
Urologické oddělení 
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Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59 

 
DOTAZNÍK PRO PACIENTY SE SPINÁLNÍ LÉZÍ 

 
ČÁST 1 : VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
 
A1. Věk:   …………let 
 
 
A2. Výška a hmotnost:   ……..cm ………kg 
 
 
A3. Jste:  muž (0)   žena (1)  
 
 
A4. Jakého jste dosáhli nejvyššího vzdělaní: 
 
základní  (0) středoškolské  (1) vysokoškolské  (2) 
 
 
A5. Jakou chorobou trpíte? 
 
Úrazová léze míchy   (1) 
Neúrazová léze míchy             (2) 
Roztroušená skleróza           (3) 
Jiné     (4)  
 

 
A6. Jaká doba uplynula od úrazu nebo začátku choroby  
 
………………….let 
 
 
A7. Máte problémy s močením nebo udržením moči? 
 
Ne (0)  Ano  (1)  Jestliže ano, jak dlouho ......... (v letech) 
 
 
A8. Své potíže s močením nebo udržením moči léčíte převážně:  
 
Nemám potíže      (0)   
Mám potíže a neléčím se     (1) 
Mám potíže a léčím se u obvodního lékaře   (2) 
Mám potíže a léčím se u urologa    (3) 
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A9. Cévkujete se sám nebo s pomocí druhé osoby? 
 
Necévkuji se      (0) 
Cévkuji se sám                      (1) 
Cévkuji se s pomocí jiné osoby   (2) 
 
 
A10. Jak dlouho se cévkujete ? 
 
Necévkuji se      (0) 
Cévkuji se méně než 1 rok    (1) 
Cévkuji se déle než 1 rok    (2) 
 
 
A11. Máte potíže při cévkování ? 
 
Necévkuji se                               (0) 
Nemám potíže při cévkování    (1) 
Mám bolesti při cévkování    (2) 
Mám při cévkování krvácení z močové trubice        (3) 
Mám jiné potíže při cévkování                           (4) 
 
 
A12. Používáte cévky jednorázově ? 
 
Necévkuji se                                                         (0) 
Ano, používám cévky jednorázově                          (1) 
Ne, používám tutéž cévku několikrát                     (2) 
 
 
A13. Jak často se průměrně cévkujete? 
 
Necévkuji se    (0) 
Jedenkrát denně   (1) 
Dvakrát denně    (2) 
Třikrát denně    (3) 
Čtyřikrát denně   (4) 
Pětkrát denně                   (5) 
Šestkrát denně                  (6)   
Sedmkrát denně             (7)  
Osmkrát denně             (8) 
Devětkrát denně           (9)  
Desetkrát denně    (10) 
Vícekrát denně   (11)  uveďte kolikrát     ..................... 
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A14. Používáte sběrné prostředky? 
 
Ne     (0) 
Vložky nebo plenky   (1) 
Kondomový urinál   (2) 
Jiné     (3) 
 
 
A15. Bylo u Vás cévkování zahájeno bezprostředně po vzniku poruchy močových cest 
následkem úrazu míchy nebo roztroušené sklerózy? 
 
Cévkování bylo zahájeno ihned po vzniku poruchy močových cest    (0) 
 
Měl jsem přechodně permanentní katétr       (1) 
Uveďte, jak dlouho:      ……………..  měsíců      ………………let  
 
Měl jsem přechodně epicystostomii (vývod z močového měchýře přes stěnu břišní) (2) 
Uveďte, jak dlouho:      ……………..  měsíců      ………………let  
 
Přechodně jsem vyklepával močový měchýř       (3) 
Uveďte, jak dlouho:      ……………..  měsíců      ………………let  
 
Přechodně jsem vytlačoval močový měchýř        (4) 
Uveďte, jak dlouho:      ……………..  měsíců      ………………let  
 
Moč mi nekontrolovatelně unikala         (5) 
Uveďte, jak dlouho:      ……………..  měsíců      ………………let  
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Část 2 : OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBDOBÍ  
PŘED ZAHÁJENÍM INTERMITENTNÍ KATETRIZACE 

  
Zamyslete se, prosím, jaký byl Váš stav předtím, než jste se začali cévkovat.  
 
Pokud jste se začal/a cévkovat bezprostředně po úraze nebo začátku choroby,  

přejděte k části 3.    
 

 
ICIQ 13. Jak často Vám unikala moč? (Označte jednu odpověď): 
 
nikdy       (0) 
asi jedenkrát týdně nebo méně   (1) 
2 nebo 3-krát týdně     (2) 
asi jedenkrát denně     (3) 
mnohokrát denně     (4) 
nepřetržitě      (5) 
 
 
ICIQ 14.  
Jaké množství moči Vám obvykle unikalo ? (Označte jednu odpověď): 
 
žádné     (0) 
malé množství   (2) 
střední množství   (4) 
velké množství   (6) 
 
 
ICIQ 15. Celkově, jak hodně zasahoval únik moči do Vašeho každodenního života? 
(Prosím, označte číslo mezi 0 (vůbec) a 10 (velmi moc)): 
 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
vůbec           velmi moc 
 
 
ICIQ 16. V jaké situaci Vám unikala moč? (Prosím, označte všechny možnosti, které se Vás 
týkají): 
 
nikdy - moč neuniká       (0) 
uniká dříve než dojdete na záchod     (1) 
uniká když kašlete nebo kýcháte     (2) 
uniká když spíte       (3) 
uniká když tělesně pracujete/cvičíte     (4) 
uniká když jste ukončili močení a už jste oblečený/-á  (5) 
uniká bez jasného důvodu      (6) 
uniká nepřetržitě       (7) 
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Část 3 : OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBDOBÍ  
PO ZAHÁJENÍ INTERMITENTNÍ KATETRIZACE 

 
Zamyslete se, jak jste se měli v průměru během UPLYNULÝCH ČTYŘ TÝDNŮ. 

 
 
ICIQ 23. Jak často Vám uniká moč? (Označte jednu odpověď): 
 
nikdy       (0) 
asi jedenkrát týdně nebo méně   (1) 
2 nebo 3-krát týdně     (2) 
asi jedenkrát denně     (3) 
několikrát denně     (4) 
nepřetržitě      (5) 
 
 
ICIQ 24. Jaké množství moči Vám obvykle uniká ? (Označte jednu odpověď): 
 
žádné     (0) 
malé množství   (2) 
střední množství   (4) 
velké množství   (6) 
 
 
ICIQ 25. Celkově, jak velmi zasahuje únik moči do Vašeho každodenního života? 
(Prosím, označte číslo mezi 0 (vůbec) a 10 (velmi moc)): 
 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
vůbec           velmi moc 
 
 
ICIQ 26. V jaké situaci Vám uniká moč? (Prosím, označte všechny možnosti, které se Vás 
týkají): 
 
nikdy - moč neuniká       (0) 
uniká dříve než dojdete na záchod    (1) 
uniká když kašlete nebo kýcháte     (2) 
uniká když spíte       (3) 
uniká když tělesně pracujete/cvičíte     (4) 
uniká když jste ukončili močení a už jste oblečený/-á  (5) 
uniká bez jasného důvodu      (6) 
uniká nepřetržitě       (7) 
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Vaše pocity  
(Prosím označte vždy jen jednu odpověď) 
 
Q1. Vadí mi, že nedojdu včas na záchod (vymočit se) 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q2. Vadí mi, že mi uniká moč, když zakašlu nebo kýchnu 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q3. Kvůli mým obtížím s močením a únikem moči musím opatrně vstávat když sedím 
 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q4. Vadí mi, když jsou záchody na neznámých místech 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q5. Cítím se depresivně – zle kvůli mým obtížím s močením a únikem moči 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
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(Prosím označte vždy jen jednu odpověď) 
 
Q6. Když opustím domov na delší dobu, necítím se kvůli mým obtížím s močením 
a únikem moči svobodně 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q7. Cítím se méněcenně, kvůli mým obtížím s močením a únikem moči, které mi 
zabraňují dělat to, co chci 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q8. Vadí mi, že ostatním zapáchám močí 
 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q9. Stále myslím na své obtíže s močením nebo únikem moči 
 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q10. Je pro mě důležité chodit často na záchod kvůli mým obtížím s močením a únikem 
moči 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
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(Prosím označte vždy jen jednu odpověď) 
 
Q11. Je pro mě důležité všechno v předstihu naplánovat kvůli mým obtížím s močením 
a únikem moči  

 
1 výrazně 

 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q12. Vadí mi, že moje obtíže s močením nebo únikem moči se zhorší při stárnutí 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q13. Mám problém dobře se v noci vyspat kvůli mým potížím s močením nebo únikem 
moči 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec  
 
 
Q14. Vadí mi pocity  rozpaků nebo ponížení, protože mám obtíže s močením nebo 
únikem moči 
 
 1 výrazně 
 2 velmi  

3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q15. Mé potíže s močením nebo únikem moči způsobují, že se necítím jako zdravý 
člověk 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
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(Prosím označte vždy jen jednu odpověď) 
 
Q16. Mé potíže s močením nebo únikem moči způsobují pocit bezmocnosti 
 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q17. Mám méně potěšení z života, protože mám obtíže s močením nebo únikem moči 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q18. Mám stále obavy, že se pomočím 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q19. Cítím, že neovládám svůj močový měchýř 
 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec  
 
 
Q20. Kvůli svým obtížím s močením a únikem moči musím sledovat co piji a jaké 
množství 
 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
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(Prosím označte vždy jen jednu odpověď) 
 
Q21. Mé potíže s močením nebo únikem moči mě omezují ve výběru oděvů 
 
 1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec 
 
 
Q22. Vadí mi problémy při pohlavním styku, protože mám potíže s močením nebo 
únikem moči 
 

1 výrazně 
 2 velmi 
 3 středně 
 4 trochu 
 5 vůbec  
 
 


