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• definice je vytvořena Mezinárodní společností pro kontinenci (ICS)

• je definována jako stížnost na jakýkoli vůlí neovladatelný únik moči

• jedná se o symptom  

• může se jednat o projev mnoha onemocnění 

• podle MKN:

– N39.3 Stresová inkontinence 

– N39.4 Jiná určená inkontinence moči 

– R32 Neurčená inkontinence moči, enuréza

– F45.8 Inkontinence psychogenní

– F98 Neorganická enuréza
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• věk

• pohlaví

• etnikum

• obezita, fyzická námaha (CHOPN, kouření)

• těhotenství a porod, menopauza

• medikace 

• operace v malé pánvi, trauma pánve

• onemocnění prostaty a dolních močových cest

• neurogenní porucha v oblasti dolních močových cest (neurologická onemocnění)



D Delirium or acute confusion

I Infection (symptomatic UTI) 

A Atrophic vaginitis or urethritis

P Pharmaceutical agents

P Psychological disorders (depression, behavioral disturbances) 

E Excess urine output 

R Restricted mobility (limits ability to reach a bathroom in time) 

S Stool impaction
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Více než polovina populace trpí inkontinencí moči



OAB



Prevalenci OAB mezi pacienty

všeobecných urologických ambulancí

lze předpokládat mezi 23,6–64 %.

Ces Urol 2011; 15(3): 181-188
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› 3x více žen než mužů trpí inkontinencí moči. 

› 30 až 50 % žen má v průběhu svého života občasný únik moči.

› 510 000 žen v České republice trpí inkontinencí.

Pouze 20 – 25 % žen 

vyhledá pomoc lékaře !



› nepřirozený stud

› považování inkontinence za normální stav

› „pohodlné“ řešení pomocí vložek

› neznalost možností léčby inkontinence

› strach z chirurgické léčby


