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Pacient
ako aktívny
ovplyvňovateľ
svojho zdravia
Ing. Marica Laščeková
Viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov
V minulosti pacient vstupoval do zdravotného systému zväčša nepripravený a neskúsený. Pasívne prijímal
úkony súvisiace so svojou liečbou, so zlepšením svojho zdravotného stavu. Každému je dôverne známy
postoj pacienta typu: „Pán doktor, nehovorte mi, čo mi je. Len ma liečte.“ So zmenami, ktoré sa
v zdravotnom systéme dejú, vďaka informáciám, ktoré má pacient k dispozícii a tiež so zvyšujúcim sa
nárokom na bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, sa mení aj rola pacienta.
Namiesto pasívneho prijímateľa sa z neho stáva aktívny spolutvorca systému. Tento proces sa deje zatiaľ
veľmi pomaly. Pacient si najprv musí plne uvedomiť hodnotu svojho vlastného zdravia. Musí sa stať partnerom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nesmie sa báť a v žiadnom prípade hanbiť o svojich
problémoch hovoriť. Jednou z najčastejších príčin úmrtí býva práve neskorá diagnóza.
Inkontinencia býva často iba príznakom iného, možno aj vážnejšieho, ochorenia. Únik moču je veľmi
nepríjemný, pre mnohých ľudí zahanbujúci problém. Svoju návštevu lekára preto odkladajú a diagnóze
sa začnú prispôsobovať. Budú menej piť, prestanú cvičiť, budú zvažovať návštevu divadla či kina, aby im
náhodou „neušlo“. Podľa prieskumu, ktorý realizovala pacientska organizácia Inkofórum, až 15 % ľudí nevyhľadá pomoc vôbec. Včasná diagnóza je pritom nesmierne dôležitá. Je nevyhnutné zabudnúť na všetky
zábrany a ostych. Ide o vaše zdravie!
V oblasti odtabuizovania témy úniku moču boli realizované mnohé aktivity. Každá konferencia, mediálny výstup či iné vzdelávacie a osvetové aktivity majú pozitívny dopad na vnímanie tohto problému.
Inkontinencia pomaly prestáva byť strašiakom. Dá sa liečiť! Každý z nás by mal pristúpiť k svojmu zdraviu
zodpovedne a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia navštíviť lekára. Využije tak šancu uplatniť svoje
skúsenosti a znalosti z oblasti zdravotníctva na manažovanie svojho vlastného zdravia.
l
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Inkontinencia moču
z pohľadu urogynekológa
Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ
a UN L. Pasteura v Košiciach
Inkontinencia moču predstavuje závažný
medicínsky, sociálny a ekonomický problém.
Kvôli nepriaznivému sociálnemu efektu tohto
ochorenia sa veľa pacientok trápi, pociťuje hanbu,
váha pripustiť, že to je pre nich problém a snaží sa
inkontinenciu zatajiť, resp. neskoro vyhľadá pomoc
lekára. Zvyčajne platí, že doba, ktorá uplynie od
výskytu inkontinencie po vyhľadanie lekára je
3 roky. Podieľa sa na tom aj nízka informovanosť
o možnostiach liečby. Inkontinencia moču vedie
často k depresii, bez ohľadu na to, akú vekovú
skupinu žien postihuje a má negatívny vplyv na ich
sebavedomie a psychickú pohodu.
So stúpajúcim vekom sa zvyšuje prevalencia
inkontinencie moču. Priemerná prevalencia na Slovensku bola v roku 2001 25 %. Najnižší výskyt bol vo
vekovej skupine žien 30 – 39 rokov (23,3 %) a najvyšší
v skupine žien starších ako 80 rokov (55,6 %).
Poznáme viacero príčin, ktoré môžu viesť
k úniku moču. Jednou z nich je rodinná záťaž, ktorá
sa môže prejaviť v mnohých smeroch: anomálie
uropoetického traktu, vrodené rázštepové chyby
a anomálie v oblasti miechy. Ženy, ktorých matka
alebo staršia sestra sú inkontinentné, majú 3-krát
vyššie riziko rozvoja úniku moču pri námahe. Ďalšou
z možných príčin bývajú choroby, ktoré spôsobuje
opakované napätie brušnej steny (asthma bronchiale, chronická obštrukčná bronchopulmonálna
choroba, obstipácia, ap.).

K nechcenému úniku moču môže dojsť aj
v súvislosti s pôrodom. Výrazným rizikovým faktorom býva spontánny pôrod plodu s hmotnosťou
vyššou ako 4000 gramov, alebo kliešťový pôrod.
Nemalou mierou sa na inkontinencii podieľajú aj gynekologické operácie (odstránenie maternice a pod.).
K preventívnym opatreniam patrí: zdravý
životný štýl, pohyb, udržiavanie ideálnej telesnej
hmotnosti, vylúčenie fajčenia, a dôsledná liečba
akútnych (zápal dolných močových ciest) ako aj
chronických (cukrovka, astma ap.) ochorení s vplyvom na inkontinenciu moču.
K zlepšeniu kvality života ženy prispieva aj
široký sortiment absorpčných pomôcok, ktoré
umožňujú inkontinentným pacientom sa rovnocenne zapojiť do spoločnosti.
Komplexnou starostlivosťou o inkontinentné
ženy sa zaoberá špecializačný odbor Gynekologická
urológia (urogynekológia), ktorý rieši diagnostiku
a liečbu žien s únikom moču, defektmi panvového
dna a s prolapsom rodidiel. Realizuje komplexný
manažment diagnostiky a liečby inkontinencie moču
vo vzťahu k ženským rodidlám a konečníku, s následnou medikamentóznou alebo chirurgickou liečbou
(pokiaľ je indikovaná) alebo ich kombináciou.
V súčasnosti je veľa možností ako účinne pomôcť
ženám s inkontinenciou moču. Nevyhnutnou
podmienkou je ale aktívne o probléme hovoriť/
zdôveriť sa a ochota ho riešiť .
l
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VšZP a zdravotnícke
pomôcky pre
inkontinentných pacientov
Mgr. Mária Štefíková, MPH
Hlavný odborník VšZP pre zdravotnícke pomôcky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) uhrádza zdravotnícke pomôcky (ZP) v ambulantnej
starostlivosti v zmysle platnej legislatívy
v súlade s indikačnými a preskripčnými obmedzeniami ako aj množstvovými a finančnými limitmi,
ktoré sú uvedené v aktuálnom Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia. Limity
k preskripcii a úhradám ZP určili pracovné skupiny
Kategorizačnej komisie MZ SR pre jednotlivé
podskupiny zdravotníckych pomôcok. Pracovné
skupiny sú poradným orgánom Kategorizačnej komisie MZ SR a sú zložené z odborníkov v dotknutých medicínskych odboroch. Pracovné skupiny na
základe objektívneho posúdenia určili štandardy
a všeobecné podmienky k úhradám všetkých
% podiel skupiny
inkontinenčných pomôcok
na celkových nákladoch

Inkontinenčné pomôcky
Ostatné

% podiel podskupín inkontinenčných
pomôcok v celkovej skupine B

typov ZP z prostriedkov verejného zdravotného
poistenia.
Pomôcky pre inkontinenciu tvoria z pohľadu
nákladov veľmi významnú položku. Z portfólia
13 skupín zdravotníckych pomôcok, ktoré boli
v roku 2012 uhradené na lekársky poukaz, boli
najvyššie náklady práve na túto skupinu ZP, a to
40,11% z celkových nákladov.
Dlhodobo najvýraznejšiu položku nákladov
z celkovej skupiny inkontinenčných pomôcok tvorí
podskupina B3 Plienkové nohavičky a na druhom
mieste je podskupina B1 Vložky.
Systém úhrady v skupine inkontinenčných
pomôcok je stanovený finančným limitom podľa
stupňa inkontinencie. Pre tretí stupeň inkontinencie 
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% podiel podskupín
inkontinenčných pomôcok Bi - B5
v celkovej skupine B
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Liečba inkontinencie moču
u žien z pohľadu urológa
Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prednosta Kliniky urológie FNsP J. A. Reimana Prešov
viceprezident Slovenskej urologickej spoločnosti

 je úhrnná suma 55,32 € za mesiac, a to pre zdravotnícke pomôcky podskupín: B1 Vložky (60 ks), B2
Vkladacie plienky, B3 Plienkové nohavičky, B4 Fixačné nohavičky a B5 Podložky pod chorých (60 ks).
Pre druhý stupeň inkontinencie je úhrnná suma
16,57 € za mesiac, a to pre zdravotnícke pomôcky:
podskupín B1 Vložky, B2 Vkladacie plienky a B4
Fixačné nohavičky. Ostatné podskupiny majú stanovený množstvový limit.
Výhodou finančného limitu by mala byť v praxi
jeho variabilita a flexibilita, napr.: v najnákladnejšej
podskupine B3 Plienkové nohavičky je v aktuálnom
zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 222 druhov plienkových nohavičiek rôznej
veľkosti, savosti, rôznych materiálov a v cenovom
rozpätí od 0,24 – 1,82 € za kus. Pri efektívnom
manažmente pacienta by mala byť znalosť utilizácie
rôznych kombinácií, ktoré sú najvhodnejšie pre
konkrétneho pacienta samozrejmosťou – systém
túto možnosť ponúka. Jeho väčšie využitie by
určite prispelo ku kvalite života inkontinentných
pacientov – našich klientov a k väčšej spokojnosti
rodinných i profesionálnych ošetrovateľov.
Inkontinencia je problém nielen medicínsky,
ale i etický a sociálny.
Prevalencia inkontinencie a s tým spojené prirodzené predpoklady rastu spotreby ekonomických

nákladov naďalej existujú. Preto je v nasledujúcom
období dôležité zamerať sa na regulačné mechanizmy najnákladnejších podskupín ZP, avšak pri plnom
rešpektovaní kvality v definovanom finančnom limite. Budeme klásť väčší dôraz na účelnú a efektívnu
preskripciu, zameranú najmä na poskytovanie ZP
v sociálnych zariadeniach. Chceli by sme iniciovať
spoluprácu s dotknutými pacientskymi organizáciami. Prostredníctvom nášho časopisu Partnerstvo
využijeme možnosti edukácie nielen pacientov,
rodinných príslušníkov, ale aj zdravotníckych pracovníkov, nakoľko kvalitné informácie, nám pomôžu
zvládnuť spoločnú problematiku starostlivosti
o inkontinentných pacientov.
Veľkým problémom v praxi je i poskytovanie ZP
pre poistencov v ústavoch sociálnej starostlivosti.
Z pohľadu účelu určenia poskytovania ZP
sa často vo všeobecnosti zamieňa, či ide o riešenie problému z pohľadu opatrovateľstva alebo
ošetrovateľstva. K riešeniu problémov by pomohli
jednoznačnejšie pravidlá, ktoré by prispeli
k efektívnejšej alokácii finančných prostriedkov
na ZP.
Snahou VšZP je, aby pacienti s diagnózou inkontinencia mali zabezpečené kvalitné zdravotnícke pomôcky pri rešpektovaní faktu, že kvalita a nákladová
efektivita nie sú v protiklade.
l

k pocitu straty atraktivity pre sexuálny život. InkonNedobrovoľný únik moču sa objavuje dva až trikrát
tinentné ženy majú vyšší výskyt depresie, než končastejšie u žien ako u mužov. Odhaduje sa, že 30
tinentné ženy. Vzhľadom na to, že pohlavné orgány
až 50% žien má počas života občasný únik moču.
ženy intímne susedia s močovým mechúrom, moPrevalencia inkontinencie moču u žien je
čovou rúrou a črevom, môžu sa vyskytnúť aj ďalšie
v Európe v rozmedzí od 35% do 37%. Z nich
ťažkosti. Napríklad črevné príznaky (neschopnosť
má 37% - 42% stresovú inkontinenciu, ktorá je
udržať plyny alebo stolicu, znečistenie bielizne), ale
spojená s únikom moču pri kýchaní, kašlaní alebo
i sexuálne ťažkosti (bolesť pri pohlavpri bežnej fyzickej námahe (v SR cca
Dôležitou súčasťou
nom styku, zmena v kvalite alebo pri
300 tis. žien). Asi 33% – 46% má tzv.
diagnostiky je
dosiahnutí orgazmu).
zmiešanú formu inkontinencie moču,
V súčasnosti je liečba úniku moču
u ostatných sa vyskytuje urgentná
presná a detailná
u
žien
založená na konzervatívnom
forma inkontinencie moču. Negaanamnéza, fyzikálne
postupe
a na operácii. Posledný vývoj
tívnym údajom je to, že menej ako
vyšetrenie a posúdenie
ponúka mnohé operačné postupy
jedna polovica žien s inkontinenciou
gynekologického
s dobrými výsledkami liečby. Prvým
moču vyhľadá lekára. Príčiny tohto
nálezu.
krokom adekvátného liečenia inkonstavu spočívajú v nedostatku infortinencie moču je správna diagnostika príslušného
mácií o súčasných možnostiach liečby, resp. chybná
typu inkontinencie moču. Dôležitou súčasťou diapredstava o tom, že inkontinencia moču je dôsledok
gnostiky je presná a detailná anamnéza, fyzikálne
starnutia alebo trvalý následok pôrodu. U informovyšetrenie a posúdenie gynekologického nálezu.
vaných pacientiek často rozhoduje strach z operácie.
V prípade, keď sa plánuje operácia, je potrebné
Veľká skupina žien so stresovou inkontinenciou
urobiť urodynamické vyšetrenie. Prvou líniou liečby
moču v tichosti trpí zhoršenú kvalitu života užívajúc
je konzervatívna liečba vo forme PFMT – Pelvic floor
vložky, plienky, obmedzuje príjem tekutín, limituje
muscular training. Pacientky s ťažšou formou inkontelesnú prácu, resp. cvičenie.
tinencie, resp. pacientky so zlyhaním konzervatívNegatívny dopad inkontinencie moču na život
nej liečby, sú odporúčané na operáciu. Z hľadiska
žien spočíva v redukcii sociálnych aktivít, v znížení
operačnej korekcie vieme v súčasnosti zavedením
ochoty stretávať sa s ľudmi, nechuti nakupovať,
podporných moderných syntetických materiálov,
redukcii športových aktivít. Z toho vyplýva sociálna
tzv. pások a sieťok, korigovať anatomické a funkčné 
izolácia pacientiek. Inkontinencia moču tiež vedie
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 defekty močovej rúry a panvového dna. Tieto
operácie majú veľmi dobré dlhodobé výsledky.
Prínosom týchto miniinvazívnych operácií oproti
klasickým operáciám je ich nízka invazivita, krátka
doba rekonvalescencie, pričom efektivita zákrokov
je okamžitá. Žena, ktorá bola doposiaľ odkázaná na
nosenie vložiek, sa po operácii môže tešiť z toho,
že nepríjemný únik moču skončil. Hoci v minulom
roku boli prezentované aj niektoré negatívne vplyvy
syntetických materiálov používaných hlavne pri
väčších rekonštrukčných operáciach panvového
dna, predstavujú tieto operačné postupy optimálne
riešenie inkontinencie moču spojenej s poruchami
panvového dna.
U pacientiek so zmiešanou formou inkontinencie
moču a u inkontinencie moču v dôsledku tzv. hyperaktívného močového mechúra (ženy aj muži)
sú v liečbe indikované anticholinergiká, ktoré vedú
k zlepšeniu funkcie močového mechúra na základe
tlmenia patologickej aktivity detrusoru. Úspešnosť liečby pacientov s hyperaktívnym močovým
mechúrom je okolo 40 až 60%. Odborná verejnosť
očakáva, že sa v krátkej budúcnosti k týmto preparátom zaregistruje aj mirabegron, ktorý je silný
selektívny agonista beta 3-adrenoreceptorov.
V klinických štúdiách mirabegron zvýšil priemerný vymočený objem na jedno močenie a znížil
frekvenciu výskytu kontrakcií bez močenia, pričom
neovplyvňoval mikčný tlak alebo reziduálny objem
moču.
Veľká vďaka patrí výrobcom pomôcok pre inkontinenciu moču. V súčasnosti sú k dispozícii veľmi
kvalitné moderné „ergonomicky“ konštruované savé
pomôcky pre obidve pohlavia a pre všetky vekové
skupiny pacientov.
Bohužiaľ, z hľadiska ekonomickej reality je situácia neuspokojivá, pretože kvalitné epidemiologické
štúdie v rámci SR potvrdzujú skutočnosť, že signifikatný počet pacientov nie je liečených optimálne
ale „zneužíva nevhodne nastavený systém preskripcie“
pomôcok pre inkontinenciu moču. Z tohto pohľadu
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Kto by už chcel rozprávať
o úniku moču?
Ing. Marica Laščeková
Predsedníčka OZ Inkofórum

Kto by už chcel rozprávať o úniku moču? My
chceme. Sme občianske združenie Inkofórum. Sme
dobrovoľnou nezávislou pacientskou organizáciou
zameranou na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou. Naším cieľom je, aby sa každý cítil prirodzene,
keď o úniku moču bude rozprávať. Únik moču =
inkontinencia. Mnohí ľudia si mylne myslia, že inkontinencia „sa stane“, keď človek dosiahne určitý vek.
Mali by ste vedieť, že únik moču je veľmi bežný,
je možné ho riešiť a NIE JE prirodzenou súčasťou
starnutia.
je potrebné sa zamyslieť nad stratifikáciou finačných nákladov na liečbu inkontinencie moču
a viac presadzovať operačné metódy liečby inkontinencie moču ako doposiaľ. Jednou z ciest je vytvorenie špecializovaných centier v rámci SR, ktoré by
pracovali na báze intenzívnej spolupráce urológov,
gynekológov, neurológov resp. geriatrov. Vzhľadom na to, že menované disciplíny sa v atestačnej
príprave zaoberajú problematikou inkontinencie
moču z hľadiska vlastných odborov, vytváranie
ďalších subšpecializácii (atestácií) zameraných na
inkontinenciu moču by viedlo k zhoršeniu realizácie
samotnej zdravotnej starostlivosti o pacientov
s inkontinenciou moču vytváraním nepotrebných
administratívnych prekážok. V tejto súvislosti sú viac
potrebné diagnosticko-operačné workshopy
s výmenou praktických skúseností, ako neprehľadné množstvo teoretických prednášok.
l

Aký je náš hlavný obsah činnosti?
l poskytujeme poradenstvo novým pacientom,
ktorí sa s touto diagnózou práve stretli,
l informujeme pacientov o novinkách v zdravotnej starostlivosti,
l prispievame svojimi skúsenosťami a radami
do legislatívneho procesu,
l nadväzujeme spoluprácu medzi lekármi
a pacientmi,
l šírime osvetu o danom ochorení na verejnosti...
Našu činnosť zastrešuje Odborný výbor
Inkofóra. Jeho členmi sú:
Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - profesor na
Urologickej klinike v Martine, zakladateľ centra pre
diagnostiku a liečbu funkčných porúch dolných
močových ciest, predseda OV Inkofóra

Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. - prednosta Urologickej kliniky vo Fakultnej NsP akademika L. Dérera
v Bratislave
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. - prednosta Urologickej kliniky JLFUK v Martine, predseda Slovenskej
urologickej spoločnosti
Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD. - prednosta
Urologickej kliniky LF UPJŠ Košice
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. - prednosta Kliniky geriatrie v Podunajských Biskupiciach, hlavný
odborník Ministerstva zdravotníctva pre geriatriu
Doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. - praktický
lekár pre dospelých v Skalici a ambulantný lekár
v geriatrickej ambulancii NsP Skalica
Doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD. - praktický lekár
pre dospelých Nové Zámky, člen Vedeckej rady
Slovenskej lekárskej komory
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. - primár
Urologického oddelenia v NsP Skalica, predseda
redakčnej rady časopisu Urológia
Doc. MUDr. Tibor Matuška, CSc. - primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP Nové
Zámky, odborník na operačné riešenie inkontinencie moču u žien
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD. - urologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Ján Galád - predseda Urogynekologickej
sekcie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej
spoločnosti, riaditeľ a primár Gynpor Zvolen


10/



INKONTINENCIA V SR 2013

Vďaka týmto odborníkom vieme našim členom,
ale aj pacientom, ktorí si so svojím problémom
nevedia poradiť, poskytnúť správnu a naozaj
fundovanú radu.
Inkofórum je členom Asociácie na ochranu
práv pacienta, ktorá zastrešuje veľký počet
pacientských organizácií. Asociácia je jedinou
pacientskou platformou na Slovensku, ktorá je
prizývaná do pracovných skupín na Ministerstve
zdravotníctva. Vďaka tomuto členstvu môžeme
aktívne formovať zdravotnú politiku na Slovensku.
Stali sme sa členom WFIP – Svetovej federácie
pacientov trpiacich inkontinenciou. Od tejto
federácie dostávame zaujímavé podnety, ktoré
pomáhajú zlepšovať život pacientov s únikom
moču.
Inkofórum je pacientskou platformou, fórom na
výmenu skúseností, informácií, ale i na diskusiu.
Vďaka rozprávaniu sa o inkontinencii pacienti získajú množstvo informácií o možnostiach riešenia
tejto problematiky, ako aj informácií, ako sa aj
naďalej môžu bez starostí tešiť zo svojho života. l
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Inkontinencia
z pohľadu
geriatra
MUDr. Mária Čechová
Geriater

Podobne ako v spoločnosti dochádza k významnému starnutiu, tak i súčasná medicína je svedkom
fenoménu ,,geriatrizácie medicíny“.
Geriatrickí pacienti sú ľudia vyššieho veku (formálne nad 65 rokov, prakticky nad 75 rokov),
u ktorých involučné zmeny (obvykle multimorbidita, pokles sebestačnosti, mentálnych funkcií
i sociálneho štatútu) významne ovplyvnili funkčný
stav, adaptabilitu, regulačné schopnosti na toleranciu k záťaži. Títo pacienti profitujú zo špecifického geriatrického prístupu, vyžadujú zložitejšiu
koordináciu služieb, často aktívnu dispenzarizáciu
zdravotného a/alebo funkčného stavu, sú ohrození náhlou stratou sebestačnosti, nebezpečenstva
z premeškania, častejším výskytom nežiaducich
účinkov liekov či ústavnej starostlivosti (geriatrický
hospitalizmus) i častejším odborným pochybením
pre atypickú symptomatológiu oproti patognomickému klinickému obrazu, ktorý je typický pre
určitú chorobu v dospelom (strednom) veku.
Geriatrický pacient je všeobecne definovaný ako:
l biologicky starší chorý,
l multimorbidný,
l disabilný s funkčným obmedzením,
l vyžadujúci špecifický geriatrický režim.
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Veľké geriatrické syndrómy sa v nemeckej geriatrickej literatúre považujú za ,,4 obrovské I“ geriatrie.
Je to preto, že často dominujú v klinickom obraze
starého pacienta. Predstavuje ich:
l imobilita (dekubity, kontraktúry),
l instabilita (závrat, poruchy chôdze, pády),
l inkontinecia (únik moču a/alebo stolice),
l i ntelektové poruchy (delírium, demencia,
depresia).
Nejde pritom o samostatné klinické jednotky, ale
o funkčné poruchy, vznikajúce z najrôznejších
dôvodov. Bývajú výsledkom súhry nepriaznivých
ukazovateľov zdravotného stavu a funkčnými následkami určitých ochorení. Ich exaktná diagnostika a liečba patria k najťažším úlohám geriatrie. Pre
všetky uvedené syndrómy je teda charakteristická:
l multifaktoriálna etiológia,
l chronický priebeh,
l pokles nezávislosti,
l náročná opatera a náročná liečiteľnosť.
Inkontinencia (únik moču a/alebo stolice)
predstavuje veľké zdravotné riziko s výrazným so
ciálnym dopadom. Znižuje kvalitu života postihnutého i opatrovateľov, hlavne v starobe, kde je sklon
ku komplikáciám a môže viesť až k predčasnej
smrti.
Inkontinencia moču patrí k najčastejším príznakom porúch dolných močových ciest u oboch
pohlaví. Podľa definícií je inkontinencia moču
akýkoľvek nedobrovoľný únik moču. Predstavuje
zdravotný, sociálny a hygienický problém, ktorý sa
dá objektívne zistiť. Najčastejšie rizikové faktory,
ktoré vedú k inkontinencii v starobe sú vek nad
80 rokov, polymorbidita, ochorenia centrálneho
nervového systému, psychické poruchy (demencia,
depresia, psychózy), urogenitálne ochorenia, metabolické poruchy, vplyv niektorých liekov.
Incidencia stúpa so stupňom odkázanosti. Inkontinencia je závažným problémom, ktorý vytvára

početné zdravotné a sociálne riziká. Pri zníženom
príjme tekutín zo strachu z pomočovania môže
viesť k dehydratácii, k vzniku dekubitov, k zlyhaniu
adaptačných mechanizmov a celkovému zhoršeniu
zdravotného stavu s vyššou úmrtnosťou. Sociálne
dôsledky predstavuje spoločenský hendikep,
záťaž pacienta, rodiny, zdravotníckeho personálu
a opatrovateľov, zníženie kvality života. Zlý zdravotný stav, pocit vyradenia zo spoločnosti sú chronickým stresom, ktorý môže spôsobiť geriatrický
maladaptačný syndróm.
Podľa Hegyiho u telesne imobilných a duševne
aktívnych starších ľudí v inštitucionálnej starostlivosti sa ťažká forma inkontinencie vyskytuje len
v 11%, u imobilných až v 83%. Inkontinencia je
taktiež rizikovým faktorom, ktorý závažnou mierou
ovplyvňuje dĺžku a kvalitu života. Mortalita stúpa
so závažnosťou inkontinencie.
Liečbu v starobe je potrebné zamerať nielen na
základnú chorobu, ale i na zachovanie, prípadne
zlepšenie sebestačnosti a fungujúce sociálne
vzťahy a väzby v rodine a komunite. Základom je
kvalitná ošetrovateľská starostlivosť zameraná na
prevenciu dekubitov, mobilizáciu, pomoc opatrovateľov v domácom prostredí, nevyhnutnosťou sú
vhodné inkontinenčné prostriedky individualizované pre potreby pacienta a vhodné hygienické
produkty.
l
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ADOS a spolupráca
s rodinou pri ošetrovaní
a opatrovaní inkontinentného
Marta Kráľovičová,
DVS, sestra špecialistka v inkontinencii

a v neposlednom rade aj finančná náročnosť
Pracujem ako diplomovaná sestra v Agentúre do
starostlivosti o takýchto klientov, s ktorými zápasia
mácej ošetrovateľskej starostlivosti Linda spol.s r.o.
rodiny a opatrujúci.
v Piešťanoch. V mojej práci denne dochádzam
V praxi sa stretávam s problémom inkontinenza pacientmi do ich prirodzeného domáceho
cie veľmi často. Dôvodom je najmä vek, imobilita
prostredia, kde na základe odporúčania lekára reaklienta, obezita, infekcia močových ciest, ale aj fakt,
lizujem ošetrovateľské výkony. Spektrum ochorení
že toaleta je pre chorého prakticky nedostupná pre
pacientov, ktorým poskytujem komplexnú ošetrodispozičné riešenie, prípadne schody, alebo iné
vateľskú starostlivosť je veľmi veľké. Ide
prekážky. Je na vzájomnej komunikáo chorých, u ktorých nie je nevyhnutná hospitalizácia v nemocnici, ale ich
Chorí, či opatrovatelia cii chorého, rodiny, resp. opatrujúcich
zdravotný stav vyžaduje starostlivosť,
často vôbec netušia, a sestry s ošetrujúcim lekárom, aby
zvolili správne absorpčné a hygiektorá je pravidelná, dlhodobá
akým spôsobom
nické pomôcky a tým zabezpečili
a na vysokej profesionálnej úrovni.
zabezpečiť absorpčné komfort, ktorý umožní aby sa chorý
Medzi najčastejšie skupiny patria najpomôcky, kto ich
cítil čo možno najpríjemnejšie napriek
mä chorí s chronickými ranami, imopredpisuje, alebo na tomuto hendikepu. Mnoho chorých
bilizačným syndrómom, dekubitami,
pacienti po cievnych mozgových
aké množstvo má chorý sa o tomto probléme hanbí rozprávať
a prispôsobuje svoj život inkontinenpríhodách, pooperačné stavy,
nárok podľa stupňa
cii, čím sa izoluje od okolia, vyhýba sa
chorí s onkologickými ochoreniami
inkontinencie.
spoločnosti, chorý môže byť frustroa chorí po rôznych úrazoch. Spovaný či trpieť depresiou, alebo byť agresívny. Pri
ločnou charakteristickou črtou týchto skupín je
ošetrovaní musíme brať na zreteľ aj to, že klientovi,
fakt, že väčšina týchto klientov má prakticky viac
ktorý je prakticky imobilný a inkontinentný pri
či menej obmedzenú pohyblivosť, alebo je úplne
úkonoch zabezpečujúcich hygienickú starostlivosť
imobilná. Z toho vyplývajú aj ďalšie dôsledky,
vstupujeme do jeho „intímnej zóny“, a teda by sme
ako je zvýšená náročnosť na opatrovanie, hygienicmali postupovať tak, aby sme rešpektovali jeho
kú starostlivosť, prevenciu vzniku preležanín
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súkromie a ľudskú dôstojnosť. K chorému je nevyhnutné pristupovať empaticky, počas úkonu s ním
komunikovať, povzbudzovať ho k verbalizovaniu
svojich ťažkostí a pocitov, vždy jednať s pacientom
ako s rovnocenným partnerom a uistiť ho tom, že
sme tu pre neho. Nevyhnutnou súčasťou ošetro
vania inkontinentného chorého je sledovanie
pokožky, jej hygiena a ošetrovanie, nakoľko pri
používaní absorpčných pomôcok môže dôjsť
k vzniku zaparenín, ak sa nepoužije vhodne zvolená
pomôcka, alebo sa nevymení včas. Ďalšou nepríjemnou komplikáciou pri inkontinencii je vznik preležanín v oblasti krížovej kosti. Tieto môžu vzniknúť
zo zapareniny, prípadne pôsobením moča a stolice
na pokožku pri nepravidelnej výmene absorpčných
pomôcok. Preventívne je vhodné používať profesionálnu kozmetiku určenú pre inkontinentných
pacientov, ktorá vytvára bariéru, aby bola pokožka
dostatočne chránená.
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Najčastejším problémom pri ošetrovaní chorého
s inkontinenciou v domácom prostredí je nízka
informovanosť verejnosti o tejto problematike.
Chorí, či opatrovatelia často vôbec netušia, akým
spôsobom zabezpečiť absorpčné pomôcky, kto
ich predpisuje, alebo na aké množstvo má chorý
nárok podľa stupňa inkontinencie. Je na sestre,
aby poučila chorého, resp. opatrujúcich na koho
sa majú obrátiť, aký druh profesionálnej kozmetiky
je vhodný pri inkontinencii, prípadne poradila
s výberom vhodnej absorpčnej pomôcky vzhľadom k inkontinencii.
Na záver by som sa chcela podeliť o postreh
z mojej osemnásťročnej praxe sestry v agentúre
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kedy môžem
povedať, že dobrá sestra je pre chorého ošetrovateľkou, ale zároveň aj priateľkou a dôverníčkou
a keď dokáže počúvať, je nápomocná chorému,
opatrujúcim i ošetrujúcemu lekárovi.
l
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Preskripcia inkotinenčných
pomôcok v ambulancii

Inkontinencia moču
z pohľadu všeobecného
lekára pre dospelých

MUDr. Iveta Vaverková, MPH,
Všeobecný lekár pre dospelých

Prof. MUDr. Ján Gajdošík,
Všeobecný lekár pre dospelých

všeobecného lekára pre dospelých

Demografický trend starnutia populácie, prináša
do zdravotníctva nové problémy. Každodennou
súčasťou práce v ambulanciách všeobecného
lekára pre dospelých (VLD) sa stávajú aj pacienti
s inkontinenciou. Udáva sa, že až 25% ľudí starších
ako 60 rokov a takmer 56% ľudí starších ako
80 rokov trpí inkontinenciou prevažne moču,
menej stolice alebo kombináciou oboch.
Problém inkontinencie je multidisciplinárny. Všeobecný lekár pre dospelých má svoje miesto
v procese vyhľadávania, diagnostiky, preskripcie
a informovanosti pacienta. Na základe uvedených
symptómov vie VLD rozhodnúť, ako pacienta ďalej
manažovať. Najčastejšie je pacient v rámci diagnostiky a liečby inkontinencie odoslaný k špecialistovi –
urológ, gynekológ, geriater, poprípade je potrebné
konzultovať neurológa, onkológa alebo chirurga.
Spôsob predpisovania a úhrady pomôcok pre inkontinentných stanovuje Ministerstvo zdravotníctva
SR, a to prostredníctvom Zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok. Aktuálny zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok je pravidelne
aktualizovaný v štvrťročných intervaloch spolu
s limitom úhrad.
Savé a iné pomôcky pre inkontinentných, ktoré sú
hradené z verejného zdravotného poistenia, pacientom predpisuje na poukaz odborný lekár (urológ,

gynekológ, geriater, neurológ, onkológ, chirurg)
a na základe jeho odporúčania ich môže predpísať
na poukaz aj všeobecný lekár pre dospelých.
Podľa súčasnej legislatívy, VLD nemôže sám indikovať inkontinenčné pomôcky. Musí pacienta odoslať
k špecialistovi, a to každých 6 mesiacov pre doporučenie na predpis, pokiaľ sa nejedná o inkontinenciu
3. stupňa, čiže trvalý stav.
Pre pacienta je veľmi dôležitý prístup lekára, jeho
erudovanosť podať informácie zrozumiteľne, pomôcť
pri výbere vhodnej pomôcky a taktiež psychologická podpora. Toto všetko vie pacientovi zabezpečiť
všeobecný lekár. Vzhľadom na široký sortiment pomôcok treba pacientovi poradiť a vysvetliť vhodnosť
vybranej pomôcky. Veľmi nápomocné v tom sú vzorkovníky inkontinenčných pomôcok a možnosť získať
vzorky na vyskúšanie. Každý pacient môže dostať typ,
ktorý mu najviac vyhovuje a umožňuje viesť aktívny
život, bez pocitu sociálnej izolácie. Taktiež sortiment
pre ležiacich - imobilných pacientov je dostatočne
široký na kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť.
V prípade trvalej inkontinencie je všeobecný lekár
ten, ktorý sleduje celkový zdravotný stav pacienta.
V prípade zmien zdravotného alebo fyzického stavu
či kognitívnych funkcií dokáže zmeniť savosť a typ
absorpčnej pomôcky tak, aby bola zachovaná čo
najvyššia možná kvalita života pacienta.
l
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Ak zohľadníme epidemiologické údaje –
Strata schopnosti udržať moč a ovládať vylučova5 až 20% výskyt MI v populácii stúpajúci s vekom,
nie je pre človeka jedno z najviac diskriminujúcich
vo vstupnom prúde pacientov všeobecného lekára
postihnutí. Postihuje jedincov každého veku, prepre dospelých (VLD) prakticky každý piaty pacient
mieta sa do každej sféry života človeka. Prieskumy
trpí príznakmi MI. S problémom sa lekárovi zdôverí
ukazujú stúpajúce povedomie o močovej inkontilen menšia časť, ostatní sa snažia hľadať riešenia
nencii (MI) v prostredí našej populácie, dôležité je
svojpomocou. Popritom včasné poznanie probkontinuálne podchytenie správnych informačných
lému zvyšuje naše šance na úspešné riešenie. Pre
kanálov – najmä tlačené a elektronické médiá,
včasnú diagnostiku MI a podchytenie problému je
forma poučenia zdravotníkmi. Napriek tomu, že
rozhodujúca úloha VLD, na význame
laická verejnosť má pomerne rozsiahle
Strata schopnosti
stúpa spolupráca v hierarchii zdravedomosti o probléme, je inkontinencia
udržať moč a ovládať votníctva, rozdelenie úloh a zodpomoču nedostatočne diagnostikovaná
vylučovanie je pre vednosti. Dôležitá je prevencia vzniku.
a nedostatočne alebo vôbec neliečená.
človeka jedno z najviac Európska urologická spoločnosť v r.
Rôzne zisťovania potvrdzujú,
2012 definovala rizikové faktory MI
že 50 až 75% pacientov neprizná
diskriminujúcich
pre mužov i ženy, ktoré je potrebné
v žiadnom prípade príznaky MI.
postihnutí.
zohľadniť. Pre úspech starostlivosti
Popritom to je známym faktom, že
rozhoduje včasnosť diagnostiky a zásahu, aktívne
80% pacientov s MI môže byť vyliečených, alebo im
vyhľadávanie pacientov s MI. Dôležitá je základná
môžeme významne pomôcť. Dôvodov je veľa, často
diagnostika a vylúčenie liečiteľných dôvodov –
je to pocit zahanbenia, ide o ochorenie orgánov
zápaly močových ciest, ochorenia podmieňujúce
vylučovania, ktorých problémy sa neventilujú na
inkontinenciu a pod. Problémom zostáva skuverejnosti. Nepatrí medzi ochorenia, ktoré sa tešia
točnosť, že podľa rôznych zistení iba 1/3 lekárov
záujmu verejnosti a „úcte“, ako napríklad kardioprimárnej starostlivosti sa rutinne pýta pacientov
vaskulárne ochorenia, dnes i diabetes... Výsledkom
na MI. Popritom dotazník o inkontinencii ICIQje istá tabuizácia témy – daná historickým vývojom
UI SF je vhodnou pomôckou poukazujúcou na
vedomia spoločnosti, neochotou pacienta identifi
problém MI, pacient ho môže vyplniť pod do
kovať sa s inkontinenciou a pod.
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 hľadom sestry pri príprave na vyšetrenie u lekára.
V indikovaných prípadoch je dôležité zabezpečenie
konzílií, ak je nevyhnutná hospitalizácia a ďalšie
sledovanie úspešnosti farmakoterapie, sledovanie
vývoja zdravotného stavu pacienta po operácii,
účinnosti liečby, eventálne nežiadúce účinky liekov.
Erudícia VLD, vhodný partnerský vzťah lekár-pacient
umožňuje potom i odpovede na časté otázky, aké
riešenie zvoliť – konzervatívne, operačné - indikácia
k OP, riziká OP, úspešnosť postupu a rozhodnutie
ako ďalej?
Kauzálna liečba MI nie je vždy možná, riešením
je potom odporúčanie inkontinenčných pomôcok.
Pre rozhodovanie o výbere pomôcky je najdô
ležitejší pacient a jeho potreby. Významné sú
sprievodné faktory - vek, pohlavie, závažnosť UI,
mobilita, obratnosť, duševné zdravie, životný štýl,
osobné priority. Cieľom je správnym výberom
pomôcky udržať kvalitu života na úrovni zdravého
jedinca, pomôcť žiť bežný život s pocitom istoty, že
okolie o ich obmedzení ani netuší.
Kompetencie pri starostlivosti o občana s inkontinenciou sú v priamom protiklade s deklarovaným
cieľom transformácie zdravotníctva, posilnenie
úlohy VLD. Určite by situáciu zjednodušila možnosť
po stanovení diagnózy MI predpísať pomôcku
už v ambulancii VLD. Nadbytočným sa zdá byť
nevyhnutnosť mesačného predpisu a opakovanej
nie nevyhnutnej návštevy ambulancie. Vítaným
zjednodušením komplikovaného procesu by bolo
umožniť predpis raz ročne, možnosť mesačných
vyzdvihnutí v lekárni, za kontroly ZP – ak hrozí nadužívanie pomôcok. Podmienkou ostáva kontrola
stavu pacienta v ambulancii VLD, vývoja ochorenia,
vrátane zváženia odborne odôvodnenej konzultácie špecialistu.
Dlhodobá starostlivosť prináša mnohé problémy
pre pacienta, najčastejším je nevyhnutnosť používania pomôcok. Komplikovaný predpis pomôcky
- výhradne na odporúčanie špecialistu sťažuje jej
dostupnosť pre postihnutého občana. Podobne
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v situáciách, ak sa zdravotný stav pacienta prakticky nemení, je nadbytočné legislatívne určenie
návštevy špecialistu. Najmä ZP požadované odporúčanie špecialistu i v prípadoch neliečiteľnej MI
sťažuje dostupnosť riešenia pre pacienta. Vhodná
legislatívna úprava so zvýraznením cieľov transformácie zdravotníctva – posilnenie kompetencií VLD
v prípade diagnostiky a preskripcie pomôcky by
znamenala ekonomicky nenáročný krok v ústrety
potrebám občana.
l
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Individuálny prístup
v starostlivosti
o inkontinentných
v zariadení pre seniorov
Mgr. Jadranka Moravcová
Hlavná sestra, ZpS a DS Jesienka By tča
Pracujem v zdravotníctve 29 rokov a prevažná časť
mojej profesionálnej praxe bola v urgentnej
medicíne. V Zariadení pre seniorov Jesienka pracujem ako hlavná sestra od septembra 2012
a väčšina klientov v našom zariadení trpí inkontinenciou. Inkontinenčné pomôcky prešli od počiatku mojej praxe veľkou premenou. V roku 1984,
keď som ako zdravotník začínala, takéto pomôcky
uľahčujúce prácu zdravotníckeho personálu
a spríjemňujúce kvalitu života klientov, vlastne
ani neexistovali.
Pri mojom nástupe do Jesienky bolo pre mňa
všetko súvisiace s výberom inkontinenčných pomôcok pre klientov nové.
V tejto situácii ma zaujal projekt Tena Solutions,
ktorý mi predstavila produktová špecialistka výrobcu absorpčných pomôcok.
Na začiatku mi bolo vysvetlené, ako celý projekt
prebieha a čo je jeho cieľom. Páčil sa mi z toho dôvodu, že bol šitý na mieru nášho zariadenia, resp.
každého individuálneho klienta a zároveň mohol
priniesť vyššiu efektivitu pri celkovej starostlivosti
o inkontinentných. Po dôslednom naplánovaní
krokov projektu s personálom v našom zariadení,

sme tiež oboznámili klientov o možnosti zapojiť
sa a byť nápomocní pri výbere inkontinenčnej
pomôcky. Túto ponuku klienti radi prijali, pretože
sa bral do úvahy aj ich názor a rozhodnutie.
Prvým praktickým krokom bolo presné zmapovanie situácie v našom zariadení. Merali sme čas
venovaný toalete a výmene inkopomôcok
u klientov, množstvo spotrebovaných pomôcok
a premočenej posteľnej bielizne, množstvo
odpadu. Každého klienta sme posudzovali
individuálne - jeho schopnosti, sebestačnosť,
stav jeho pokožky. O všetkých zistených skutočnostiach personál spolu s Jankou, produktovou 

18/

INKONTINENCIA V SR 2013

INKONTINENCIA V SR 2013

Nová úroveň starostlivosti
o kontinenciu a osobnú hygienu
Pocit duševnej
a telesnej pohody klientov

Môžeme
ovplyvniť až 15%
vašich celkových nákladov
Príčiny nasledovných 		
nákladov		
Nevhodný výber pomôcok
a postupov, ktorého následkom je
častá výmena pomôcok 
3%
Pretekanie, ktorého dôsledkom je
častá výmena posteľnej bielizne/
oblečenia/častejšie pranie 
2%
Poškodenie kože, ktoré si vyžaduje
liečbu 
3%
Náklady vo vzťahu k personálu napr.
nemocenské, fluktuácia 
2%
Náklady na výmenu pomôcok
Náklady na pomôcky

l

Podiel na celkových
nákladoch*

l Individuálna starostlivosť o kontinenciu
Nie tak časté rušenie klientov kvôli výmene pomôcky
l Menej pretekania
l Pohodlnejšia každodenná hygiena
l Zdravšia koža
l Viac dôstojnosti a nezávislosti

„Naším cieľom je, aby každý človek žil život naplno
a sme presvedčení, že rozvojom starostlivosti
o kontinenciu sme zlepšili kvalitu života
našich klientov.“
Yvonné Danielsson, Nursing home manager,
Daljunkaregĺrden – Falun, Švédsko 2009

10% následné náklady

Pracovné prostredie
Väčšie uspokojenie personálu zo starostlivosti
Postupy správnej praxe pri starostlivosti o klientov
l Menej častá výmena pomôcok
l Menšia potreba starostlivosti o pokožku
l Menej času stráveného nad úlohami
súvisiacimi s inkontinenciou

l
l

4% náklady na výmenu pomôcok
1% náklady na pomôcky

Náklady na starostlivosť o inkontinenciu 15%
Rozpočet
l Nižšia spotreba pomôcok
l Nižšie výdavky na starostlivosť o pokožku
l Nižšie výdavky na pranie
l Nižšie výdavky za odpad
l Zisky vďaka efektívnosti
*Percentá použité v tejto tabuľke vychádzajú z rozsiahleho interného
a externého výskumu, skúseností a zozbieraných údajov.
**„Náklady na pomôcky tvoria 1% celkových nákladov.“
Zdroj: CREMS, University Carlo Cattaneo, Taliansko 2010

„Po začatí používania výrobkov značky TENA
a absolvovaní školení, používame podstatne
menej výrobkov.“
Zdroj: Cowi Study, Dánsko 2009

„Používanie moderných výrobkov a postupov
znížilo frekvenciu výmeny pomôcok, a personálu tak
umožnilo tráviť viac času s rezidentmi zmysluplnejšie.“
Helga Goutcher, Head of Clinical Practice,
BUPA care Homes, UK 2010

Životné prostredie
Nižšia spotreba energie (pranie)
Práčky Sušičky
l Nižšia spotreba materiálu
Pomôcky Starostlivosť o pokožku

l

l

l

l

l

„V rámci nášho partnerstva so spoločnosťou SCA
sme optimalizovali množstvo používaných výrobkov,
čo má priame pozitívne dopady na životné prostredie,
s menším množstvom odpadu, menej bielizne
na pranie, atď.“
Zdroj: Cowi Study, Dánsko 2009

 špecialistkou, viedol presné záznamy. Výsledkom
analýzy bolo, že u niektorých klientov nám Janka
odporučila zmeniť typ pomôcky, u niektorých stačilo
využiť ich sebestačnosť, no všeobecne sme sa začali
učiť využívať kapacitu inkontinenčných pomôcok na
maximum. Po prediskutovaní odporúčaní sme začali
so zmenami tým, že sa zaškolil personál aj klienti
priamo v prevádzke. Janka nám pomáhala dovtedy,
kým sme si všetci neboli istí, že sme implementovali
všetko, na čom sme sa dohodli.
Ďalšou fázou bolo zopakovanie všetkých meraní
z úvodnej fázy. Merali sme opäť čas, spotrebu bielizne,
pomôcok a pod. Musím však priznať, že už pred ofi
ciálnym vyhodnotením sme si uvedomovali pozitívne
zmeny – personál okamžite po zavedení projektu zaregistroval menej premočenej bielizne a plienok v sklade
bol zrazu dostatok. Porovnanie výsledkov fázy „PRED“
a „PO“ bolo pre nás len potvrdením nášho pozorovania.
Vďaka Tena Solutions sa do nášho zariadenia dostal napr. špecifický typ inkopomôcky Tena Flex. Mňa,
ako dlhoročného zdravotníckeho pracovníka, oslovilo
jednoduché nasadzovanie u stojacich klientov
a klientov na vozíčku. Dvom našim imobilným vozičkárom výrazne zlepšilo používanie Tena Flex kvalitu
ich života, vďaka možnosti vysadzovania na toaletu.
Pozitívne výsledky sme dosiahli v každom smere –
znížila sa dĺžka času venovaná manipulácii s klientom,
eliminovalo sa množstvo premočenej posteľnej bielizne, s čím, samozrejme, súvisí aj úspora energie pri
praní. Vďaka správne zvoleným pomôckam sa zvýšila
aj efektivita ich využívania a môžem potvrdiť aj nemalú finančnú úsporu iba tým, že absorpčné pomôcky
už nemusíme dokupovať. Za celý personál musím
poďakovať za ergonomickú výhodu jedinečných TENA
Flex, lebo manipulácia pri prebaľovaní klienta je jednoduchšia a šetrí personál aj fyzicky.
Zavedenie projektu Tena Solutions má pre naše
zariadenie neoceniteľný význam. Pomáha nám našu
náročnú prácu robiť efektívne a naviac ku každému
nášmu klientovi pristupovať individuálne.
A to sa nám a našim klientom najviac páči.
l
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