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Mi a gond a 
vizeletinkontinenciával? 



Neurogén hólyag

Stressz inkontinencia

Hyperaktív hólyag

Urge
inkontinencia

Hyperaktív
detrusor

Kevert 
inkontinencia

A vizelettartási zavarok 



Az átmeneti vagy tartós 
vizeletinkontinencia incidenciája 

és prevalenciája alapján 
népbetegség mértékű probléma. 

Az inkontinencia egy tünetet jelent, mely 
számos különböző betegség, anatómiai eltérés 

egyik megjelenési formája lehet. 



100 

20 

10 
5 5 

15 

50 

100 

10 
5 5 

20 

30 

80 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 6 10 30 40 60 80

férfi nő

Vizelet inkontinencia 
százalékos gyakorisága 
életkor és nem szerint 

év 



A „rejtőzködő” betegek - 
szégyenérzet,  
a „tabu téma”,  

 
nem szívesen fordulnak 

szakemberhez,  
miközben az inkontinenciára 

panaszkodókkal  
a háziorvosok 16%-a nem 

törődik. 



Az inkontinens állapot mind az egyén, mind 
környezete és a társadalom számára is 

jelentős pszichés és anyagi terheket jelent. 

Az inkontinens állapottal együttjáró tünetekkel 
(„gyanús” foltok az öltözéken, vizeletszag stb.) 

szemben a beteg társas környezete teljes 
mértékben elutasító. 

Mi a gond még a vizeletinkontinenciával? 



Az első orvos-beteg találkozás 
alkalmával a betegek közel negyede 

tapaszalja, hogy a háziorvos 
érdektelenséget mutat a 

vizelettartási panaszok említése 
kapcsán, betegének nem ajánlja 

további érdemi kivizsgálást, 
segítséget. 

Mi a gond az inkontinencia diagnosztikájával? 



Panaszok Stressz                 Kevert                 Urge Komplikált inkontinencia

Kötelező és javasolt
alapvizsgálatok

Kiegészítő, speciális
vizsgálatok

Anamnézis
(kérdőívek, vizelési naplók hasznosak)

Fizikális vizsgálat
Stressz teszt

Vizeletvizsgálat
Residuum

Első vonalbeli kezelés

Szakorvosi vizsgálat
Urodinamikai vizsgálat

Képalkotók
Endoscopia

Eredménytelenség, recidíva esetén

Invazív, műtéti kezelések
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A felnőtt női és férfi vizeletinkontinencia kivizsgálási és 
ellátási algoritmusa 



Mit tett  
a Magyar Kontinencia 

Társaság? 

Továbbképzés: Előadások, Könyvek, 
cikkek. 

Konszenzus konferencia. 

Irányelv fejlesztés. 

Cseppnyi önbizalom 



Résztvevők: 
Ápolási igazgatók 
Forgalmazók az Egészségért Szövetség 
Nemzeti Betegfórum 
Magyar Gyógyszerészi Kamara  
Magyar KontinenciaTársaság  
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
Országos Alapellátási Intézet 
Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika 
Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika 



Szakmai konszenzus a kontinencia ellátás 
fejlesztésére 

A Magyar Kontinencia Társaság 2014. 
június 24-i kerekasztal megbeszélésén a  

 
Felek egyetértettek az alábbiakban: 



A nem, vagy rosszul ellátott inkontinencia 
éppúgy a beteg azonnali és totális társadalmi 
kirekesztődését vonja maga után, függetlenül 
az érintett életkorától, társadalmi státuszától 
és képzettségétől.  

Ezért az inkontinencia 
ellátás alapvető célja  

a kontinencia 
fogyatékával élők 
teljes társadalmi 
reintegrációja.  



A vizelet inkontinens beteg ellátása 
multidisciplináris feladat.  

 
Szerepet játszik benne a prevenció, torna, 

fizikoterápia, diéta,  
gyógyszeres-, műtéti- és tüneti kezelés, 

ápolás, rehabilitáció.  



Alapvető szerepe van a háziorvosnak, 
urológusnak, nőgyógyásznak,  

neurológusnak, rehabilitáció szakorvosának, 
gyermekgyógyásznak,  

geriáternek, védőnőnek, gyógytornásznak,  
dietetikusnak, ápolónőnek, gyógyszerésznek,  
illetve a gyógyászati segédeszközt gyártónak 

és forgalmazónak. 



Az eredményes korai tüneti kezelés megkezdésének 
és a további szükséges diagnosztikai és terápiás 
beavatkozások sikerének előfeltétele a beteg 
(önellátás, inkontinencia súlyosság, testméret,  
akaratlanul szivárgó ürülék típusa) profilját 

kötelezően dokumentáló és ahhoz mindenkor 
alkalmazkodó tüneti kezelés indikációs 

lehetőségének biztosítása az alapellátás szintjén. Az 
eredményes kezelés a beteg egyéni adottságainak, 

lehetőségeinek és képességeinek figyelembevételével, 
azaz a személyre szabott ellátás révén érhető el. 



Jelenleg a közfinanszírozott - GYSE - 
ellátást igénybe vevő betegek több mint fele 
maradványtünetről (szivárgásról) számol be.  

Ez az ellátás személyre szabottságának – 
minőségi, szakmai – hiányosságaira utal.  

A gyógyászati 
segédeszközből sokszor a 
nem megfelelőt használják, 

így a felírt eszközök 
hatásossága kérdéses.  



A nem megfelelő eszköz pazarláshoz vezet,  
gyakrabban kell cserélni a talán olcsóbb, de 

nem eléggé hatásos nedvszívókat.  

Elsődleges közös 
célunk - javítsuk a 
meglévő rendszer 

hatékonyságát 
(visszaszorítván a 

pazarlást).  



A kontinencia ellátás elsődleges célja, a beteg 
teljes társadalmi reintegrációja,  

 
melynek feltétele az azonnali,  

teljes tüneti stabilizáció  
(gyógyszeres és/vagy eszközös) biztosítása 

és az oki kezelés mielőbbi megkezdése.  



Mi a gond az 
inkontinencia ellátással? 

Prevenció – Gátizom torna nincs és nincs finanszírozva 

Terápia – Gátizom torna – nincs finanszírozva 

Tüneti terápia – pelenka  
  - alapellátásban nincs jogosítvány 
  - közgyógyellátással – nem egyénre    
 szabott - szivárog 

Gyógyszeres terápia  
– korszerű gyógyszer nem támogatott,  
 drága – nem adják 
-nem korszerű támogatott –  
    kezelés eredménye nem olyan jó 
Műtéti kezelés, Rehabilitáció 



Műtéti kezelés  
 – korszerű eljárás kevésbé ismert és   
  kevésbé alkalmazott 
 - nem korszerű eljárás ismert alkalmazott – 
  eredménye nem túl jó 

Rehabilitáció  
 – részleges támogatás – részleges eredmény 

Mi a gond az 
inkontinencia ellátással? 

Prevenció – Gátizom torna nincs és nincs finanszírozva 

Terápia – Gátizom torna – nincs finanszírozva 

Tüneti terápia 
Gyógyszeres terápia 



Protokoll - Irányelv 



IRÁNYOK    MERRE? 



Első nyomtatott Biblia , Gutenberg 15.sz. 



Egészségügyi ellátók számára a klinikai 
döntéshozatal segítésére: 

Jelen irányelv a nem neurogén eredetű felnőtt 
vizeletinkontinencia prevenciójával, kivizsgálásával, 

kezelésével,  
rehabilitációjával, gondozásával és ápolásával 

foglalkozó egészségügyi szakemberek számára 
íródott azzal a céllal,  

hogy a jelenleg aktuálisan legfrissebb nemzetközi 
ajánlásokat a magyarországi helyzetre adaptálva 
bemutassa, és ezzel segítse, illetve biztosítsa a 

korszerű betegellátást. 

Felhasználás célja 



Vizeletfelszívó segédeszköz 
Ajánlás 60 
Javasolt vizeletfelszívó segédeszköz felírása az 
inkontinencia okozta panaszok javítása céljából 
vizeletinkontinens betegeknél. (B) [1, 2, 3] 

Ajánlás 61 
A javasolni kívánt nedvszívó eszköz típusának 
kapacitásának és méretének kapcsán a kiválasztás 
során vegyük figyelembe a vizeletinkontinencia 
típusát és súlyosságát, valamint a beteg testi és 
funkcionális adottságait, mobilitását, és egyéb 
ápolási-életviteli igényeit. (A) [2] 



Ajánlás 65 
A vizeletinkontinencia az életminőséget 

jelentősen rontja,  
ezért minden inkontinens betegnek javasolt 

átmenetileg vizeletinkontinenca segédeszköz  
a kivizsgálás idejére, az adekvát kezelés 

időpontjáig, vagy ha a kezelés nem 
eredményezett teljes javulást   

illetve véglegesen olyan betegeknél, akiknél 
eredményes kontinencia kezelésre  

nincs lehetőség.  



Nedvszívó segédeszköz választáskor javasolt 
az 5. ábra alapján történő  

leegyszerűsített segédeszköz  
választási sémát követni.  



Nedvszívó segédeszköz felírási javaslat 
mátrix-szerűen ábrázolva 

Főbb nedvszívó eszköztípusok 
(ISO 15621 konform 
eszközválasztási séma) 

Közepes - súlyos 
vizeletinkontinencia 
tüneti kezelésére 

Beteg önellátó képessége kielégítő? 

igen nem 
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igen 
alsónemű-szerű,  
övvel rögzített  

övvel rögzített 

nem övvel rögzített 
ragasztócsíkos,  
övvel rögzített 

  



A beteg életvitelének, funkcionális és 
anatómiai adottságainak, az inkontinencia 

jellegének is megfelelő,  

Főbb nedvszívó 
eszköztípusok 

(ISO 15621 konform 
eszközválasztási séma) 

Közepes - súlyos 
vizeletinkontinencia 
tüneti kezelésére 

Beteg önellátó 
képessége kielégítő? 
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övvel 
rögzített 

nem 
övvel 

rögzített 

ragasztócs
íkos,  
övvel 

rögzített 

a meglévő önellátó 
képesség maximális 

kiaknázását egyaránt 
biztosító nedvszívó 

segédeszköz 
alkalmazása javasolt.  



A módszerrel minimálisra csökkenthető a 
hibás segédeszköz használat miatt előforduló 

vizeletszivárgás,  
ami által mindennemű járulékos költség és a 

napi betét / pelenkacsere szükséglet is 
csökken.  



Ajánlás 160 
Javasolt a jelenlegi segédeszköz központú 
gyógyászati segédeszköz felírási rendszer 
beteg centrikussá történő átalakítása (D). 

Az egyénre szabott minőségi segédeszköz-
ellátás feltétele, a jelenlegi segédeszköz 

központú ártámogatási rendszer átalakítása és 
a betegközpontú differenciált nedvszívó 

eszközutalványozás és támogatás bevezetése. 



Mivel a jelenlegi felírhatósági és támogatási 
séma (magasabb effektív teljesítményt 

nyújtó termékek ár/darab és piacrész alapú 
rutin-delistázása,  

egynemű 80%-os normatív támogatás,  
a megfelelő eszköztípus kiválasztását segítő 

irányelv hiánya,  
szakorvosi javaslat kényszere)  

a beteg állapotváltozását nem követő, 
ineffektív ellátást generál. 



Fentiek miatt jelen irányelv szerzői a 
felírhatósági és ár-támogatási szabályzókra 

alkalmazva javasolják 

a két-lépcsős felírhatóságot,  
a két-kulcsos támogatást 

és a támogatott-körbe kerülés szabályainak 
egyidejű korrekcióját.  



Javasolt változtatások:  
Ajánlás 161 

Az alapellátásban dolgozó orvosnak minden 
inkontinens betegnél joga van egy alacsonyabb 

támogatási kulccsal (45%) nedvszívó 
segédeszköz felírására minden beteg-

megjelenés alkalmával, maximum 3 hónapra.  

Amennyiben a segédeszköz felírása a 
későbbiekben is szükséges, az csak szakorvosi 

vizsgálatot követően lehetséges magasabb 
támogatási kulccsal (80%).  



A szakorvosi javaslat az inkontinencia 
mértékére és jellegére kell utaljon,  

de a nedvszívó GYSE alaptípust sem annak 
méretét nem szabad behatárolja,  

legfeljebb 8 ISO karakter pontos legyen . 
 



A jelen irányelvben feltüntetett ártámogatási 
mértékek csupán javaslatok,  

melyek eldöntése a finanszírozó 
kompetenciája.  



Azonban, a támogatási mértékektől függetlenül 
a háziorvosok GYSE utalványozási engedélyét, 

a fenti szigorú feltételek betartásával 
mindenképpen vissza kell állítani.  

Ezt a háziorvosoktól 2009-ben vették el, 
aminek a következménye a szakellátás 

túlterhelése, hosszú várólisták, gyengébb 
eredményességű és összességében 
költségesebb tüneti kezelés lett. 



Az inkontinens betegek nagy része ugyanis az 
alapellátásban jelentkezik először,  

így ezen betegek megfelelő első ellátása csak 
akkor valósulhat meg maradéktalanul,  

ha az alapellátásban a kötelezettségek mellett 
jogokat is biztosítunk. 



Jelen irányelv három meghatározó irányelv alapján 
készült: 
Abrams P, Cardozo L, Khoury S, et al. (eds.) 
Incontinence. 5th International Consultation on 
Incontinence, Paris, February, 2012. SMART-DOT 
marketing and web consultants-2013, ISBN: 978-
9953-493-21-3.  
Lucas MG, Bedretdinova D, Bosch JLHR et al. 
European Association of Urology (EAU) Guidelines: 
Guidelines on Urinary Incontinence. 2015.  
Majoros A, Pytel Á, Bajory Z. A vizeletinkontinencia. 
A Magyar Urológia irányelvei, Szeged: 2010; 36-57. 



Az irányelv célja  
rövidtávon a vizeletinkontinencia hazai 
kivizsgálásának és ellátásának javítása,  

hosszú távon  
bizonyítékokon alapuló szakmai ajánlásokat 

biztosítani  

egy országos lefedettségű,  
progresszivitási szintek szerint felépülő 

kontinencia hálózat szakmai működéséhez. 


