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ÚVOD:
Po poranění míchy se rozvíjí porucha senzomotorických a autonomních
funkcí. Jedním ze závažných důsledků je rozvoj neurogenní dysfunkce
dolních močových cest. Urologická péče je v postakutní fázi zaměřena
na nastavení optimálního režimu evakuace močového měchýře s cílem
ochrany horních močových cest a dosažení sociálně přijatelné míry
kontinence. I v dalším období je třeba zjistit důslednou prevenci
urologických komplikací spojených s neurogenním močovým
měchýřem. Efektivním nástrojem pro účinnou prevenci je rovněž
standardizace záznamu urologických vyšetření.

Metody:
V roce 2002 na společné konferenci American Spinal Injury Association
(ASIA) a International Spinal Cord Society (ISCoS) ve Vancouveru vznikla
potřeba vytvořit standardizované formuláře pro záznam dat z
hodnocení různých zdravotních důsledků míšního poranění. Byly
vytvořeny mezinárodní pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti. V
průběhu dalších deseti let bylo postupně vytvořeno 21 formulářů. V
České republice se průběžně snažíme tyto formuláře rozšířit mezi
odborníky zaměřené na léčbu spinálních pacientů. Formuláře pro
záznam dat o urologické péči jsou svým rozsahem dobře využitelné.

Výsledky:
V České republice jsou validované tři formuláře pro záznam
urologických dat, a to formulář pro záznam dat o funkci dolních
močových cest, formulář pro záznam dat o infekci močových cest,
formulář pro záznam urodynamických dat. Tyto formuláře dostatečně
pokrývají základní údaje ze všech oblastí urologické problematiky u
pacientů s míšní lézí. Pro maximální zjednodušení a přehlednost dat
byly formuláře převedeny do elektronické formy při dodržování
pravidel o ochraně osobních údajů. Po registraci a schválení přístupu
může každý odborník vyplnit uvedené formuláře přímo v počítači a
podle rozsahu přístupových práv prohlížet údaje pacienta zadané na
jiném pracovišti.

Závěr:

Standardizované dotazníky:
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Vzhledem k rizikům spojeným s neurogenní dysfunkcí močových cest u
spinálních pacientů je nutná jejich trvalá urologická dispenzarizace.
Používání elektronických formulářů pomůže standardizovat záznamy o
vyšetření a zpřehlednit zdravotnickou dokumentaci. Předpokládáme,
že standardizace urologických výstupů bude mít v konečném důsledku
vliv i na morbiditu spinálních pacientů, a tím i na jejich kvalitu života.

