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První příznaky se objeví nečekaně
a náhodně a člověk uvažuje, zda to
zase zmizí stejně nepozorovaně, jako
se to objevilo. Pak se ale problémy
začnou objevovat častěji a přetrvávají. Chvíli to trvá, než člověk uvěří, že
příznaky nezmizí a že nakonec bude
zapotřebí řešit potíže s inkontinencí.
V době, kdy se již veřejně mluví
o spoustě diagnóz, musí pacienti stále ještě překonávat první pocit studu
promluvit s někým o tak intimním problému, který nás může kdykoliv a kdekoliv společensky ztrapnit. Naštěstí se
během několika posledních let značně
zlepšila komunikace lékařů s pacienty a věci, které byly ještě donedávna
tabu, lze již rovněž otevřeně probrat v
ordinaci lékaře, a dokonce jít pak do
lékárny s receptem bez toho, aby se
člověk ohlížel, zda v lékárně nebude
soused nebo někdo známý a zda se
při vyzvedávání léků či pomůcek neztrapní.
Aniž by si to pacient přímo uvědomoval, začne se postupně své diagnóze
přizpůsobovat. Zpočátku je to jen takové omezování v běžném životě, jako
například nic nepít, pokud v dosahu
nejsou toalety, díky čemuž je nutno
dobře zvážit návštěvu kina, divadla
nebo společenských událostí. Rovněž
se vyskytnou problémy s delšími cestami. Stává se to tak nepozorovaně, že

si pacient ani neuvědomuje, že všechno ve svém každodenním životě podřizuje nemoci a že omezení soustavně
přibývá.
Dobrou zprávou je, že se pomalu dostává do oficiálního zdravotnického
slovníku výraz „kvalita života“. V úvahách o inkontinenci hraje právě tento
aspekt velmi významnou roli, protože
nepříjemnosti této diagnózy značně
zhoršují právě tu kvalitu života, o které
jsme ještě donedávna ani neuvažovali
při zvažování možností léčby nemocí,
jejichž projevem je mimo jiné právě
inkontinence.
Nové léky a pomůcky, z nichž většina
je dnes hrazena ze zdravotního pojištění, umožňují zlepšení kvality života
pro mnoho pacientů. Dialog, který
byl před několika lety na téma inkontinence zahájen, má před sebou stále
ještě dlouhou cestu. Doufám ale, že se
v dohledné době začne hovořit o inkontinenci jako o kterékoliv jiné diagnóze. Každá konference a každá takováto publikace je pozitivním krokem
k naplnění tohoto cíle. První kroky už
máme totiž za sebou.

Jana Petrenko
ředitelka KOALICE PRO ZDRAVÍ
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REFORMA zdravotnictví a inkontinence
MUDr. Pavel Vepřek
Poradce ministra zdravotnictví

Podoba zdravotnictví se v čase mění
v závislosti na vývoji medicíny, společnosti a potřeb občanů. Reforma
vstupuje do hry ve chvíli, kdy se dynamika vývoje dostává do kolize se
status quo, a jejím obsahem je úprava
pravidel chování všech zúčastněných.
Naše zdravotnictví prodělává postupnou proměnu z přídělového systému
v regulovaný trh a postupné reformní
kroky tuto metamorfózu podporují.
Před každou změnou je dobré si stanovit její cíle a priority.
Po zdravotnictví chceme, aby všem
občanům zajistilo stejnou startovní
pozici v přístupu k potřebné péči, bylo
finančně udržitelné a schopné průběžné adaptace na vývoj. Ve druhém plánu od něj očekáváme, že to vše bude
dělat efektivně, že bude umožňovat
přizpůsobení našim individuálním potřebám a zejména že bude vyvolávat
„pocit sucha a bezpečí“.
Fungující zdravotnictví prospívá nemocným i zdravým bez rozdílu, těm
prvým zcela zřejmě, ti druzí mají
o starost méně a mohou se lépe radovat ze života. Většina prováděných,
připravovaných nebo diskutovaných
kroků vychází ze tří priorit. Základem
je úprava finančních toků tak, aby
umožňovaly adaptaci na vývoj, trvalou
finanční rovnováhu a maximalizovaly
užitek z každé vložené koruny. Druhou
prioritou je posilování rolí jednotlivých

subjektů. Transformaci občanů z prosebníků v zákazníky, posílení schopnosti a kompetence státu v regulatorní a dohledové oblasti a omezení jeho
přímého exekutivního působení. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotních
služeb získávají s větší odpovědností
i větší autonomii a hlavním arbitrem
jejich úspěchu by měl být občan. Třetím klíčovým tématem je odstranění
překážek mezi zdravotní a sociální
sférou s vytvořením „schengenského prostoru“ ve zdravotních a sociálních službách. Oba systémy by měly
vzájemně plynule přecházet tak, aby
proměna pacienta v klienta a naopak
nebyla spojena s překonáváním zbytečných administrativních bariér. Pro
hodnocení užitečnosti zdravotnických
technologií hraje významnou roli jejich
přesah do sociální oblasti, protože pokles celospolečenských nákladů legitimizuje zvýšení zdravotních nákladů.
Finanční toky si žádají korekci v příjmové, sdružovací i výdajové části.
Současný příjem systému veřejného
zdravotního pojištění je navázán na
míru zaměstnanosti a výši příjmů. Jediným korektivem objemu vybraných
prostředků je nastavení platby za
„státní pojištěnce“. Dosavadní model
neumožňuje průběžnou adaptaci na
vývoj zdravotních potřeb a ani neumí
zohlednit rozdílnou efektivitu zdravot-

ních pojišťoven. Proto je diskutován
a analyzován model dvousložkového
pojistného, jehož jedna část by byla
vybírána obdobně jako dnes, tedy
pevným, byť nižším procentem z příjmu, a výši druhé, nominální, by si
jednotlivé pojišťovny určovaly samy
v závislosti na svém zdravotně pojistném plánu. Cenová konkurence mezi
pojišťovnami odstraní problém s rozdílnými zůstatky na účtech pojišťoven
a zvýší jejich motivaci k efektivnímu
hospodaření. Pojišťovna s příliš vysokým nominálem asi nebude pro pojištěnce dvakrát atraktivní. Na úrovni
sdružení prostředků je připraveno
zlepšení kvality přerozdělení, které
zohlední náklady na léky vydané na
recepty (PCG), a tedy zlepší motivaci
pojišťoven starat se o chronicky nemocné pacienty. Na výdajové straně
bude v dalších letech hrát hlavní roli
DRG a s ním i stabilizace úhradových
mechanismů tak, aby budoucnost
byla lépe předvídatelná. Záměr ministerstva zdravotnictví je posílit svoji
koncepční, regulační a dohledovou
roli v systému a naopak omezit své
exekutivní zásahy. K tomu směřují věcné záměry zákonů o univerzitních nemocnicích a zdravotních pojišťovnách.
Oba se věnují zlepšení corporate governance zmíněných subjektů a posílení jejich autonomie a odpovědnosti.
Během na dlouhou trať je postupné

sbližování zdravotního a sociálního
systému, kde se postupně hledají
a diskutují možné průniky a vazby.
V současné době probíhají práce na
paragrafovém znění zákona o zdravotnických prostředcích, který tuto oblast komplexně legislativně zarámuje.
Bude to obdoba zákona o léčivech,
doplněná o příslušné pasáže ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Návrh zákona by měl projít poradou
vedení ministerstva po prázdninách
a vládou do konce letošního roku. Zákon bude účinný od 1. 1. 2014, stejně

jako na něj navázaná kategorizační vyhláška nastavující způsob a výši úhrady
zdravotnických prostředků. Předpokládá se, že inkontinenční prostředky
budou i nadále hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění, a to tak, že pacienti budou mít měsíční nákladový
limit (voucher) kombinovaný s 5% spoluúčastí. Pacient bude mít volnost ve
výběru pomůcky, ale náklady nad rámec voucheru si bude hradit z vlastní
kapsy.

tivních dopadů na prostého občana
pacienta, ale každý špatný návyk může
být změněn. Zdravotnictví reformujeme proto, aby se nám v něm lépe
rozhodovalo, pracovalo i stonalo,
a jsem přesvědčen, že se nám to celkem daří. Zdravotnictví je složitý systém, kterému nesvědčí prudké změny,
a tak se snažíme jeho vývoj upravovat
v postupných a předvídatelných krocích. Za zvýšení „pocitu sucha a bezpečí“.

Je sice ustáleným zvykem referovat
o reformách z pohledu jejich nega-
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POHLED do urogynekologické ambulance
Autor: MUDr. Lukáš Horčička
Předseda Urogynekologické společnosti
NZZ GONA s. r. o., urogynekologická ambulance, Praha

Močová inkontinence je stresující
a invalidizující stav zvyšující nemocnost ve společnosti. Velké procento
inkontinentních žen nehledá pomoc
a spoléhá se při zvládání inkontinence na vlastní metody. Podle některých
prací se nechtěný únik moči objeví
přechodně až u 50 procent ženské populace. Frekvence výskytu inkontinence stoupá v závislosti na věku, problém
se však nevyhýbá ani mladým ženám
a dívkám, mnohdy v souvislosti se záněty močových cest nebo těhotenstvím.
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 a celkové spokojenosti. Také
starost o domácnost, odpočinek
a zájmové aktivity jsou částečně ovlivněny a nemocné ženy nově organizují svůj život podle rozmístění toalet
s důsledným vyhýbáním se eventuálním nepříjemným situacím spojeným
s možným únikem moči.
Příčin vzniku močové inkontinence je
mnoho a většinou u konkrétní ženy
najdeme souhru několika z nich. Může
to být například nadměrná fyzická
námaha – zvedání těžkých předmětů
(nevhodné pracovní zařazení), chronický kašel – u kuřáků, astmatiků,

opakované porody velkých plodů nad
4 tisíce gramů, obezita, operace ženských orgánů, infekce močových cest,
nedostatek ženských hormonů v přechodu, nevhodné návyky v pitném, ale
i vyměšovacím režimu, neurologická
onemocnění a mnohé další příčiny.
Preventivní opatření spočívají ve zdravém životním stylu, dostatku pohybu,
udržování ideální tělesné hmotnosti,
nekouření, poctivém přístupu k léčbě
akutních (záněty dolních cest močových) i chronických chorob (cukrovka,
astma apod.) s vlivem na inkontinenci.
Ke zlepšení kvality života významnou
měrou přispívá i široký sortiment ab-

INKONTINENCE pohledem urologa
Autor: Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Urologické oddělení FNsP Ostrava-Poruba

sorpčních pomůcek, které inkontinentním ženám umožňují se dobře
zapojit zpět do společnosti. Závěrem
je nutné zdůraznit, že močová inkontinence není normální součástí života
ženy a současná medicína si s tímto
problémem umí poradit. Je dobře,
že se o tomto problému mluví a píše,
osvěta je nesmírně důležitá a užitečná. Za posledních pět let se informovanost viditelně zlepšila. Pacientky
by měly vědět, že tyto obtíže umíme
již více než dvacet let úspěšně léčit
a že v poslední době se navíc výrazně
zkrátila délka chirurgických zákroků
i následné rekonvalescence.

Inkontinence moči patří k nejčastějším
problémům dnešní dospělé populace.
Vzhledem k vysoké prevalenci se jedná nejen o problém medicínský, ale
i o problém socioekonomický. Inkontinence moči zásadně ovlivňuje každodenní život pacienta, zhoršuje celkový
zdravotní stav a snižuje kvalitu života.
Pacienti zažívají pocit ztráty své společenské role, ocitají se v izolaci. Ztrácejí
stávající společenské kontakty, nové
nenavazují a to vede k dalšímu omezování jejich duševní a tělesné aktivity.
Někteří autoři tak hovoří o „psychosociální smrti“. Mnohdy je inkontinence
nemalou zátěží pro okolí (příbuzní,
pečovatelský a zdravotnický personál),
zejména v těch případech, kdy pacient
již není plně soběstačný. Zejména ženy
přitom navíc prožívají velmi těžce narušení intimity.
Kromě toho se pacienti v souvislosti
s inkontinencí potýkají s celou řadou
zdravotních problémů (zvýšený výskyt
infekcí močového traktu, perigenitálních dermatóz, infekcí dekubitů atd.).
V mnoha případech vede právě inkontinence moči ke snaze o umístění pacienta do zařízení sociální péče.
Inkontinence je zátěží i z pohledu ekonomického. Je obecně známo, že na
léčbu a péči o inkontinentní pacienty
jsou vynakládány nemalé finanční prostředky.

Posledních asi 20 let znamenalo bezmála revoluci v léčbě pacientů s inkontinencí. Byla vyvinuta řada nových
operačních postupů umožňujících
minimálně invazivní léčbu stresové inkontinence u žen. Dlouhodobá úspěšnost této operační terapie dosahuje až
90 procent. Byly vyvinuty účinné léky
sloužící ke zlepšení funkce močového
měchýře tlumením jeho patologické
aktivity. Pomocí těchto léků lze dosáhnout zlepšení až u 60 procent pacientů trpících příznaky tzv. hyperaktivního
měchýře (neodolatelné nucení na močení, časté močení). Diametrálně se
zlepšila kvalita savých pomůcek pro
inkontinentní pacienty. To jsou fakta
jistě potěšitelná.
Z mého pohledu nejdůležitější změna
však probíhá teprve v poslední době.
Mám na mysli zejména změnu vnímání inkontinence ze strany odborné
a laické veřejnosti. Lékaři-specialisté
si v poslední době začali uvědomovat
multifaktoriální etiologii inkontinence,
což vede ke komplexnějšímu pohledu
na tuto problematiku, užší spolupráci
odborníků různých specializací zabývajících se diagnostikou a léčbou inkontinence (urolog, gynekolog, neurolog, geriatr, praktický lékař), stále
častěji se do léčby zapojuje fyzioterapie a další dříve opomíjené metody.
A svůj pohled na inkontinenci mění
i laická veřejnost. Inkontinence ko-

nečně přestává být stigmatem. Stále
více pacientů se se svým problémem
svěřuje lékaři a očekává jeho řešení.
Je dobře, že jsme schopni podstatné
části našich pacientů řešení nabídnout.
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INCOFORUM v České republice

INKONTINENCE z pohledu praktického lékaře

Autor: PhDr. Zdeněk Kučera
Tajemník Incofora

Incoforum, sdružení předních odborníků reprezentujících nejdůležitější
obory zabývající se inkontinencí, založila Česká společnost podpory zdraví počátkem roku 2000. Jeho členy
v současné době jsou:
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,
přednosta Urologické kliniky VFN Praha (předseda Incofora)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, DrSc.,
přednosta Urologické kliniky FN Brno
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.,
přednosta Urologického oddělení
Thomayerovy nemocnice Praha
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.,
ředitel ÚPMD Praha
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,
přednostka Geriatroické kliniky VFN
Paraha
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., přednosta Neurologické kliniky FN Motol
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů
MUDr. Lukáš Horčička, předseda Urogynekologické společnosti
as. MUDr. Jan Zmrhal, CSc., sekretář
Urogynekologické společnosti
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, prezidentka Unie fyzioterapeutů
V průběhu uplynulých dvanácti let
se Incoforum podílelo na pořádání
deseti národních a jedné česko-slo-

Autorka: MUDr. Jana Uhrová
Místopředsedkyně SPL ČR

venské odborné konference. Konference se zaměřovaly na taková témata, jako je rozbíjení tabu spojených
s inkontinencí, poznání různých kontextů pomoci inkontinentním pacientům, inkontinence v různých fázích
životního cyklu člověka, souvislosti
mezi těhotenstvím, porodem a inkontinencí, význam svalů pánevního dna
a jeho posilování, kvalita života pacientů trpících únikem moči apod. Celkem se konferencí zúčastnilo přibližně
1 200 zdravotníků, lékařů, sester, ale
i fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků.
Druhou důležitou oblastí, které se Incoforum věnuje, je podpora cvičení
svalů pánevního dna, které může pomoci až 90 % žen. Nejprve byl vydán
leták se základními, tzv. Kegelovými
cviky, které jsou základem většiny systémů posilování svalů pánevního dna.
Později, s odbornou pomocí členů
Incofora, byl vyroben audiovizuální
výukový program „Gymnastika svalů
pánevního dna“, který zájemkyním
o cvičení distribuuje Česká společnost
podpory zdraví. V roce 2007 stálo Incofoum u vzniku prvního tzv. Pelvis
klubu, tedy místa, kde mohou ženy
pod vedením zkušené fyzioterapeutky
provádět cviky správným způsobem,
který vede k požadovaným výsledkům. Ukazuje se totiž, že cvičení podle

brožury nebo i výukového filmu není
ve všech případech prováděno řádně,
a nemusí tedy vést ke kýženému výsledku. V současné době funguje pět
Pelvis klubů, dva v Praze, jeden v Liberci, jeden v Plzni a jeden v Brně.
Další důležitou aktivitou Incofora je
spolupráce na výzkumné činnosti, zaměřené na některé aspekty a souvislosti inkontinence. V prvních letech
činnosti Incofora jsme například formou omnibusového šetření sledovali
prohlubování znalosti onemocnění,
později jsme se ve dvou poměrně rozsáhlých reprezentativních výzkumech
zaměřili na prevalenci inkontinence
v populaci a formy jejího zvládání. Samostatný výzkum jsme věnovali také
péči o inkontinentní pacienty v zařízeních ošetřovatelské a dlouhodobé
péče a péče o seniory.
Významnou součástí práce Incofora
je rovněž sledování širších souvislostí péče o inkontinentního pacienta,
včetně legislativního kontextu, který
vytváří hranice kvalifikované pomoci
osob trpících inkontinencí. V naléhavých případech se Incoforum vyjadřuje k problémům, které mohou ohrozit
pacienta nebo kvalitu péče.

Komplexní znalost problematiky inkontinence se v posledních letech
u praktických lékařů v ČR značně prohloubila. Kromě odborných sdělení
v pravidelně vydávaných časopisech
(Appel a Bulletin SPL) pořádá Sdružení praktických lékařů pro praktické
lékaře i sestry každoročně ve všech
krajích celodenní odborné semináře
zaměřené na etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, rizika a komplikace
inkontinence. Kromě přednášejících
z řad předních urologů, gynekologů
a urogynekologů byli postupně přizváni i odborníci dalších oborů – neurologie, dermatologie, psychologie,
rehabilitace a diabetologie.
Účastníci mají možnost se na kurzech
seznámit s moderními chirurgickými
i konzervativními léčebnými metodami, současným spektrem inkontinenčních pomůcek, praktickými ukázkami jejich používání i vhodnými cviky.
V letošním roce byli na tyto semináře
přizváni i zástupci VZP, protože změny
a nejasnosti kolem metodiky indikací
a úhrad působily od června 2011 lékařům i pacientům v praxi značné potíže.

podmínek, možností, potřeb – musí
být „kvalifikovaným průvodcem“ nastaveným systémem zdravotnictví. Je
tedy kompetentní posoudit a doporučit, kdy je vzhledem k diagnostické
nejasnosti nebo zejména možnosti
vhodné terapie indikováno provedení
konziliárních a pomocných vyšetření,
případně předání pacienta do péče
příslušného specialisty.

V loňské metodice navržená povinnost odeslání každého inkontinentního pacienta k provedení odborných
klinických a pomocných vyšetření
(cystoskopie, cystometrie, uroflowmetrie, UZ,…) byla však zejména u imobilních, těžce zdravotně postižených
pacientů naprosto nerealizovatelná,
stejně jako požadavek přesného měření ztrát moče vždy po 4 hodinách
s přesným vyplňováním mikčních karet. Toto kritérium bylo navíc vzhledem k řadě ovlivňujících a rychle se
měnících faktorů (např. stupni hydratace, terapii, denní/noční době, částečným únikům, ztrátě stolice atd.)
shledáno v praxi zcela nevyhovujícím,
a lze tedy využít jen velmi orientačně.
Většinu problémů se podařilo jednáním a úpravami metodiky odstranit,
bohužel zatím trvá zákaz kombinace
pomůcek, která byla pro řadu inkontinentních pacientů vhodná, osvědčená, a dokonce i levnější. Doufáme, že
připravované legislativní změny i tuto
situaci napraví, navrhovaná dikce nové
vyhlášky ji řeší lépe.

Praktický lékař vzhledem ke své erudici a dlouhodobé „biopsychosociální“
znalosti svého pacienta – tedy nejen
všech jeho onemocnění a stavu somatického, ale i psychického, životních

INKONTINENCE V ČR

I

08-09

ZKUŠENOSTI s preskripcí
			
pomůcek pro
			
inkontinenci

PROBLEMATIKA inkontinence u pacientů s demencí
Autorka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Předsedkyně České alzheimerovské společnosti

Autorka: MUDr. Eva Kasalická
Praktická lékařka, členka výboru SPL ČR
Demence a zejména její nejčastější příčina, Alzheimerova choroba,
je závažným zdravotním, sociálním
a ekonomickým problémem současné doby. Ve vyspělých zemích představuje Alzheimerova choroba nemoc
s největší zátěží z pohledu předčasně ztracených let života a let žitých
s disabilitou (tzv. DALY – disability
adjusted life years). Také ekonomická zátěž je enormní, řešení jednoho
případu demence za rok představuje
22 až 30 tisíc eur, většinu z toho (přes
50 procent) vynakládají ze svých prostředků a svou prací rodinní pečující.
V současné době žije v České republice asi 130 tisíc lidí trpících demencí,
dvě třetiny z toho v důsledku Alzheimerovy choroby. Tento počet se vlivem
stárnutí populace do poloviny tohoto
století téměř zdvojnásobí, protože
prevalence demencí, zejména Alzheimerovy choroby, s věkem narůstá.

Problematika demencí je specifická z mnoha úhlů pohledu
Jedním z nich je nepochybně inkontinence. Inkontinence při demenci
může vznikat samozřejmě z důvodů,
které jsou běžné u ostatní populace,
takže i u pacientů s demencí, a to
zejména ve fázi mírné demence, je
zapotřebí věnovat správné diagnostice inkontinence pozornost, hledat

její příčinu a tuto příčinu léčit, pokud
možno zejména nefarmakologickými
prostředky. Demence v pokročilejších
stadiích způsobuje inkontinenci i bez
další příčiny, která by ji mohla vyvolat. Je to dáno povahou syndromu
demence, jeho postupnou progresí,
skutečností, že se jedná o postupné
narušení volních procesů a později
i základních regulačních mechanismů.
K inkontinenci moči může dojít i ve
stadiu mírné demence, kdy sice lidé
s demencí dokážou mikční potřebu
správně vyhodnotit a správně na ni
reagovat, ale mohou se dostat do
situace, kdy jsou tak zaujati jiným faktorem, který natolik upoutá jejich pozornost, že dojde k úniku moči. Tyto situace
se s progresí demence opakují častěji
a každá závažná stresující anebo nesrozumitelná situace, která spotřebovává celou pozornost člověka s demencí, může vést k inkontinenčnímu
debaklu, který se stává dalším zdrojem
stresu a dyskomfortu pacienta. Těmto situacím je zapotřebí předcházet,
a to adekvátním mikčním režimem
(připomínáním potřeby močit, umožněním se včas vymočit a podobně,
a to podle individuálních zvyklostí pacienta) – o potřebě vyšetřit
a eventuálně řešit příčinu inkontinence
v těchto stadiích jsem se zmínila již výše.
V některých případech je dobré tyto
situace předvídat a zabezpečit pacienta

adekvátními absorpčními pomůckami.
Ve fázi rozvinutého syndromu demence je inkontinence moči již častá
a absorpční pomůcky jsou důležité
k zabezpečení pocitu komfortu a také
důstojnosti pacienta, i když k inkontinenčním debaklům dochází častěji
a některé z nich jsou hůře předvídatelné. I zde však platí, že bychom
i v této fázi demence měli důsledně
dbát na mikční režim, tedy na připomínání potřeby mikce v pravidelných
intervalech, které pacientům vyhovují
a vycházejí z jejich zvyklostí a individuálních potřeb. Pacienti ve stadiu
rozvinuté demence mohou chybovat
i ve vyhodnocení a adekvátní reakci na
potřebu mikce (to se týká také ostatních fyziologických či jiných potřeb).
Tyto situace mohou být sice až někdy anekdotické, ale zpravidla se dají
dobře řešit, pokud je péče o pacienty
s demencí zajištěna adekvátně, profesionálními pečujícími, kteří problematice demence rozumí, či rodinnými
pečujícími, kteří detailně rozumí individuálním potřebám svých blízkých.
Potřeba mikce se tak může projevit neklidem pacienta, jeho náhlým přecházením, někdy dokonce křikem. Pokud
se tato „náhlá“ (ale zpravidla dobře
předvídatelná) změna chování nevyhodnotí správným způsobem, dojde
k inkontinenci. Ve fázi rozvinuté de-

mence platí zejména, že je zapotřebí
zachovat určité zvyklosti a rituály, které
se týkají mikčního režimu, ale i oblečení tak, aby bylo snadno svléknutelné
a k inkontinenci nedocházelo „v poslední chvíli“ kvůli tomu, že si pacient
nedokáže poradit s oblečením. Důležité (s ohledem na kontinenci stolice)
jsou také souvislosti s jídlem, denní
dobou a podobně. S další progresí
syndromu demence dochází k dalšímu
zhoršení inkontinence, pacienti přestávají být schopni profitovat z mikčního režimu, nerozumí návodům a připomínkám. Onemocnění způsobující
demenci již pokročilo do stavu, kdy
potřebují komplexní ošetřovatelskou
péči a zajištění hygieny a komfortu s použitím dostatečně účinných pomůcek.
Kvalifikovaný přístup k problematice
demence, znalost této problematiky
i jednotlivých pacientů stejně tak jako
znalost podmínek pro péči a kvalitních
ošetřovatelských potřeb jsou důležitými faktory, které ovlivňují kvalitu života
pacienta, ale i rodinných a profesionálních pečujících.

Preskripce pomůcek pro inkontinentní
klienty se stala nedílnou součástí každodenní praxe v ordinaci všeobecného
praktického lékaře. Počáteční rozpaky
při svěřování se s problémem inkontinence jsou dnes již, co se týče této poruchy, u žen překonány. Ženy jsou také
více informovány, ať již od kamarádek,
či z medií, o existenci pomůcek pro
inkontinentní pacienty, což zjednodušuje praktickému lékaři jeho roli. Co se
poruchy kontinence u žen týče, přicházejí již s lehkým postižením a praktikovi zbývá jen poskytnout správnou radu
a pomoc při řešení toho problému.
Ať již se jedná o úpravu příjmu a výdeje tekutin, doporučení cvičení, výběr správné pomůcky – jak druhu, tak
i velikosti – a v neposlední řadě i odeslání ke speciálnímu urodynamickému
vyšetření.
Sortiment pomůcek je značně široký,
někdy je trochu problém vysvětlit pacientce, že vybraná pomůcka není pro
její druh inkontinence ta pravá, ale při
první preskripci většinou předepisuji
nejmenší počet pomůcek tak, aby si
klientka mohla pomůcku vyzkoušet.
Při preskripci pomůcek pro inkontinenci 3. stupně většinou pro pomůcku přicházejí pečující. Ani zde není
problémem zmínka o potřebnosti pomůcky pro opečovávaného. Zde ještě
více než u inkontinence nižšího stupně
je nutno vybrat správnou pomůcku

a také toho, kdo pečuje, správně
instruovat o jejím použití. Dle mého
názoru ještě nejsou plně využívány
kalhotky typu FLEX (kalhotky s pásem). Zde jen praxe s těmito kalhotkami ukáže pečujícímu, co námahy
při přebalování mu ušetří. Vzhledem
k tomu, že mám v péči i klienty z domova pro zdravotně postižené, snažím
se tento typ kalhotek nabízet i zde,
neboť jim umožňuje určitou samostatnost a nezávislost na pečujících.
Nejméně pro pomůcky přicházejí
muži. Většina pomůcek pro muže je
předepisována po radikálních prostatektomiích. Vložky pro muže nejsou
klienty moc oblíbené, neplní ideálně svoji funkci. Svoji úlohu může hrát
i to, že muži nejsou zvyklí tento typ
pomůcek během života nosit. Proto
jsem já i moji pacienti uvítali nový typ
natahovacích kalhotek „underwear“
pro muže, které svým řešením – umístěním zesílené části – již plně vyhovují,
a muži nemají strach, že pomůcku vytratí. Bonusem je i pánský design na
tomto typu kalhotek.
U ležících pacientů jsou vhodným doplňkem podložky – využíváme prakticky jen ty největší 60 x 90 cm. Také mýdlo a pěna na mytí, krémy po mytí jsou
hojně využívány, i když nejsou hrazeny
pojišťovnou.

INKONTINENCE V ČR

I

10-11

GLOBAL FORUM on Incontinence 2012
Autorka: Mgr. Veronika Črepová
Manažerka České urologické společnosti ČLS JEP

•

Již čtvrté mezinárodní setkání Global
Forum on Incontinence (GFI) se uskutečnilo v dubnu 2012 v Kodani.
GFI je platformou určenou k edukaci
a diskuzi o problémech spojených
s inkontinencí jak z pohledu medicínského, tak i finančního, etického a sociálního.
Toto setkání se snaží postihnout problematiku inkontinence z pohledu
nemocných, jejich pečovatelů a celé
společnosti.
Letošní ročník se zaměřil na otázky:
„Jaké jsou důsledky inkontinence?“
„Jaké jsou možnosti prevence a zvládání inkontinence?“

GFI 2012 – nejzajímavější prezentované závěry a doporučení:
Lékařské studie:
•
Dospělí pacienti s inkontinencí
mají ve většině případů tyto problémy již od dětství.
•
V životě ženy má největší podíl na
rozvoji inkontinence těhotenství,

porod a menopauza.
Prevence inkontinence, včasná diagnóza a léčba pomáhají
zachovat normální fyziologické
funkce močového ústrojí.

Ekonomika:
•
Roste především prevalence inkontinence a s tím spojené ekonomické náklady – do roku 2050
vzroste v Evropě počet osob starších 65 let o tři čtvrtiny.
•
Jedním z cílů Evropské komise je
podpořit dlouhodobý udržitelný
rozvoj a efektivitu v evropských
zdravotnických a sociálních systémech a současně také podpořit
růst a expanzi průmyslu, který se
tímto odvětvím zabývá.
Kvalita života:
•
Z hlediska kvality péče je důležitá
spolupráce mezi rodinnými a profesionálními pečovateli.
•
Pečující o osobu s inkontinencí
mají významně nižší kvalitu života.
Přispívají k tomu zejména faktory
jako nízký příjem, nedostatečný
přístup k informacím, vyšší věk
pečovatele a péče o inkontinentního pacienta po dobu delší než
5 let.
Informace a podpora pro pečovatele

„Pečovatelům způsobuje péče o inkontinentního příbuzného velký stres.
Jsou to kvalitní informace, které pomáhají pečovatelům lépe zvládat péči

OZP a inkontinenční pomůcky
Autor: Ing. Pavel Krupička
Vedoucí odboru kontroly zdravotnických prostředků, OZP

o příbuzné s inkontinencí,“ říká MUDr.
Lamura, viceprezident pro výzkum
v organizaci Eurocarers. „Je potřeba
zajistit pečovatelům podporu a udržet
je zdravé a motivované. To je jediná
cesta, jak zabránit tomu, aby se pečovatelé nestali dalšími oběťmi tohoto
onemocnění,“ doporučuje MUDr. Lamura.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
(OZP) hradí inkontinenční pomůcky
zcela v souladu s platnou legislativou
(příloha č. 3, oddíl C zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění
– novelizováno zákonem č. 396/2011
Sb.). Naší snahou je, aby naši pojištěnci s diagnózou inkontinence byli
zabezpečeni kvalitními zdravotnickými
prostředky v předepsaném a potřebném množství.
Inkontinenční pomůcky jsou velmi významnou položkou v portfoliu výdajů
OZP. Mezi všemi zdravotnickými prostředky vydávanými na poukaz tato
kategorie zaujímá druhé místo (15,4 %
výdajů v roce 2010).
Nákladově nejvýznamnější položkou
mezi inkontinenčními pomůckami
jsou absorpční pomůcky pro pacienty s nejtěžším stupněm inkontinence.
Absorpční kalhotky spotřebovávají
více než polovinu všech výdajů OZP
za inkontinenční pomůcky. Více než
1/3 finančních prostředků spotřebují pomůcky pro pacienty (pacientky)
s nejlehčím stupněm inkontinence –
absorpční vložky.
Přestože výdaje na zdravotnické prostředky tvoří pouhá 4 % z celkových
výdajů plynoucích z veřejných zdravotních financí, není možné přestat
hledat efektivnější systém úhrad zdravotnických prostředků. Chceme-li udržet kvalitní péči o naše pojištěnce, musíme (s ohledem na situaci v českém
zdravotnictví a stav veřejných financí)

zajistit co nejefektivnější využití dostupných zdrojů.
V OZP bychom se chtěli na obě nejnákladnější položky inkontinenčních ZP
v budoucnu více soustředit. Ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven ČR budeme intenzivně hledat takové pomůcky, které budou splňovat
požadavek na „ekonomicky nejméně
náročný zdravotnický prostředek“
(plně v souladu se zněním zákona
č. 48/1997 Sb.),
a přitom budou
splňovat ta nejnáročnější kritéria kladená na
moderní a účinné inkontinenční
pomůcky.
Přivítali bychom,
kdyby ministerstvo zdravotnictví
domluvilo s ministerstvem práce
a sociálních věcí
přesnější a jednoznačná pravidla pro úhradu těchto
pomůcek v ústavech sociální péče.
Chtěli bychom se v budoucnu zaměřit
na naše klienty a zejména klientky –
pacientky používající absorpční vložky
(1. stupeň inkontinence). Naším cílem
je, aby tyto pacientky byly mnohem
aktivnější, aby využívaly nejrůznějších
metod cvičení a rehabilitace (např.
posilování svalů pánevního dna). OZP
proto připraví v druhé polovině roku
2012 některé preventivní programy,

bonusy či výhody, které budou podporovat účast pacientek na rehabilitaci a fyzioterapii, cvičení s rehabilitačními pomůckami apod.
Stávající metodika VZP ČR pro výdej
inkontinenčních pomůcek neumožňuje pacientům kombinovat absorpční
pomůcky různých typů. V OZP se snažíme našim klientům vycházet v maximální možné míře vstříc, a proto našim
klientům umožňujeme kombinaci růz-

ných typů pomůcek. Pochopitelně že
pacienti s 1. či 2. stupněm inkontinence nemohou používat pomůcky pro
3. stupeň. Ale je možné, aby pacienti se 3. (resp. 2.) stupněm v některých
měsících měli předepsané absorpční
vložky. V daném měsíci musí být předepsán pouze jeden typ pomůcky,
nesmí být překročen povolený kusový
limit a musí být dodržen (zákonem stanovený) finanční limit pro danou skupinu pomůcek.
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EFEKTIVNÍ alokace zdrojů ve zdravotnictví		
		
Autor: Mgr. Jaroslav Hořejší

Koncem dubna tohoto roku proběhl
v Praze další z řady seminářů v oblasti
zdravotnictví organizovaný obchodním oddělením velvyslanectví Švédska. Tentokrát byl zaměřen na efektivní
alokaci zdrojů ve zdravotnictví. Konal
se pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, Asociace nemocnic ČR, VZP
a Svazu zdravotních pojišťoven ČR
a za aktivní účasti velvyslankyně Švédska v ČR J. E. Anniky Jagander a ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše
Hegera, CSc., a sjelo se na něj více než
padesát účastníků.
Švédský zdravotnický systém je v celém světě znám především schopností poskytovat velmi kvalitní služby při
dobré dostupnosti pro všechny občany, a to velmi efektivně a za relativně
nízké náklady. Svědčí o tom nízké náklady na správu systému zdravotnictví,
nižší výdaje na léky i lůžkovou péči,
která je nahrazována výrazně levnější
a z pacientského hlediska přijatelnější a příjemnější péčí ambulantní
a domácí. Ve svých výsledcích přitom z mezinárodních srovnání vychází švédský systém jako jeden
z nejlepších na světě. V poměru
k investicím a navzdory finančním restrikcím, které zasahují v posledních
letech i tuto zemi, dosahuje velmi
dobrých medicínských ukazatelů.
Švédsko dnes patří ke světové špičce z hlediska průměrné délky života,

dobrého zdravotního stavu a nízké
nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva.
Očekávaná délka života při narození je dnes pro muže téměř 80 a pro
ženy dokonce 84 let; Švédsko je tedy
spolu s Itálií na špici Evropy v podílu
starších obyvatel na celkové populaci. Naštěstí od konce 90. let minulého
století také soustavně a trvale roste
počet narozených, takže relativní podíl starších osob v populaci postupně
klesá. Na prodlužování délky života se
podílí především pokles úmrtnosti na
kardiovaskulární a cerebrovaskulární
onemocnění, pozitivní je rovněž relativně velmi nízký počet kuřáků. Největší nároky na zdravotní systém dnes
přinášejí chronická a degenerativní
onemocnění, vyžadující dlouhodobé
monitorování, léčbu a většinou i nákladnou farmakoterapii či přístrojové
technologie.
Efektivní alokace zdrojů představuje důležitý předpoklad ekonomické
udržitelnosti systému zdravotnictví
a současně i trvalé dostupnosti a vysoké kvality zdravotnické péče. V průběhu semináře byl představen mj.
komplexní koncept zdravotní péče
označovaný jako SymbioCare, který
díky spolupráci státních a krajských
institucí, regulátorů, plátců i poskytovatelů péče, zdravotnického průmyslu
i výzkumných a výukových institucí
dále zlepšuje alokaci a využití dostupných zdrojů pro zdravotní péči. Velkou

pozornost účastníků semináře vzbudil
rovněž jednoduchý a transparentní
švédský úhradový systém vycházející
z DRG, které byly zavedeny již v devadesátých letech minulého století
a v nemocniční sféře jsou dnes využívány prakticky stoprocentně.

značkou TENA. Společnost SCA působí v oblasti inkontinence již více než
83 let a operuje ve více než 100 zemích
světa. Tyto obrovské zkušenosti umožňují společnosti stát na špici žebříčku
v oblasti péče o inkontinentní pacienty.

Matti Hirvi
viceprezident společnosti SCA Hygiene Products

„Musí ve zdravotní péči stát kvalita
a nákladová efektivita v protikladu,“ –
toto téma si na seminář připravil Matti
Hirvi, viceprezident společnosti SCA
Hygiene Products pro obchod a marketing v oblasti inkontinence. SCA
Hygiene Products je mezinárodní společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem hygienických pomůcek, operuje ve více než stovce zemí
celého světa. Její výrobky a služby, nabízející komplexní řešení řady zdravotnických problémů, se vyznačují nejvyšší kvalitou; platí to i pro její produkty
pro oblast inkontinence, známé pod

Chronickou močovou inkontinencí trpí
dnes 4–8 procent evropské populace
a tato porucha je Světovou zdravotnickou organizací klasifikována jako samostatná chorobná jednotka. Pokud
jde o pomůcky, plátci a organizátoři
zdravotní péče vycházejí z předpokladu, že úspor lze dosáhnout volbou
nejlevnějších produktů a redukcí ceny
za kus. Takové laciné pomůcky je však
nutno častěji vyměňovat, neplní vždy
stoprocentně svou funkci a vedou
navíc k častým a finančně náročným
komplikacím. Přitom z celkových nákladů na inkontinenci připadá na nákup pomůcek pouhé jedno jediné
procento!
Chceme-li tedy dosáhnout úspor, je

třeba volit komplexní přístup k problému.
V tomto kontextu platí, že úspor lze
dosáhnout jen volbou těch nejkvalitnějších produktů a služeb – znamená
to totiž nižší výdaje na vlastní péči
o inkontinenci, nižší výskyt komplikací,
a tedy i nižší výdaje za lékařskou péči
(méně obvazového materiálu, dermatologických a dezinfekčních přípravků)
a konečně i nižší výdaje za nemocniční
personál či domácí péči a léky (menší potřeba péče sester, ošetřovatelek
a praktických lékařů, nižší výdaje za
zpracování odpadu, praní a čištění,
nižší náklady na antibiotika, antimykotika atd.).
Při posuzování nákladů a efektivnosti
tedy nelze hledět na jednotlivé produkty a služby v daném okamžiku,
nýbrž na celoživotní perspektivu každého z pacientů a také na celý komplex zdravotní a ošetřovatelské péče.
Klíčem k tomu je dnes standard ISO
15621, který umožňuje dosáhnout
komplexního přístupu k hodnocení

efektivnosti péče, ale také potřebné
transparentnosti, kvality péče a současně úspor. Podle Matti Hirviho tedy
kvalita a nákladová efektivita nestojí
v protikladu, ale tvoří naopak dvě strany téže mince. Jinak řečeno, kvalita
přijde draho pouze tehdy, když se jí
nedostává.
Z programu semináře vyplynulo, že ke
klíčovým faktorům švédského úspěchu
patří respektování a prosazování některých základních hodnot – solidarity,
efektivity, kvality, inovací. Účinným nástrojem hodnocení a zlepšování péče
je také systém tzv. bench markingu čili
sledování a porovnávání vybraných
indikátorů péče v různých zdravotnických zařízeních. Právě o tyto indikátory
také projevil zájem ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.,
který mj. zavzpomínal i na svou vlastní práci po boku švédských kolegů
a seminář označil za další krok v rozvoji
česko-švédské spolupráce ve zdravotnictví a rozvíjení vzájemných kontaktů.
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TENA Solutions nová úroveň péče o kontinenci 		
			
a osobní hygienu

ZKUŠENOSTI Domov Rožďalovice
Autor: SCA Hygiene Products

Jako děti se učíme být kontinentní
a jsme odměňováni za to, že se stáváme nezávislými při ovládání základních
tělesných funkcí.
V kontrastu s tím při stárnutí až jedna
třetina z nás tyto dovednosti postupně
ztrácí a stává se inkontinentní. Pevně
věříme, že cestou podpory kontinence
a vhodným přístupem k inkontinenci
v pobytových zařízeních můžeme tento vývoj nejen zastavit, ale dokonce
mu i předejít.
Prostřednictvím služeb TENA Solutions pomáháme implementovat
zlepšení do každodenní praxe v péči
o inkontinentní klienty v institucích.
Prostřednictvím partnerství zavádíme
postupy správné praxe, optimalizujeme používání inkontinenčních pomůcek tak, aby byl maximalizován jejich
efekt. Vše za podpory odborníků, kteří
poskytnou školení nebo radu přímo na
oddělení.

Služby TENA Solutions přispívají
k zavádění optimálních pečovatelských postupů, nabízí školení a širokou řadu inovativních výrobků.
Již při postupném zavádění a průběžném hodnocení projektu TENA Solutions se naplňuje očekávání ve všech
sledovaných parametrech – pocit duševní a tělesné pohody klientů, pozitivní dopad na pracovní atmosféru
i životní prostředí.
Zlepšení bylo zdokumentováno na
základě počátečního hodnocení před
zavedením služeb TENA Solutions
a následného testování.
V Domově Rožďalovice proběhlo
hodnocení, které zmapovalo používání inkontinenčních pomůcek. Při
následném zaškolení byl kladen dů-

raz na optimální výběr typu pomůcek
a správné velikosti u jednotlivých
klientů, ale rovněž doporučení vhodné
savosti, včetně plenkových kalhotek
s vysokou absorpcí, které jsou vhodné
pro celonoční použití s minimálním rizikem protečení. Již v prvních dnech
testování bylo dosaženo zlepšení. Především v oblasti snížení počtu protečení a pohodlnější každodenní hygieny
došlo ke snížení času při výměně pomůcky. Velmi uspokojivé bylo i zjištění, že díky zavedeným změnám došlo
k úspoře nákladů na péči o inkontinentní klienty. Prostřednictvím intenzivní
podpory a ochoty personálu Domova,
který novým změnám hodně fandil,
mohlo dojít k tak výraznému zlepšení.
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NÁKLADY na inkontinenci ve zdravotnictví
Při diskuzi o kvalitě péče nesmíme zapomínat ani na ekonomickou stránku věci. Pro ilustraci jsme čerpali data z Ročenky
VZP za rok 2010. Náklady na zdravotnické prostředky činily v roce 2010 pouhá 3 procenta z celkových nákladů na zdravotní
péči. Inkontinenční pomůcky jsou zařazeny do skupiny zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.
Inkontinence je dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) zařazena do skupiny R32, N39 a F98.

SLOVO na závěr
Autor: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Předseda České urologické společnosti ČLS JEP
Přednosta urologické kliniky FN Motol a 2. LF UK v Praze

Inkontinence moči je závažný stav,
který, ač nebývá navenek patrný, svého nositele invalidizuje a vyřazuje
z normálního života. Problematika úniku moči byla v dřívějších dobách tabuizována a teprve poslední desetiletí
přineslo racionální pohled a otevřenou diskuzi. Dnes je zřejmé, že k nalezení konstruktivních řešení i účinné

Náklady na zdravotnické prostředky činily v roce 2010 pouhá 3 procenta z celkových nákladů na zdravotní péči.

Výdaje na zdravotnické prostředky na poukaz v roce 2010 činily 3 025,1 milionu Kč.

pomoci je nutné zapojení celé řady
medicínských odborností, státních orgánů, plátců zdravotní péče, ale i pacientských organizací.
Je obrovskou devízou moderní evropské společnosti, že dokáže věnovat pozornost a pomoc těm slabším
a hendikepovaným. V dnešní době
ekonomické nejistoty tyto tradiční

hodnoty nabývají stále většího významu a širšího kontextu. Je potěšující,
že se v mnoha bodech daří tato pravidla realizovat, čehož je dokladem
i stále se zlepšující pomoc o pacienty
s únikem moči, stejně jako řada aktivit,
které na tomto poli probíhají za účasti
celé řady subjektů.

Způsob úhrady inkontinenčních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění
(Zdroj: Ročenka VZP 2010)

(Zdroj: Ročenka VZP 2010)

Absorpční prostředky pro inkontinenci jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění při poskytování zdravotních služeb dle dikce zákona
č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Absorpční prostředky pro inkontinenci jsou při poskytování ambulantních služeb hrazeny z veřejného zdravotního pojištění takto:

Číslo

Skupina

Název druhu (typu) zdravotnického prostředku

Omezení

Limitace výše úhrady

10

2

Absorpční prostředky pro inkontinentní – vložky
pro lehkou inkontinenci

Maximálně 150 ks za měsíc

100 %, maximálně 450 Kč
za 150 ks, A

11

2

Absorpční prostředky pro střední inkontinenci –
vložné pleny

Maximálně 150 ks za měsíc

100 %, maximálně 900 Kč
za 150 ks, A

12

2

Absorpční prostředky pro těžkou inkontinenci –
plenkové kalhotky

Maximálně 150 ks za měsíc

100 %, maximálně 1 700 Kč
za 150 ks, A

13

2

Fixace absorpčních prostředků pro vložné pleny

Maximálně 24 ks za rok

100 %, maximálně 190 Kč
za 24 ks, A

Podložky se hradí ve výši 75 % jejich ceny pro konečného spotřebitele.
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