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Rehabilitácia pre pacientov s inkontinenciou 

 

Témou minuloročného Týždňa kontinencie bola prevencia a riešenie úniku moču pomocou 

rehabilitácie svalov panvového dna u žien aj u mužov. Práve vďaka rehabilitácii sa problémy spojené s 

únikom moču dajú vo významnej miere ovplyvniť a v niektorých prípadoch aj úplne odstrániť. 

Unikom moču trpí po 50. roku života 30 % žien a po 80. roku veku toto číslo narastie až na 50 %.  

Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akad. L. 

Dérera, uviedol, že inkontinencia alebo mimovoľný únik moču je symptóm, ktorý môže signalizovať 

viacero ochorení. Ľudia sa o tomto probléme hanbia hovoriť, spája sa s pocitom zlyhania či 

hygienickej nehody, o ktorej treba taktne mlčať. V dôsledku toho mnohí postihnutí s týmto 

problémom menia celý svoj doterajší spôsob života, zriekajú sa obľúbených aktivít a izolujú sa od 

spoločnosti. Pritom stačí len prekonať bariéru a nájsť riešenia. Pacienti chodia k urológom na 

poslednú chvíľu, keď je ich stav už alarmujúci. Pacienti si nechcú pripúšťať, že nejaký problém vôbec 

majú a hanbia sa. Pritom adekvátna lekárska pomoc a rady, ako postupovať, môžu významným 

spôsobom zvrátiť priebeh problému s únikom moču. Pacient sa musí totiž naučiť s touto poruchou 

zaobchádzať tak, aby mu neznepríjemňovala každodenný život. Hanblivosť spôsobuje, že pacienti 

nevyhľadajú lekára a problém s unikajúcim močom spočiatku riešia pomocou hygienických 

menštruačných vložiek, ktoré však nemajú ani adekvátne absorpčné vlastnosti a ani nezabraňujú 

zachytávaniu zápachu moču.  

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. (Urologická klinika UN Martin), zakladateľ Centra pre diagnostiku a 

liečbu funkčných porúch dolných močových ciest, predseda Odborného výboru InkoFóra zdôraznil, že 

na Slovensku trpia inkontinenciou desiatky tisíc ľudí a kvôli starnutiu obyvateľstva bude týchto 

pacientov pribúdať. Hoci je to komplikácia, mali by sme sa na ňu pozerať ako na ktorýkoľvek 

medicínsky riešiteľný problém. Urológ či gynekológ vedia poradiť, navyše takáto návšteva môže 

presne stanoviť diagnózu: či ide o problém ochabnutých svalov panvového dna, zápalový proces 

močového ústrojenstva či iný zdravotný problém. Po zistení diagnózy nasleduje liečba a odporúčania, 

ktorými by sa pacient mal riadiť. Niekedy pomôže nastavenie na správne cvičenie panvového dna, 

niekedy je nutné podstúpiť dôkladnejšiu liečbu. Podľa výsledkov vyšetrení sa inkontinencia moču delí 

na nekomplikovanú a komplikovanú. Komplikovaná forma znamená výskyt krvi v moči, infekciu 

močových ciest, prítomnosť onkologických chorôb, stavy po ožarovaní alebo podozrenie na chorobné 

spojenie močového mechúra s okolitými orgánmi. Medzi pokročilé chirurgické metódy terapie patrí 

liečba pomocou neurostimulátora. Takéto riešenie je vhodné u pacientov, u ktorých zlyhala 

medikamentózna liečba dráždivého močového mechúra. Neuromodulácia je určená pre terapiu 

mužov a žien s dráždivým močovým mechúrom a únikom moču. Opačnú skupinu tvoria pacienti s 

poruchami močenia, u ktorých vzniká nadbytočné hromadenie moču v močovom mechúre. Pacienti 

vtedy vyprázdňujú močový mechúr samocievkovaním. Aj v tomto prípade dokáže neurostimulátor 

obnoviť močenie a znížiť počet cievkovaní. Neuromodulácia sa realizuje počas dvoch období. V prvom 

období sa vkladá tenká elektróda do tretieho otvoru v krížovej kosti. Elektróda je spojená s vonkajším 

neurostimulátorom cez kožu. Počas 2 - 8 týždňov prebieha stimulácia a pacient si zapisuje v denníku 

počet močení a objem vymočeného moču. Ak sa znížil počet močení viac ako o polovicu, nasleduje 

druhé obdobie. Dočasný neurostimulátor sa odpojí od elektródy a pod kožu sa implantuje vnútorný 



neurostimulátor napojený na elektródu. Hlavnou výhodou trvalej stimulácie je dlhotrvajúca účinná 

terapia, ktorá minimálne zaťažuje pacientov. Kontroly pacientov sa vykonávajú raz za tri mesiace. 

Pacienti dokážu nastaviť a vypnúť neurostimulátor, takže nehrozí žiadne riziko z oneskorenej 

návštevy lekára. V budúcnosti očakávame nabíjateľné neu rostimulátory, dvojité elektródy na 

účinnejšiu stimuláciu. Skúšajú sa aj neurostimulátory u pacientov s neurologickými chorobami 

dolných močových ciest (napr. sklerózou multiplex). Na Slovensku je liečba neuorostimulátorom 

indikovaná u pacientov s neovplyvniteľným nutkaním na močenie s únikom alebo bez úniku moču a 

pri chronickom preplnení močového mechúra v dôsledku poruchy reflexu močenia.  

PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., cert. MDT - fyzioterapeutka, KFBLR LF UPJŠ a UNLP v Košiciach a 

autorka brožúry o cvičení panvového dna upozornila, že rehabilitácia je slovo zložené z predpony re-, 

čo znamená opakovať a zo slovesa habilitare, čo znamená schopnosť vykonávať. V preklade 

rehabilitácia znamená byť znovu schopný. Rehabilitáciu môžeme chápať ako proces, ktorý umožní 

znovuzískanie stratenej funkcie. V našom prípade funkcie svalov panvového dna, ktoré sa významne 

podieľajú na udržaní moču. Ťažkosti ako sú napr. únik moču pri kašli, kýchaní, pri fyzickej námahe sú 

pravdepodobne spojené s oslabeným svalstvom panvového dna. Účinnosť správne vedeného 

cvičenia je preukázaná mnohými vedeckými štúdiami. Svaly panvového dna ochabujú najmä vekom, 

ale ich oslabenie sa môže prejaviť aj u žien napr. po pôrode a u mužov po operácii prostaty. 

Princípom odporúčaných cvikov je posilnenie oslabeného svalstva panvového dna. Cvičenie je 

vhodné pri stresovej a urgentnej inkontinencii moču v počiatočných štádiách, ale aj v rámci prevencie 

pred vznikom takýchto problémov. Cvičenia je možné vyskúšať aj keď pacient nemá ťažkosti s únikom 

moču v rámci prevencie ich vzniku. Napr. aj keď žena plánuje bábätko, je po pôrode, po operačnom 

gynekologickom zákroku, v menopauze, pri zvýšenej hmotnosti, pri zvýšenej fyzickej práci, športovej 

záťaži, prípadne pri chronickom kašli a astme. Najvýhodnejšie je pred začatím cvičenia navštíviť 

vyškoleného fyzioterapeuta, preto, aby sa pacient/ka naučili jednotlivé cvičenia a správne ich aj 

realizovali. Nesprávna technika cvičenia spôsobuje jeho neúčinnosť. Odporúča sa cvičiť pri stresovej, 

urgentnej, zmiešanej inkontinencii moču: 1. - 2. stupeň, to znamená - únik moču pri kašli, kýchaní, pri 

dvíhaní ťažších predmetov, únik moču pri fyzickej aktivite, napr. chôdzi, behu, tanci, športe, skákaní. 

A tiež pri diagnostikovanom prolapse orgánov panvy, v rámci prevencie vzniku inkontinencie moču a 

stolice po pôrode, v menopauze, pri zvýšenej telesnej hmotnosti, pri zvýšenej fyzickej aktivite, pri 

chronickom kašli. Pri nádoroch a zápaloch močových ciest sa odporúča necvičiť. Zásady správneho 

cvičenia - dĺžka trvania sťahu sa postupne predlžuje z 1 na 10 sekúnd. Po každej kontrakcii naseduje 

krátke uvoľnenie svalov panvového dna. Cvik opakujeme 5- až 10-krát.  

Je potrebné sa snažiť o izolované kontrakcie svalov v oblasti močovej trubice alebo konečníka 

(brucho má byť uvoľnené, sedacie svaly tiež). Treba si predstaviť, akoby chcel cvičiaci prerušiť 

močenie. Trvanie cvičebnej jednotky je cca 20 minút. Odporúčaná frekvencia cvičenia je 1-krát 

denne, každý deň, minimálne 3 mesiace. Cvičebnú jednotku je možné rozdeliť napr. 2-krát denne 10 

minút alebo 3-krát denne po 7 minút. Dôležité pri cvičení je, aby cvičiaci používal iba svaly panvového 

dna. Svaly brušné a stehenné musia byť uvoľnené. Spôsob dýchania je tiež dôležitý.  

Ing. Marica Laščeková, pred sedníčka OZ InkoFórum povedala, že už od roku 2008 vyhlasuje 

International continence society (ICS), Svetový týdeň kontinencie. Jeho cieľom je upozorniť na 

závažnosť, ale aj tabuizáciu témy samovoľného úniku moču a stolice. Podľa prieskumov ICS menej 

ako 40 % pacientov sa zdôverí so svojím problémom lekárovi. Počas týždňa kontinencie prebehla 

informačná kampaň aj v 8 nemocniciach na Slovensku. O problematike úniku moču a možnostiach, 

ako tejto poruche predchádzať, sa mohli informovať pacienti v týchto nemocniciach a zdravotníckych 

zariadeniach: UN Bratislava - Nemocnica akad. Dérera Kramáre, Poliklinika Vajnorská Bratislava, FN 

Trnava, FN Nitra, FNsP Banská Bystrica, UN Matin, UN L. Pasteura Košice, Poliklinika Šamorín. V 



informačných stánkoch sa pacienti stretli so skúsenými zdravotnými sestrami, ktoré informovali o 

problematike inkontinencie, o možnostiach vyšetrenia a riešenia problémov. V stánkoch sa 

nachádzali informačné materiály o problematike a aj nové vydanie InkoNovín o rehabilitačných 

cvičeniach na posilňovanie svalstva panvového dna. V roku 2015 počas Týždňa kontinencie, ktorý 

prebiehal v 6 slovenských mestách, sa o problematiku aktívne zaujímalo približne 1800 ľudí, pričom 

najväčší záujem bol v hlavnom meste. Najčastejšie sa ľudia pýtali na používanie absorpčných 

pomôcok. Či, a v ktorých prípadoch pacienti majú na nich nárok, v akom rozsahu, kto pomôcky 

predpisuje. Záujem bol aj o alternatívne možnosti liečby, posilňovanie svalov panvového dna a o 

novinky v zdravotnej starostlivosti o pacienta trpiaceho únikom moču. Aj vlani sa objavili prípady, keď 

návštevníci hovorili o tom, že ich príbuzní nechcú ísť so svojím problémom k lekárovi, hanbia sa, je im 

to nepríjemné. Podľa ankety, ktorú návštevníci vypĺňali, takmer 40 % žien vo veku 55 - 65 rokov trpí 

únikom moču, pričom ide skôr o ľahšie stavy, ktoré ženy riešia najmä menštruačnými vložkami. Ženy 

tiež majú tendenciu o probléme nerozprávať. Až 34,5 % sa zatiaľ nikomu nezverilo. Z vyzbieraných 

dotazníkov vyplynulo, že stále mnoho ľudí svoj stav nerieši, nevyhľadá pomoc. Poslaním OZ 

InkoFórum je zlepšovať postavenie pacientov trpiacich inkontinenciou, stimulovať verejnosť k 

aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, podporovať zdravotne významné pozitívne prvky životného 

štýlu, posilňovať schopnosti človeka vyrovnávať sa s danou situáciou. OZ InkoFórum si kladie za cieľ, 

aby sa čo najväčšie množstvo pacientov nehanbilo rozprávať o tejto problematike, včas navštívilo 

lekára a viedli plnohodnotný život.  

 


