Tuto 

skupinu tvořilo celkem 30 respondentek ve věku od 34 do 71 let (průměrný věk 54,4 ± 

 9 (15%) 

28 (46%) 

22 (37%) 

1 (2%) 

Věk respondentek 
 (celý soubor) 

30- 44 let 

45- 59 let 

60- 74 let 

75- 89 let 

49 (82%) 

11 (18%) 

Věk respondentek 
(celý soubor) 

15- 64 let 

nad 65 let 
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9,4 let). V grafu na obr. 2 je vidět věkové rozložení skupiny A, tedy pacientek po 

absolvované konzervativní terapii. 

 

Obr. 3 Věk respondentek skupiny A (konzervativní terapie) 

 

 

Ve druhé skupině (skupina B) byly pacientky s primoinkontinencí stresového 

typu léčené chirurgicky a to buď TVT nebo TOT páskou. U těchto pacientek nebyla 

před operací dodržena zásada vyčerpání konzervativní terapie. Konzervativní terapie 

nebyla těmto pacientkám indikována z důvodu nedostatečné compliance
5
. Tyto 

pacientky podstoupily rovnou chirurgickou terapii. Tuto skupinu tvořilo celkem 30 

respondentek ve věku od 39 do 72 let (průměrný věk 56,6 ± 9,2 let). V grafu na obr. 3 je 

vidět věkové rozložení skupiny B, tedy pacientek po absolvované chirurgické terapii. 

  

                                                 
5
 Compliance- ochota spolupracovat. 

4 (14%) 

12 (40%) 

14 (46%) 

Věk respondentek 
(konzervativní terapie) 

30- 44 let 

45- 59 let 

60- 74 let 

75- 89 let 
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Obr. 4 Věk respondentek skupiny B (chirurgická terapie) 

 

 

Celkem u 11 (37%) pacientek léčených chirurgicky byla použitou chirurgickou 

technikou TVT páska a u 19 (63%) pacientek byla v rámci chirurgické terapie použita 

TOT páska. V grafu na obr. 5 je vidět procentuální zastoupení jednotlivých užitých 

chirurgických technik. 

 

Obr. 5 Typ chirurgické intervence 

 

 

5 (17%) 

 16 (53%) 

8 (27%) 

1 (3) 

Věk respondentek 
(chirurgická terapie) 

30- 44 let 

45- 59 let 

60- 74 let 

75- 89 let 

(11) 37% 

(19) 63% 

Typ operace 

TVT páska 

TOT páska 
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V celém souboru tak bylo 30 (50%) respondentek po absolvování konzervativní terapie, 

11 (18%) respondentek léčených TVT páskou a 19 (32%) léčených TOT páskou. V grafu na 

obr. 6 je patrné procentuální zastoupení dané terapie v celém souboru. 

 

Obr. 6 Druh terapie- celý soubor 

 

 

5.3 Kvalita života dle I-QoL 

Měření kvality života probíhalo v obou skupinách prostřednictvím 

standardizovaného dotazníku I-QoL (Urinary Incontinence Quality of life 

Questionnaire). Dotazník byl pacientkami vyplněn s odstupem 6 měsíců od ukončení 

dané terapie. 

Vyhodnocena byla jak celková procentuální kvalita života, tak jednotlivé oblasti 

dopadu močové inkontinence tj. oblast fyzická, psychická a sociální. 

 

5.3.1 Výstupní hodnocení kvality života pacientek po ukončení konzervativní 

léčby 

U respondentek, které podstoupily konzervativní léčbu stresové inkontinence 

moči, byla na základě dotazníku I-QoL v rámci výstupního hodnocení terapie 

vypočítána průměrná kvalita života. Po sečtení odpovědí jednotlivých položek a 

(11) 18% 

(19) 32%  (30) 50% 

Druh terapie 
(celý soubor) 

TVT páska 

TOT páska 

konzervativní terapie 
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dosažení součtu do uvedeného vzorce tak byla vypočtena průměrná procentuální kvalita 

života respondentek po absolvování konzervativní terapie 68% ± 16,7%.  

Přičemž 1 (3%) respondentek měly kvalitu života v rozmezí 20- 30%, 1 (3%) 

respondentek v rozmezí 30,1- 40%, 4 (13%) v rozmezí 40,1- 50%, 1 (3%) respondentek 

v rozmezí 50,1- 60%, 7 (23%) v rozmezí 60,1- 70%, 9 (30%) respondentek v rozmezí 

70,1- 80%, 6 (20%) respondentek v rozmezí 80,1- 90% a 1 (3%) v rozmezí 90,1- 100%. 

Z grafu na obrázku č. 7 je patrné, jaký počet respondentek této skupiny spadá do 

určitého rozmezí procentuální kvality života.  

 

Obr. 7 Kvalita života žen léčených konzervativně  

 

 

Jednotlivé bodové skóre bylo hodnoceno v oblasti fyzické, psychické a sociální. 

Číselné hodnoty byly získány výpočtem aritmetického průměru ze středních hodnot 

příslušících otázkám přiřazených k jednotlivým skóre. 

Fyzické skóre se týká otázek: 1, 2, 3, 4, 10, 11,13, 20. 

Psychické skóre se týká otázek: 5, 6, 7, 9, 15, 16,17, 21, 22. 

Sociální skóre se týká otázek: 8, 12, 14, 18, 19. 

Na základě statistického vyhodnocení údajů zjištěných dotazníkem I-QoL bylo 

zjištěno bodové skóre týkající se fyzických, psychických a sociálních oblastí.  
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Z výsledků vyplývá, že respondentky vnímají problém úniku moči 

nejintenzivněji v oblasti psychické a téměř totožně v oblasti fyzické.  Psychické skóre 

bylo v průměru 3,65, fyzické skóre v průměru 3,66 a sociální skóre v průměru 3,83.  

Hodnoty sociálního skóre byly tedy nejvyšší. 

Z grafického znázornění výsledků na obr. 8 je vidět, že žádná oblast výrazně 

nezaostává v bodovém hodnocení. Znamená to, že problém inkontinence moči u této 

skupiny ovlivňuje kvalitu života ve všech oblastech téměř stejně. 

 

Obr. 8 Jednotlivá skóre ve výstupním hodnocení konzervativní terapie 

 

 

5.3.2 Výstupní hodnocení kvality života pacientek po ukončení chirurgické léčby 

U respondentek, které podstoupily chirurgickou léčbu stresové inkontinence 

moči, byla na základě dotazníku I-QoL v rámci výstupního hodnocení terapie 

vypočítána průměrná kvalita života 77% ± 8,8%.  

Přičemž 4 (13%) respondentek v rozmezí 50,1- 60%, 2 (7%) v rozmezí 60,1- 

70%, 10 (33%) respondentek v rozmezí 70,1- 80%, 13 (43%) respondentek v rozmezí 

80,1- 90% a 1 (3%) v rozmezí 90,1- 100%. V grafu na obrázku č. 9 můžeme vidět, jaký 

počet respondentek této skupiny spadá do určitého rozmezí procentuální kvality života. 
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Obr. 9 Kvalita života žen léčených chirurgicky 

 

 

 

Na základě statistického vyhodnocení údajů zjištěných dotazníkem I-QoL bylo 

opět vyhodnoceno bodové skóre týkající se fyzické, psychické a sociální oblasti.  

Z výsledků je patrné, že respondentky této skupiny rovněž vnímají problém 

úniku moči nejintenzivněji v oblasti psychické a téměř totožně v oblasti fyzické.  

Hodnoty sociálního skóre byly opět nejvyšší. Psychické skóre bylo v průměru 3,99, 

fyzické skóre v průměru 4,06 a sociální skóre v průměru 4,2.   

Z grafického znázornění výsledků na obr. 10 je vidět, že ani v této skupině 

respondentek léčených chirurgicky žádná oblast výrazně nezaostává v bodovém 

hodnocení. Z toho vyplývá, že problém inkontinence moči u této skupiny ovlivňuje 

kvalitu života ve všech oblastech téměř stejně. 
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Obr. 10 Jednotlivá skóre ve výstupním hodnocení chirurgické terapie 

 

 

5.3.3 Porovnání konzervativní a chirurgické terapie ve výstupním hodnocení 

kvality života pacientek  

Získané hodnoty z výstupního hodnocení terapie respondentek, které 

podstoupily konzervativní léčbu stresové inkontinence moči, byly dále porovnány 

s hodnotami z výstupního hodnocení terapie respondentek, které absolvovaly 

chirurgickou terapii.  

Pro ověření hypotézy H11 „Existuje statisticky významný rozdíl v kvalitě života 

pacientek léčených konzervativně a pacientek léčených chirurgicky“ byl vypočítán 

dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů (tab. 2), na jehož základě byla na hladině 

pravděpodobnosti 0,05 zamítnuta nulová hypotéza H10 „Neexistuje statisticky 

významný rozdíl v kvalitě života pacientek léčených konzervativně a pacientek 

léčených chirurgicky“. Na zvolené hladině významnosti je rozdíl mezi testovanými 

charakteristikami statisticky významný. 
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Tab. 2 Dvouvýběrový t-test pro ověření hypotézy H10 

 Soubor A Soubor B 

Střední hodnota 76,39333333 68,02966667 

Rozptyl 77,89336782 279,9044585 

Pozorování 30,0 30,0 

P(T<=t) (2) 0,019632729  

 

Z výsledků získaných z výstupních hodnocení jednotlivých terapií je patrné, že 

průměrná procentuální kvalita života respondentek po absolvování konzervativní terapie 

byla 68% ± 16,7%, u respondentek po absolvování chirurgické terapie byla průměrná 

procentuální kvalita život 77% ± 8,8%. To znamená, že respondentky, které podstoupily 

chirurgickou terapii, mají procentuálně vyšší kvalitu života, a to přibližně o 9% v tomto 

zkoumaném souboru. V grafu na obr. 11 je vidět srovnání průměrné kvality života 

jednotlivých skupin. 

 

Obr. 11 Srovnání průměrné kvality života respondentek dle I-QoL 

 

 

V grafu na obr. 12 můžeme vidět srovnání počtu respondentek jednotlivých 

skupin v daném rozmezí průměrné kvality života dle I-QoL.  
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Obr. 12 Srovnání kvality života respondentek dle I-QoL v jednotlivých 

rozmezích 

 

 

Získané hodnoty z výstupního hodnocení terapie respondentek, které 

podstoupily konzervativní léčbu stresové inkontinence moči, byly porovnány 

s hodnotami z výstupního hodnocení terapie respondentek, které absolvovaly 

chirurgickou terapii také v oblasti jednotlivých skóre týkajících se fyzické, psychické a 

sociální oblasti.  

U respondentek po absolvování konzervativní terapie bylo psychické skóre 

v průměru 3,65, fyzické skóre v průměru 3,66 a sociální skóre v průměru 3,83.  U 

respondentek po absolvování chirurgické terapie bylo psychické skóre v průměru 3,99, 

fyzické skóre v průměru 4,06 a sociální skóre v průměru 4,2.   

 

Tab. 3 Srovnání jednolivých skóre respondentek daných skupin 

 Skupina A Skupina B 

Fyzické skóre 3,66 4,06 

Psychické skóre 3,65 3,99 

Sociální skóre 3,83 4,2 
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Pro ověření hypotézy H21 „Existuje statisticky významný rozdíl ve fyzickém, 

psychickém i sociálním skóre pacientek léčených konzervativně a pacientek léčených 

chirurgicky“ byly vypočítány dvouvýběrové t-testy s rovností rozptylů (tab. 4, 5, 6), na 

jejichž základě byla na hladině pravděpodobnosti 0,05 zamítnuta nulová hypotéza H20 

„Neexistuje statisticky významný rozdíl ve fyzickém, psychickém ani sociálním skóre 

pacientek léčených konzervativně a pacientek léčených chirurgicky“. Na zvolené 

hladině významnosti je rozdíl mezi testovanými charakteristikami statisticky významný. 

 

Tab. 4 Dvouvýběrový t-test pro fyzické skóre 

Fyzické skóre Soubor A Soubor B 

Střední hodnota 4,061 

 

3,658 

 Rozptyl 0,242458 

 

0,591527 

 
Pozorování 30 30 

P(T<=t) (2) 0,018812 

 

 

 

Tab. 5 Dvouvýběrový t-test pro psychické skóre 

Fyzické skóre Soubor A Soubor B 

Střední hodnota 3,998333333 

 

3,65 

 Rozptyl 0,111386782 

 

0,379655172 

 
Pozorování 30 30 

P(T<=t) (2) 0,00853882 

 

 

 

Tab. 6 Dvouvýběrový t-test pro sociální skóre 

Fyzické skóre Soubor A Soubor B 

Střední hodnota 4,206667 

 

3,833333 

 Rozptyl 0,219264 

 

0,587816 

 
Pozorování 30 30 

P(T<=t) (2) 0,026547 
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Z výsledků je patrné, že u skupiny A (respondentky po absolvování 

konzervativní terapie) je skóre nižší ve všech hodnocených oblastech než u skupiny B 

(respondentky po absolvování chirurgické terapie). Přičemž fyzické skóre je nižší v 

průměru o 0,4, psychické skóre o 0,34 a sociální skóre o 0,37. Z toho vyplývá, že 

nejvyšší rozdíl v jednotlivých skóre je patrný v oblasti fyzické a nejnižší v oblasti 

psychické. V grafu na obr. 13 je vidět srovnání průměrných hodnot stupňů odpovědi u 

jednotlivých skóre v daných oblastech. 

 

Obr. 13 Srovnání jednotlivých skóre v daných oblastech 

 

 

5.3.4 Hodnocení jednotlivých otázek 

Průzkum společnosti Inco Forum (2008) hledal odpověď na otázku, jakou terapii 

by si lidé vybrali, pokud by trpěli močovou inkontinencí. Jen 20 % dotázaných si 

myslelo, že by jim v léčbě mohla pomoci fyzioterapie.  

V rámci mé práce proto byly dále zvlášť vyhodnoceny odpovědi respondentek 

na otázku č. 12 „Bojím se, že postupem věku můj problém zhorší“, a otázku č. 16 „Jsem 

přesvědčená, že mi léčba pomůže“, s cílem zjistit jaké jsou postoje respondentek vůči 

dané terapii v našem souboru. 

Na otázku, z oblasti sociálního skóre, číslo 12 „Bojím se, že postupem věku můj 

problém zhorší“ pacientky podstupující konzervativní terapii odpověděly následovně.  
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Velmi silné obavy, že se v souvislosti se zvyšujícím věkem budou problémy 

zhoršovat, je u 1 (3%) respondentek, poměrně značné obavy má 6 (20,0 %) 

dotazovaných žen, občas se obává zhoršování problémů s inkontinencí 11(37,0 %) žen, 

málo se tohoto problému obává 9 (30%) respondentek a 3 (10%) dotazovaných žen 

nemá nikdy strach, že se postupem věku problém zhorší. Alespoň někdy se tak obává 

zhoršení problémů s věkem 60% respondentek po konzervativní léčbě. V grafu na obr. 

14 můžeme vidět odpovědi respondentek na danou otázku. 

 

Obr. 14 Odpovědi respondentek skupiny A na otázku č. 12 

 

 

Na otázku, z oblasti sociálního skóre, číslo 12 „Bojím se, že postupem věku můj 

problém zhorší“ odpověděly pacientky podstupující chirurgickou terapii takto.  

Velmi silné obavy, že se v souvislosti se zvyšujícím věkem budou problémy 

zhoršovat, má 1 (3%) respondentek, poměrně značné obavy má 11 (37%) dotazovaných 

žen, občas se obává zhoršování problémů s inkontinencí 15 (50%) žen a pouze málo se 

tohoto problému obává 3 (10%) respondentek. Alespoň někdy se obává zhoršení 

problémů s věkem 90% respondentek po absolvované chirurgické léčbě. V grafu na obr. 

15 můžeme vidět odpovědi respondentek na danou otázku. 
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Obr. 15 Odpovědi pacientek skupiny B na otázku č. 12 

 

 

Pokud odpovědi respondentek jednotlivých skupin na otázku číslo 12 „Bojím se, že 

postupem věku můj problém zhorší“ porovnáme, zjistíme, že velmi silné obavy, že se v 

souvislosti se zvyšujícím věkem budou problémy zhoršovat, má 1 (3%) respondentek 

skupiny A a stejně tak 1 (3%) respondentek skupiny B, poměrně značné obavy má 11 

(37%) dotazovaných žen skupiny A a 6 (20%) dotazovaných žen skupiny B, občas se 

obává zhoršování problémů s inkontinencí 15 (50%) žen skupiny A a 11 (37%) žen 

skupiny B, málo se tohoto problému obává 3 (10%) repondentek skupiny A a 9 (30%) 

respondentek skupiny B, 3 (10%) dotazovaných žen skupiny A nemá nikdy strach, že se 

postupem věku problém zhorší, ve skupině B takto neodpověděla žádná respondentka. 

Průměrné skóre odpovědí na tuto otázku bylo ve skupině A (konzervativní terapie) 3,23 

a ve skupině B (chirurgická terapie) 2,67. 

Pro ověření hypotézy H31 „Existuje statisticky významný rozdíl v odpovědích 

respondentek léčených konzervativně a respondentek léčených chirurgicky na otázku č. 

12“ byl vypočítán chí kvadrát (p= 0,419168), na jehož základě nebyla na hladině 

pravděpodobnosti 0,05 zamítnuta nulová hypotéza H30 „Neexistuje statisticky 

významný rozdíl v odpovědích respondentek léčených konzervativně a respondentek 

léčených chirurgicky na otázku č. 12“.  
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V grafu na obr. 16 můžeme vidět srovnání odpovědí jednotlivých skupin na 

otázku číslo 12. 

 

Obr. 16 Srovnání odpovědí respondentek jednotlivých skupin na 

 otázku č. 12  

 

 

Na otázku číslo 16 „Jsem přesvědčená, že mi léčba pomůže“, která je otázkou 

z části psychického skóre, odpověděly pacientky podstupující konzervativní terapii 

následovně. 

O účinku léčby je silně přesvědčeno 11 (37%) respondentek, poměrně dosti je o 

účincích léčby přesvědčeno 6 (20%) odpovídajících žen, mírné přesvědčení udává 7 

(23%) žen, 4 (13%) žen je přesvědčeno málo, a 2 (7%) žen není o účincích léčby 

přesvědčeno vůbec. 
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Obr. 17 Odpovědi pacientek skupiny A na otázku č. 16 

 

 

Pacientky podstupující chirurgickou terapii na otázku číslo 16 „Jsem 

přesvědčená, že mi léčba pomůže“, která je otázkou z části psychického skóre, 

odpověděly takto. 

O účinku léčby je silně přesvědčeno 17 (57%) respondentek, poměrně dosti je o 

účincích léčby přesvědčeno 6 (20%) odpovídajících žen, mírné přesvědčení udává 4 

(13%) žen, 1 (3%) žen je přesvědčeno málo, a 2 (7%) žen není o účincích léčby 

přesvědčeno vůbec. 

  

(11) 37% 

(6) 20% 

(7) 23% 

(4) 13% 

(2) 7% 

Otázka číslo 16 
 (konzervativní terapie) 

1- velmi silně, vždy 

2- poměrně dosti, značně, 
často 

3- občas, mírně, někdy, 
poněkud  

4- výjimečně, málokdy, 
málo 

5- ne, nikdy 



64 

 

Obr. 18 Odpovědi pacientek skupiny B na otázku č. 16 

 

 

Pokud odpovědi respondentek jednotlivých skupin na otázku číslo 16 „Jsem 

přesvědčená, že mi léčba pomůže“ porovnáme, zjistíme, že o účinku léčby je silně 

přesvědčeno 11 (37%) respondentek skupiny A a 17 (57%) respondentek skupiny B, 

poměrně dosti je o účincích léčby přesvědčeno 6 (20%) odpovídajících žen skupiny A a 

6 (20%) odpovídajících žen skupiny B, mírné přesvědčení udává 7 (23%) žen skupiny 

A a 4 (13%) žen skupiny B, 4 (13%) žen skupiny A a 1 (3%) žen skupiny B je 

přesvědčeno málo, 2 (7%) žen skupiny A a 2 (7%) žen skupiny B není o účincích léčby 

přesvědčeno vůbec.  

Průměrné skóre odpovědí na tuto otázku bylo ve skupině A (konzervativní 

terapie) 2,07 a ve skupině B (chirurgická terapie) 1,83. 

Pro ověření hypotézy H41 „Existuje statisticky významný rozdíl v odpovědích 

respondentek léčených konzervativně a respondentek léčených chirurgicky na otázku č. 

16“ byl vypočítán chí kvadrát (p= 0,088479), na jehož základě nebyla na hladině 

pravděpodobnosti 0,05 zamítnuta nulová hypotéza H40 „Neexistuje statisticky 

významný rozdíl v odpovědích respondentek léčených konzervativně a respondentek 

léčených chirurgicky na otázku č. 16“. 

V grafu na obr. 17 můžeme vidět srovnání odpovědí jednotlivých skupin na 

otázku číslo 16. 
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Obr. 19 Srovnání odpovědí respondentek jednotlivých skupin na 

 otázku č. 16  

 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

1 2 3 4 5 

p
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í 

stupeň odpovědi 

Otázka číslo 16 

chirurgická terapie 

konzervativní terapie 



66 

 

6 DISKUZE 

Močová inkontinence u žen představuje častý problém, který má významný 

dopad na kvalitu života pacientky. Samotný výskyt stresové inkontinence pociťují 

pacientky jako narušení kvality života včetně celkového zdravotního stavu a vitality 

(Ternent a kol., 2009).  

Cílem této práce bylo zhodnocení kvality života pacientek se stresovou močovou 

inkontinencí léčených konzervativně a chirurgicky TVT či TOT páskou v okresech 

Brno- město a Brno- venkov. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, úspěch léčby 

demonstrovaný klinickým vyšetřením může být odlišný od subjektivního vnímání 

samotnou pacientkou. Proto se v posledních letech zvýšil zájem zdravotníků na 

zjišťování pacientčina pohledu na vážnost nemoci a jejího hodnocení zdravotní péče. 

V celém souboru námi dotazovaných pacientek bylo celkem 60 žen s klasifikací 

stresové močové inkontinence dle Ingelmanna- Sundberga I. - II. stupeň, bez jiné 

přidružené urogynekologické diagnózy. Respondentky v tomto výzkumu byly ve 

věkovém rozmezí od 34 do 72 let. Největší procento žen, které dotazník vyplňovaly, 

bylo ve středním věku tedy ve věkovém rozmezí 45- 59 let. V produktivním věku 15- 

64 let bylo 82% respondentek. Jak již bylo uvedeno výše, výzkumy prokázaly, že 

prevalence stresové inkontinence moči stoupá s věkem. V námi zkoumaném souboru se 

toto tvrzení nepotvrdilo patrně z důvodu malého počtu respondentů. Ve věkovém 

rozmezí 75- 89 let byla pouze 1 respondentka. Tento překvapivě nízký počet 

respondentek ve věkovém rozmezí 75- 89 let by také bylo možno vysvětlit tím, že starší 

ženy méně vyhledávají odbornou pomoc. Horčička (2006) zmiňuje, že více jak 50 % 

inkontinentních žen nikdy nevyhledá pomoc, anebo tak učiní až po mnoha letech 

strádání. Pro mnohé z žen může být močová inkontinence stále velice intimní problém, 

který by chtěly řešit samy, ale teprve postupem let zjistí, že se jejich problémy stupňují, 

a že návštěvu lékaře budou muset podstoupit. Starší ženy mohou také s přibývajícím 

věkem řešit další zdravotní problémy a problémy s inkontinencí moče odsunou na okraj 

zájmu. Gjorp a spol. (1987) zjistili, že 72% ze vzorku 79 starých žen se symptomy 

inkontinence považovalo tyto problémy za normální pro staré lidi. Norton (1988) uvádí, 

že starší ženy přichází později k diagnostice a léčbě inkontinence, přestože není nikde 

řečeno, že by je symptomy inkontinence méně obtěžovaly. Další roli by mohlo hnát 

horší povědomí starších pacientek o možnostech léčby močové inkontinence. Horčička 

(2009) zmiňuje, že při prezentaci stejného stupně inkontinence hraje v mladší věkové 
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skupině větší roli právě znalosti inkontinence a možnosti její léčby než vážnost 

symptomů a diagnózy.  

Dalším faktem je, že údaje o výskytu stresové inkontinence moče u žen se 

v literatuře různí. Dle Hanuše (2004) je ve skupině od 15 do 65 let prevalence 

inkontinence u žen 8%, u žen nad 65 let 14%, zatímco Krofta a Feyereisl (2010) 

udávají, že výskyt obtíží s držením moči ve věkové skupině žen mezi 15 a 64 rokem se 

pohybuje mezi 10- 25% a pro ženy starší 60 let je prevalence 17- 46%. Dle Švihry 

(2012) trpí v České republice inkontinencí moče podle odhadů přibližně 510 tisíc žen.  

Prevalence močové inkontinence na Slovensku byla 25%, což svědčí pro odhadovaný 

počet 530 tisíc žen. Alarmující je ovšem fakt že incidence močové inkontinence roste. 

Např. v Dánsku se uvádí číslem 200 – 600 nových případů na 100 tisíc žen ročně 

(Hanuš, 2004).  

K hodnocení kvality života byla v našem výzkumu použita standardizovaná 

verze českého překladu dotazníku I-QoL (Urinary Incontinence Quality-of-life 

questionnaire), který se skládá z otázek zaměřených na oblasti, kde únik moči 

způsobuje pacientkám největší problémy (oblast fyzická, psychická a sociální). Tento 

dotazník byl vybrán po shrnutí dostupných poznatků jako vhodný nástroj k měření 

kvality života u žen s močovou inkontinencí. Dotazník byl v tomto výzkumu 

pacientkami vyplněn s odstupem 6 měsíců od ukončení dané léčby, jelikož se může 

efekt terapie dostavit s určitou latencí. Skalka (2002) udává, že se výsledky 

konzervativní terapie dostavují s latencí 3- 6 měsíců. S aplikací operačního postupu zase 

mohou být spojeny časné komplikace, jako např. přechodné mikční dysfunkce, které se 

projevují do 6 týdnů od operace (Mainer, Krhut, Kopecký, Záťura, 2004). 

Kvalita života žen byla v tomto výzkumu zjišťována pro výstupní hodnocení 

stavu pacientek po ukončení léčby, přičemž výzkum proběhl ve dvou skupinách. První 

skupinu (skupina A) tvořily pacientky, které absolvovaly konzervativní terapii, ve druhé 

skupině (skupina B) byly pacientky léčené chirurgicky a to buď TVT nebo TOT páskou. 

Celkem u 11 (37%) pacientek léčených chirurgicky byla použitou chirurgickou 

technikou TVT páska a u 19 (63%) pacientek byla v rámci chirurgické terapie použita 

TOT páska. Dle výzkumů jsou výsledky operačních technik TVT a TOT velmi 

uspokojivé a téměř totožné. Krofta a kol. (2008) prokázali shodnou efektivitu technik 

TVT a TOT při délce follow-up jednoho roku. 
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V celém souboru dotazovaných pacientek tak bylo 11 (18%) respondentek 

léčených TVT páskou a 19 (32%) léčených TOT páskou a 30 (50%) respondentek po 

absolvování konzervativní terapie dle klinického standardu fyzioterapie stresové 

inkontinence moči. Tento klinický standard byl vyvíjen s cílem sjednocení 

terapeutického přístupu fyzioterapeutické péče, jako nedílné součásti komplexního 

multioborového terapeutického přístupu. Dle Holaňové (2012) zpracovává komplexní 

fyzioterapeutický přístup zahrnující vyšetřovací techniky, terapii a edukaci v 

konzervativní terapii pacientek s močovou inkontinencí. 

V rámci našeho výzkumu byla vyhodnocena jak celková procentuální kvalita 

života, tak jednotlivé oblasti dopadu močové inkontinence tj. oblast fyzická, psychická 

a sociální. Průměrná procentuální kvalita života respondentek po absolvování 

konzervativní terapie byla 68% ± 16,7%. U respondentek, které podstoupily 

chirurgickou léčbu stresové inkontinence moči, byla průměrná kvalita života 77% ± 

8,8%. Tyto výsledky se shodovaly s prací Vrublové a Holisové (2011), které pomocí 

dotazníku I-QoL zjišťovaly, jaká je kvalita života žen se stresovou inkontinencí po 

operaci pomocí implantace TOT pásky. Jimi sledovaný soubor respondentek se 

stresovou inkontinencí moči po operaci se zavedenou TOT páskou vykazoval podle 

daného vzorce průměrnou kvalitu života 77,5 %. Při jejich průzkumném šetření však 

nebyl rozlišován stupeň stresové inkontinence moči. 

Získané hodnoty průměrné procentuální kvality života dotazovaných 

respondentek byly porovnány v rámci jednotlivých skupin. Na základě dvouvýběrového 

t-testu byla zamítnuta hypotéza H10 „Neexistuje statisticky významný rozdíl v kvalitě 

života pacientek léčených konzervativně a pacientek léčených chirurgicky“. Z výsledků 

získaných z výstupních hodnocení jednotlivých terapií je patrné, že respondentky, které 

podstoupily chirurgickou terapii, mají procentuálně vyšší kvalitu života, a to přibližně o 

9% v námi zkoumaném souboru.  

Tento rozdíl je možné připisovat neadekvátní péči fyzioterapeutů v rámci vedení 

konzervativní terapie. Bredlová (2012) ve své diplomové práci uvádí, že fyzioterapeuti 

mají minimální povědomí o klinickém standardu léčby ženské stresové inkontinence. 

Přestože se 72% z dotazovaných fyzioterapeutů ve svých ordinacích setkává 

s inkontinentními pacientkami, pouze 18% z dotazovaných fyzioterapeutů uvedlo, že 

zná a řídí se Klinickým standardem fyzioterapie pro léčbu ženské stresové inkontinence 

moči. Holaňová (2012) navíc uvádí, že fyzioterapeuti často využívají ne zcela vhodnou 
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formu cvičení ve skupině. Kontrola, zda pacientka skutečně procvičuje svaly, které 

chceme ovlivnit je takto více než obtížná. Další pochybení by mohlo být ze strany 

lékařů, jelikož Bredlová (2012) dále uvádí, že v 59,1% případů není u diagnostikované 

stresové inkontinence specialistou uveden stupeň inkontinence, avšak ani 27% z 

dotazovaných fyzioterapeutů si u nediagnostikované stresové inkontinence její stupeň 

nezjišťuje. Navíc 9,1% fyzioterapeutů ve výzkumu Bredlové pracovalo v rozporu 

s doporučením, že by fyzioterapie měla být prováděna u stresové inkontinence 1. a 2. 

stupně dle Ingelmana- Sundberga a pracovali rovněž s pacientkami se 3. stupněm 

stresové inkontinence diagnostikované specialistou. Další otázkou je, zdali je dostatečná 

informovanost pacientek o možnostech konzervativní léčby stresové močové 

inkontinence. Holaňová (2012) uvádí, že informovanost o možnosti konzervativní 

terapie a jejím obsahu je v odborné i veřejné sféře velmi nízká. I Buckley (2009) uvádí 

jako jednu z významných výzkumných priorit otázku týkající se přístupu k péči. Jde o 

to, zda by vyškolení všeobecných praktických lékařů a fyzioterapeutů, pokud jde o 

postupy terapie močové inkontinence, mohlo vést ke včasnějšímu odesílání pacientů k 

odborným lékařům, ke kvalitnější konzervativní terapii a ve svém důsledku ke zlepšení 

výsledků terapie. V neposlední řadě může ovlivnit výsledek konzervativní terapie práce 

samotných pacientek. Jejich pasivita a nedostatečná výdrž ve cvičení je velkým 

problémem. Holaňová, Krhut a Muroňová (2008) uvádí, že efekt konzervativní terapie 

nemůžeme očekávat dříve než za dva měsíce pravidelného cvičení, s maximem kolem 6 

měsíců od zahájení. Cvičení 2 krát týdně je nedostačující a fyzioterapie má pak 

minimální efekt a utvrzuje tak laickou i odbornou veřejnost v názoru, že je neúčinná. 

V rámci hodnocení jednotlivých oblastí kvality života bylo v našem výzkumu u 

respondentek skupiny A psychické skóre v průměru 3,65, fyzické skóre v průměru 3,66 

a sociální skóre v průměru 3,83.  U respondentek skupiny B bylo psychické skóre 

v průměru 3,99, fyzické skóre v průměru 4,06 a sociální skóre v průměru 4,2.  Hodnoty 

sociálního skóre byly u obou skupin respondentek nejvyšší. Pro ověření statistické 

významnosti byla na základě dvouvýběrových t-testů zamítnuta nulová hypotéza H20 

„Neexistuje statisticky významný rozdíl ve fyzickém, psychickém ani sociálním skóre 

pacientek léčených konzervativně a pacientek léčených chirurgicky“. Z výsledků 

hodnocení jednotlivých oblastí dopadu močové inkontinence je patrné, že u 

respondentek skupiny A je skóre nižší ve všech hodnocených oblastech než u 

respondentek skupiny B, přičemž fyzické skóre bylo nižší v průměru o 0,4, psychické 
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skóre o 0,34 a psychické skóre o 0,37. Hodnoty fyzického a sociálního skóre byly v 

našem výzkumu i výzkumu Hudákové a Kamenišťákové (2010) téměř totožné. V obou 

námi hodnocených skupinách bylo nejnižší skóre v oblasti psychické. Taktéž z výsledků 

výzkumu Hudákové a Kamenišťákové (2010), který byl zaměřený na zjištění vlivu 

stresové močové inkontinence na kvalitu života, vyplývá, že respondentky vnímají 

problém úniku moči nejintenzivněji v psychické oblasti. To odpovídá i literatuře, která 

uvádí, že má močová inkontinence rozsáhlý negativní dopad na lidskou psychiku. 

Pacientkám může ubírat únik moči radost ze života, mohou se cítit depresivně a patrně 

špatně snáší omezení svých zájmů. Jednotlivé bodové skóre však v žádné z oblastí ani v 

jedné skupině respondentek výrazně nezaostávalo. Z toho vyplývá, že problém 

inkontinence moči ovlivňuje poměrově v obou skupinách kvalitu života ve všech třech 

oblastech téměř stejně. 

Co se týká porovnání odpovědí respondentek jednotlivých skupin na otázku 

číslo 12 „Bojím se, že postupem věku můj problém zhorší“, bylo průměrné skóre 

odpovědí na tuto otázku respondentek skupiny A 3,23 a respondentek skupiny B 2,67. 

Ze škály odpovědí 1 (velmi silné obavy) -5 (žádné obavy) a průměrného skóre odpovědí 

jednotlivých skupin by tak vyplývalo, že se respondentky skupiny B více obávají, že se 

v souvislosti se zvyšujícím věkem budou jejich problémy zhoršovat než respondentky 

skupiny A. Pro ověření statistické významnosti byl vypočítán chí kvadrát, na jehož 

základě nebyla zamítnuta nulová hypotéza H30 „Neexistuje statisticky významný rozdíl 

v odpovědích respondentek léčených konzervativně a respondentek léčených 

chirurgicky na otázku č. 12“. Určité obavy respondentek ze zhoršení problému s věkem 

jsou však z výsledků patrné. Ve výzkumu Hudákové a Kamenišťákové (2010) ve 

kterém zjišťovaly, zda se respondentky obávají zhoršení těžkostí s únikem moči s 

přibývajícím věkem, z výsledků vyplynulo, že téměř 94 % žen se obává, že se jejich 

problém zhorší. Takto vysoké procento shledávají jako zarážející a vysvětlují si ho 

deficitem vědomostí o problematice inkontinence a o možnostech její léčby. 

V práci jsme se zaměřili také na důvěru respondentek v daný druh terapie. 

Odpovědi respondentek jednotlivých skupin na otázku číslo 16 „Jsem přesvědčená, že 

mi léčba pomůže“ jsme porovnali. Průměrné skóre odpovědi této otázky byla ve 

skupině A 2,07 a ve skupině B 1,83. Ze škály odpovědí 1 (silné přesvědčení) -5 (bez 

přesvědčení) a průměrného skóre odpovědi jednotlivých skupin by tak vyplývalo, že 

respondentky skupiny B jsou více přesvědčeny, že jim léčba pomůže než respondentky 
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skupiny A. Pro ověření statistické významnosti byl vypočítán chí kvadrát (p= 

0,088479), na jehož základě nebyla zamítnuta nulová hypotéza H40 „Neexistuje 

statisticky významný rozdíl v odpovědích respondentek léčených konzervativně a 

respondentek léčených chirurgicky na otázku č. 16“. Tento výsledek chí kvadrátu se 

však blíží hladině pravděpodobnosti 0,05 a proto můžeme usuzovat, že při větším počtu 

respondentů v souboru by mohla být hypotéza zamítnuta. Zajímavé by pak bylo zjištění, 

že by pacientky v námi zkoumaném souboru podstupující chirurgickou terapii byly více 

přesvědčeny, že jim léčba pomůže, než pacientky léčené konzervativně, avšak více by 

se obávaly, že se v souvislosti se zvyšujícím věkem budou jejich problémy zhoršovat. 

Domnívám se, že by toto zjištění mohlo souviset s větší aktivitou pacientek léčených 

konzervativně, které na zlepšení svých obtíží aktivně pracovaly a mohly by tak mít 

pocit určité kontroly nad svým stavem a možnosti práce se svým tělem než pacientky, 

které přijaly terapii spíše pasivně, tedy chirurgicky. Chirurgicky léčené pacientky tak 

mohou mít pocit, že za jejich stav odpovídá víceméně lékař, a tudíž se mohou domnívat, 

že své problémy nemohou s výhledem do budoucna ovlivnit.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit kvalitu života žen se stresovou močovou 

inkontinencí po absolvování konzervativní nebo chirurgické terapie. Kvalita života 

podmíněná zdravotním stavem je v dnešní době důležitý ukazatel subjektivní pohody a 

spokojenosti pacientek s léčbou a je proto také součástí hodnocení účinnosti léčby.  

Po vyhodnocení nashromážděných dat bylo možno potvrdit či vyvrátit stanovené 

hypotézy této diplomové práce. Výsledky přinesly náhled do vnímání kvality života 

pacientek a poukázaly na její rozdíly po různém terapeutickém přístupu. Pomocí 

dotazníkového šetření jsme ověřili, že existuje rozdíl v kvalitě života pacientek 

léčených konzervativně a pacientek léčených chirurgicky, a že respondentky léčené 

chirurgicky měly vyšší kvalitu života než respondentky léčené konzervativně a to ve 

všech hodnocených oblastech. Jednotlivé skóre v žádné z oblastí ani v jedné skupině 

dotazovaných žen výrazně nezaostávalo.  

Fyzioterapie je v léčbě močové inkontinence účinná a měla by být léčbou první 

volby. Pro praxi bych tak doporučila vazbu na zkušeného fyzioterapeuta, který se danou 

problematikou zabývá a je schopen pacientku kvalitně vést během vlastní konzervativní 

terapie. Tento druh léčby však také vyžaduje dobrou spolupráci, trpělivost a aktivitu 

pacientek. Ty totiž často negativně vnímají každou aktivitu „navíc“, kterou by bylo 

nutno v rámci konzervativní terapie vykonávat, a proto by měly být v praxi ze strany 

zdravotníků pro tuto léčbu více motivovány.  

Také ze strany lékařů, kteří považují konzervativní přístupy za něco 

druhořadého, co vede k uzdravení pacienta jen pomalu a s nedostatečnou jistotou, by 

neměl převládat dojem, že nejsnadnějším řešením močové inkontinence je „jednoduchá 

operace“. V návaznosti na tuto problematiku by mohlo být zajímavé provést výzkum, 

který by se týkal povědomí odborných lékařů o možnostech konzervativních přístupů v 

urogynekologii a jejich názorů na účinnost této léčby.  

Úspěšná terapie stresové inkontinence se řídí zásadou individualizace postupu 

pro každou jednotlivou ženu. Ze spektra léčebných možností je třeba vybrat takový 

postup, který je nejefektivnější, tak i nejbezpečnější a pro pacienta minimálně 

zatěžující. Je proto důležité, aby se nedoplácelo na pohodlnost pacientek a 

nedostatečnou komunikaci mezi nimi a lékařem. 
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Příloha č. 1 Souhlas Etické komise UK FTVS 

 

  



 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas (vzor) 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená pacientko, 

do rukou se Vám dostává standardizovaný dotazník, který bude využit pro diplomovou 

práci později obhajovanou v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově, fakultě Tělesné 

výchovy a sportu.  

Účelem tohoto dotazníkového šetření je zhodnocení kvality života u pacientek se 

stresovou močovou inkontinencí. Dotazník se skládá z 22 otázek, vyplnění Vám zabere 

pouze několik minut. 

Získaná data nebudou zneužita. Výsledky studie budou použity pro publikační účely, 

avšak bez uvedení Vaší identity. Dotazník je zcela anonymní. Výzkumný protokol byl 

schválen Etickou komisí FTVS Univerzity Karlovy v Praze. 

Zcela dobrovolně souhlasím s účastí na této studii. 

 

 

Datum:      Podpis: 

  



 

Příloha č. 3 Dotazník kvality života I-QoL 

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA PŘI MOČOVÉ INKONTINENCI (I-QoL) 

 

Jméno a příjmení (pouze iniciály):…………………………………………………… 

Pohlaví:…………………………………………………………………………......... 

Věk:………………………………………………………………………………….. 

Způsob terapie (konzervativní/ chirurgická):………………………………………… 

Datum:……………………………………………………………………………….. 

Prosím, zakroužkujte u každé otázky 

vždy nejvýstižnější odpověď: 

 

 

1 - velmi silně, vždy 

2 - poměrně dosti, značně, často 

3 - občas, mírně, někdy, poněkud 

4 - výjimečně, málokdy, jen málo  

5 - ne, nikdy 

1.  Obávám se, že nebudu schopna dojít včas na WC  
 

1 2 3 4 5 

2. Obávám se kašlat nebo kýchat  
 

1 2 3 4 5 

3. Mám strach se po delším sezení postavit  
 

1 2 3 4 5 

4. V novém prostředí mě obtěžuje myšlenka, že nevím, kde je WC  
 

1 2 3 4 5 

5. Kvůli úniku moči se cítím depresivně  
 

1 2 3 4 5 

6. Necítím se jistá, když mám na delší dobu opustit domov (dovolená apod.)  
 

1 2 3 4 5 

7. Špatně snáším omezení svých zájmů a aktivit únikem moči  
 

1 2 3 4 5 

8. Obávám se, že by lidé mohli můj únik moči rozpoznat čichem  
 

1 2 3 4 5 

9. Na problém s únikem moči musím pořád myslet  
 

1 2 3 4 5 

10. Chodím „pro jistotu“ na WC, i když nemusím  
 

1 2 3 4 5 

11. 
Vadí mi, že s ohledem na únik moči musím každou svou činnost 

předem pečlivě plánovat dle možnosti použít WC     
 

1 2 3 4 5 

12. Bojím se, že postupem věku se můj problém zhorší  
 

1 2 3 4 5 

13. Vadí mi, že musím v noci vstávat na WC  
 

1 2 3 4 5 

14. Kvůli úniku moči zažívám pocity trapnosti a studu  
 

1 2 3 4 5 

15. Inkontinence ve mně vyvolává pocit nedokonalého zdraví  
 

1 2 3 4 5 

16. Jsem přesvědčená, že mi léčba pomůže  
 

1 2 3 4 5 

17. Únik moči mi ubírá radost ze života  
 

1 2 3 4 5 

18. Obávám se, že by lidé mohli zpozorovat mokré skvrny na mém oblečení  
 

1 2 3 4 5 

19. Trpím úzkostí, protože své močení nemohu ovládat tak, jak bych chtěla  
 

1 2 3 4 5 

20. Musím se kontrolovat, kolik a co mohu vypít  
 

1 2 3 4 5 

21. Únik moči mě omezuje ve výběru oblečení. 
 

1 2 3 4 5 

22. Únik moči nepříjemně zasahuje do mého sexuálního života  
 

1 2 3 4 5 

 


