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CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INKONTINENCE 

Jánská Hana, Bc. Blanka Drápelová, Bc. Martina Borsiczká 

 

Cíl:  

Poukázat na jiný způsob řešení inkontinence než jsou inkontinenční 

pomůcky a farmakologická léčba. 

 

Výsledky: 

Zvyšení kvality života žen a tím i zvýšení jejich sebevědomí. 

 

Závěr: 

Počet indikací k chirurgickému výkonu stoupá, zavedení TOT pásky 

je nenáročný chirurgický výkon s velmi efektivním výsledkem. 

 

Metoda: 

Chirurgické řešení stresové incontinence. 

 

 

INKONTINENCE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 

Mgr. et Mgr. Zlata Kožíšková  

 

Anotace: 

Inkontinence je nechtěný, vůlí neovladatelný únik moči. 

Inkontinence pro pacienta představuje vážný problém v každém věku, 

především z hlediska hygienického, sociálního, zdravotního, ekonomického 

i psychologického. Inkontinence moči ovlivňuje kvalitu života pacienta.  

Inkontinenční pomůcky představují pro pacienty s inkontinencí 

nepostradatelné pomocníky k zvládnutí úniku moči. Tyto pomůcky by měly 

být spolehlivé, nenápadné, prodyšné, s dobrými absorpčními vlastnostmi. 

Metodiku preskripce, množstevní a finanční limity, pro úhradu pomůcek pro 

inkontinentní pacienty stanovuje v České republice zákon č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění.  
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V ošetřovatelské péči o pacienty s inkontinencí moči je vedle 

používání moderních absorpčních pomůcek nedílnou součástí i péče o 

pokožku a dodržování režimových doporučení v rámci životosprávy. Vhodně 

zvolená a správně používaná pomůcka, adekvátní ošetřovatelská péče a 

důsledná edukace pacienta může výrazně zlepšit kvalitu života pacienta. 

 

 

 

SROVNÁNÍ PORODNÍ ASISTENCE V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ 

Kristýna Kurzová 

  

Anotace: 

Tato přednáška pojednává o porodní asistenci v zahraničí a jejím srovnání 

s porodní asistencí v České republice. Porodní asistence v zahraničí a 

porodní asistence v České republice se značně liší. Tyto odlišnosti jsou dány 

již od historie a vývoje porodní asistence v jednotlivých státech Evropy. Tato 

přednáška je zaměřena na porodní asistenci v Německu, Finsku a Anglii. 

Jsou zde v přehledu uvedeny organizace porodních asistentek v těchto 

třech zemích a České republice. V přednášce je popsán vzdělávací systém 

porodních asistentek ve vybraných evropských zemích.  

K analýze tohoto tématu došlo pomocí kvantitativního výzkumu, 

který umožňuje jít do hloubky zkoumané problematiky.  Rozhovor mi 

poskytly dvě porodní asistentky, které se zúčastnily zahraniční stáže. Jejich 

zážitky, zkušenosti, pocity a názory popisují porodní asistenci v Německu a 

Finsku. Prostřednictvím těchto rozhovorů mohu vyjádřit rozdíly v porodní 

asistenci v zahraničí a České republice.  

Pomocí tohoto výzkumu jsem mohla popsat vzdělávací systém 

porodních asistentek v České republice a v zahraničí, kompetence 

porodních asistentek v zahraničí, komunitní péči porodních asistentek a 

rozdíly ve vlastní práci porodních asistentek.  

 Inspirace ze zahraničí je pro porodní asistentky velmi důležitá. 

Zahraniční stáž poskytne porodní asistence nové zkušenosti, znalosti i 


