ČO JE INKONTINENCIA MOČU?

Inkontinenciu moču môžeme vo všeobecnosti definovať ako
stratu schopnosti vedome udržať moč, a tak určovať okamih
vyprázdnenia. Ide teda o nechcený mimovoľný únik moču,
spôsobený stratou schopnosti vôľovo zadržiavať moč.

Čo ju spôsobuje?
Inkontinencia má viac príčin.
Okrem veku ide predovšetkým o genetickú predispozíciu,
pohlavie a ochabnutie svalov panvového dna.
Únik moču je vo všeobecnosti charakteristický poruchou
alebo zníženou funkciou uzáverového mechanizmu močového mechúra.
Príčinou je vrodená alebo získaná nedostatočnosť zvierača
močovej rúry.
Rizikovými faktormi vzniku inkontinencie sú:
yy Oslabenie svalov panvového dna – pôrody, vyšší vek,
pokles hladiny estrogénov u žien v menopauze, obezita,
namáhavá práca.
yy Stavy po operáciách a úrazoch v oblasti zvierača
močovej rúry.
Inkontinencia predstavuje zdravotný i hygienický problém.
Často nám spôsobuje spoločenskú izoláciu a bráni v bežnom
aktívnom živote. Jej prejavy prichádzajú práve vo chvíľach,
keď si to najmenej želáme (šport, zábava, práca a pod.).

3 TYPY INKONTINENCIE

V praxi sa najčastejšie stretávame s 3 typmi inkontinencie moču:
stresovou, urgentnou a zmiešanou.

STRESOVÁ

Mimovoľný únik moču spojený s fyzickými aktivitami: beh, skákanie, zdvíhanie
predmetov, kašeľ, kýchanie, smiech.

URGENTNÁ

Únik moču spojený s náhlym, silným
a vôľou neovládateľným pocitom nutkania
na močenie.

ZMIEŠANÁ

U postihnutej osoby sa súčasne
prejavia príznaky stresovej aj urgentnej
inkontinencie.

Podiel výskytu príznakov inkontinencie moču*
URGENTNÁ 22 %
STRESOVÁ 49 %

ZMIEŠANÁ 29 %

* Vargovčák, M. Inkontinencia moču – diagnostika a liečba. In: Via practica.
Bratislava: Solen, 2005, ročník 2, č. 10, s. 395.

STUPNE STRESOVEJ INKONTINENCIE

I. STUPEŇ

Únik moču po kvapkách pri kašli, smiechu,
kýchnutí a zdvíhaní ťažších predmetov.
K úniku dochádza pri náhlom zvýšení
vnútrobrušného tlaku.

II. STUPEŇ

Moč uniká v situáciách s podstatne menším
vzostupom vnútrobrušného tlaku ako pri
I. stupni. K úniku dochádza pri behu, chôdzi,
chôdzi po schodoch a pri ľahšej fyzickej
práci.

III. STUPEŇ

K úniku moču dochádza už pri minimálnom
vzostupe vnútrobrušného tlaku (dokonca aj
pri dýchaní). Moč odteká prakticky permanentne pri pomalej chôdzi alebo aj v kľude
pri vzpriamenej polohe.

DOTÝKA SA NÁS...

STRESOVÁ INKONTINENCIA JE ZREJME
NAJČASTEJŠÍM TYPOM INKONTINENCIE
MOČU U ŽIEN
yy 3x viac žien ako mužov trpí inkontinenciou moču
yy 30 až 50 % žien má počas života občasný únik moču
yy približne 310 000 žien na Slovensku trpí príznakmi
stresovej inkontinencie*
yy len každá 4. až 5. žena vyhľadá pomoc lekára

Inkontinencia moču žien sa s vekom mení**
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0

10

20

30

40

do 25

25

25 – 29

10

29 – 35

15

35 – 39

18

39 – 45

22

45 – 49

25

49 – 55

27

55 – 59

30

59 – 65

26

65 – 69

28

69 – 75

29

75 – 79

34

79 – 85

35

85 – 89

34

89 a viac

40

* Švihra , J.; Baška, T.; Martin, M. et al. Prevalencia ženskej močovej inkontinencie
v Slovenskej republike. In: Urológia, 2001, ročník 7, č. 2, s. 29-34.
** Vargovčák, M. Inkontinencia moču – diagnostika a liečba. In: Via practica.
Bratislava: Solen, 2005, ročník 2, č. 10, s. 395.

LIEČBA

Liečba 1. voľby znamená:
yy posilnenie svalov panvového dna
yy pravidelné cvičenie Kegelových cvikov
yy úprava životosprávy:
–– vylúčte ťažkú fyzickú prácu
–– vyprázdňujte mechúr pravidelne, najmä pred
fyzickou aktivitou
–– vynechajte pitie väčšieho množstva tekutín
pred námahou
–– dbajte na dostatočný príjem tekutín
–– obmedzte príjem tekutín ako je káva, čaj a alkohol, aj to pomôže redukovať únik moču
–– vyvarujte sa zdvíhania ťažkých predmetov
–– zredukujte svoju hmotnosť ak je to potrebné
–– ak trpíte častou, resp. chronickou zápchou,
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
ako problém riešiť
–– praktizujte časovanie močenia (choďte na WC
v pravidelných intervaloch radšej ako by ste
mali čakať na nutkanie)

LIEČBA

CHIRURGICKÁ

FARMAKOLOGICKÁ

KONZERVATÍVNA LIEČBA

AKO RIEŠIŤ PROBLÉM STRESOVEJ
INKONTINENCIE MOČU?

Farmakoterapia spočíva v podávaní estrogénov,
stimulátorov α a β adrenoreceptorov a tricyklických antidepresív, ktoré zvyšujú hladinu sérotonínu a noradrenalínu v nervovom systéme.
Viac informáciíí žiadajte u svojho lekára (napr. gynekológa, urológa, psychiatra, neurológa).

Rozhodnutiu o chirurgickej liečbe predchádza
dôkladné vyšetrenie. Základné chirurgické riešenia sú tzv. páskovanie (suburetrálna inzercia pásky), aplikácia látok do periuretrálneho priestoru,
závesné metódy – kolposuspenzie.
Viac informácii žiadajte u svojho lekára (napr. urológa,
gynekológa, chirurga).

OTESTUJTE SA

Po vyplnení tohto dotazníka budete vedieť lepšie rozpoznať
príznaky inkontinencie a zároveň vám pomôže presne pomenovať
problém a jeho intenzitu.
Ako často vám uniká moč?
nikdy

0

asi 1 x týždenne alebo menej

1

2 alebo 3 x týždenne

2

asi 1 x denne

3

mnohokrát denne

4

nepretržite

5

Uveďte aké množstvo moču vám zvyčajne podľa vás uniká?
(či nosíte vložku alebo nie)
žiadne

0

malé množstvo

1

stredné množstvo

2

veľké množstvo

3

Posúdte, ako veľmi zasahuje únik moču do vášho
každodenného života?
Prosím označte číslo od 0 (vôbec nie) po 10 (veľmi veľa)
1

2

3
vôbec

4

5

6

7

8

9 10

veľmi veľa

Vyhodnotenie
I. stupňu inkontinencie moču odpovedá skóre

1–7

II. stupňu inkontinencie moču odpovedá skóre

8 – 14

III. stupňu inkontinencie moču odpovedá skóre

15 – 21

Lachváč. Ľ. Inkontinencia moču v ambulancii praktického lekára.
In: Via practica. Bratislava: Solen, 2010, roč. 7, č. 2, s. 73-79.

CVIČENIA ZAMERANÉ NA POSILNENIE
SVALOV PANVOVÉHO DNA
yy Kegelove cvičenia slúžia na posilnenie svalstva panvového
dna a redukujú či odstraňujú stresový únik moču.
yy Vhodné je posilňovanie svalov panvy aj vtedy, keď sa vás
problém s mimovoľným únikom moču ešte nedotýka. Pravidelné cvičenie spevňuje brušnú stenu i svaly panvového dna
vrátane zvieračov.
yy Pravidelné cvičenie tiež napomáha k lepšiemu prežitiu
sexuálnych aktivít a môže napomôcť k ľahšiemu dosiahnutiu
orgazmu. Zároveň redukuje pocit bolesti pri pohlavnom styku.
yy Úspešnosť cvičenia nie je závislá od veku!

1

2

Stojte vzpriamene. Pokrčte jednu
nohu, uchopte ju pod kolenom
a pritiahnite k sebe. Chvíľu držte
a to isté opakujte s druhou nohou.

Stojte vzpriamene a prekrížte nohy.
Pomaly sa predkloňte a pokúste sa
dotknúť dlaňami zeme. Dbajte na
to, aby ste sa predkláňali pomaly
a namáhali stavec po stavci.

3

4

Posaďte sa na päty a pomaly
mierne dvíhajte zadnú časť tela –
zadok.

Kľaknite si na zem a podopierajte
sa rukami. Dbajte na to, aby boli
ramená a nohy v pravom uhle. Hlava je v predĺžení tela. Jednu nohu
vystrite nad zem a mierne ňou
kmitajte. Cvik opakujte aj s druhou
nohou.

KEGELOVE CVIKY –
SPEVNENIE SVALOV PANVOVÉHO DNA
5

6

Ľahnite si a oprite sa o lakte. Nohy
pokrčte v kolenách a striedavo sa
dotýkajte špičkami a pätami zeme.

Ostaňte ležať, oprite sa o lakte
a nohami napodobňujte jazdu na
bicykli.

7

8

Ľahnite si na chrbát a nohy, rozkročené na šírku chodidiel, pokrčte
v kolenách. Ruky prekrížte, zopnite
a natiahnite ich za hlavu. Pomaly
dvíhajte lopatky od zeme. Nezabudnite pravidelne dýchať.

Ľahnite si, pokrčte nohy a ruky
natiahnite dopredu. Bez švihu sa
pomaly posaďte, ruky položte až na
kolená, pri tomto úkone vydychujte.

Viac cvikov nájdete tiež na www.incovenal.eu alebo ho žiadajte
v ambulancii vášho gynekológa či praktického lekára.

ĽAN SIATY

prispieva k posilneniu svalov panvového dna,
k pohodliu počas menopauzy a zmierňuje jej symptómy

HORČÍK

prispieva k správnemu fungovaniu nervového
systému a svalov

VITAMÍN D

prispieva k udržaniu správneho fungovania svalov

VITAMÍN C

prispieva k správnemu fungovaniu nervového
systému a ochrane buniek pred oxidačným stresom
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