
AZ INKONTINENCIÁVAL ÉLŐK  

ÉLETMINŐSÉG-JAVÍTÁSÁT TÁMOGATÓ 

SZEMÉLYRE-SZABOTT VÉDŐESZKÖZ VÁLASZTÁS 

Beszélgessünk tabuk nélkül a 

vizelettartási problémákról! 



Kontinencia > < Inkontinencia 
Viselkedés irányítási képesség, vagy annak hiánya 

Széklet 
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„Az inkontinencia olyan önkéntelen vizeletvesztés,  

amely higiéniás és pszicho-szociális probléma  

és ez objektíven demonstrálható”   
(Nemzetközi Kontinencia Társaság) 

„A kontinencia, a vizelettatás képessége, a 

társadalmi integráció és funkcionalitás 

minimumkövetelménye” 

Kontinencia > < Inkontinencia 

Viselkedés irányítás hiánya magával vonja annak  társas megítélését 
 =>    MEGBÉLYEGZÉS, KIREKESZTÉS, SZÉGYENÉRZET     =>  TABU 
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A társadalom hozzáállása, tévhitek 

A férfiak nagy részének az van a fejében, hogy az inkontinencia csak a nőket érintő probléma. 

A hölgyek az enyhe vizelet csepegést gyakran csak apró női hygiéniai problémaként kezelik. 

Általában azt gondolják, hogy elsősorban csak időskorban jelentkezik.  

Az érintettek jó részének nehezére esik beszélnie  a problémáiról, azt hiszik egyedül vannak.  
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Az inkontinencia gyakorisága hazánkban 

Forrás: nemzetközi panelek alapján származtatott adat 

75% - NŐ 
kb. 300.000 nő ellátatlan 

inkontinencia védőeszközzel 
90%-uk ellátatlan  

férfi inkontinencia betéttel 

25% - FÉRFI 

550.000  
enyhe, közép-súlyos inkontinens 

100.000  
súlyos inkontinens 

kb. 650.000 fő 

Olyan gyakori, mint a szénanátha! 

A magyar lakosság 6,5%-a inkontinens 
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Életminőség 
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Teljes népességből vett minta Inkontinens páciensek köréből vett minta

Az inkontinencia hatása a mindennapi életre 
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Életminőség 



Professzionális inkontinencia ellátás => 
Életminőség nyereség! 
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Egészségügyi szakmai irányelv  
A felnőttkorban előforduló, nem neurogén 

eredetű vizeletinkontinenciáról 

Az irányelv alapja: 
 

• Inkontinencia népbetegség mértékű előfordulása 
 

• Magas hazai incidencia/prevalencia adatok 

oNők:  4,6 – 58,5%;  

o Férfiak:  1,6 – 24 % 
 

• „Rejtőzködő betegség”:  

o szégyenérzet, stigmatizáció, kirekesztettség  => TABU  
 

• Késői és alacsony orvoshoz fordulási arány:  ~30 % 

„A kontinencia-ellátás elsődleges célja  

 a BETEG TELJES TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA…” 
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Protokoll alapú, személyre szabott 
inkontinencia ellátási modell 
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Ellátási folyamat: 

prevenció >> diagnosztika >> therápia >> rehabilitáció >> ápolás 

Első vonalbeli konzervatív kezelésben - VIZELET FELSZÍVÓ ESZKÖZÖK! 

’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)  

’A megfelelő életminőséget biztosító kezelés szempontjából kiemelt 
jelentősége van a megfelelő nedvszívó kapacitású, méretű és típusú 
nedvszívó eszköz helyes, a beteg mindenkori szükségleteihez, 
adottságaihoz alkalmazkodó megválasztásának. 



Kérdezni tudni kell! 
Mire van szüksége az inkontinens betegnek?  
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Könnyű, gyors csere, 
Önálló termékhasználat, 

Diszkréció, emberi méltóság, 
Biztonságos nedvszívó kapacitás, 

Bőr egészségének megóvása 

 Egyedül élek, csak ritkán jön át a lányom, 

 Ügyetlen már a kezem, agyvérzésem volt, 

 Félek, hogy észreveszik, ha megyek valahova, 

 Biztos, nem fog átázni még éjszaka sem? 

 Meleg, dörzsöl, irritál… 



Korlátozott, 

ápolásra szorul

Mobilis / Önellátó

Enyhe/Középsúlyos Súlyos

Vizelet vesztés súlyossága

* széklet inkontinencia megléte
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Beteg Profil

Protokoll alapú, személyre szabott 
inkontinencia ellátási modell  

…mert nem vagyunk egyformák! 
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Kérdezni tudni kell! 
Mire van szüksége az inkontinens betegnek?  
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Korlátozott, 

Ápolásra szorul

Mobilis  

Önellátó

Enyhe/Középsúlyos Súlyos

Vizelet vesztés súlyossága

* széklet inkontinencia megléte
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Beteg Profil



Bizonytalanság, 
szorongás,  

félelem a szagok 
miatt 

Külső kapcsolatok, 
beszűkülése,  

társaság kerülése 

Zárkózott  
testtartás, 

mosolytalan arc 

Szemkontaktus 
hiánya, 

kommunikációs 
nehézség 

Félénkség, 
zárkózottság, vagy 
annak  leplezése 
 pl. túlzó lazaság 

„Valóban engem látsz?”  
Énkép zavar = Önértékelési problémák 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Triangle_warning_sign_(red_and_white).svg


„Valóban engem látsz?”  
Pozitív énkép = Belső erő, Kisugárzás 
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„Valóban engem látsz?”  
Pozitív énkép = Belső erő, Kisugárzás 
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„Valóban engem látsz?”  
Pozitív énkép = Belső erő, Kisugárzás 
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Stephen Hawking  

Kate Winslet 

Juan Manuel Santos 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://www.foxnews.com/health/2016/01/29/kate-winslet-opens-up-about-having-incontinence.html
http://www.youtube.com/watch?v=OTm2pnbTzLw


Mit tegyünk és mit ne tegyünk? 
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• Önmagában még senki nem halt bele biológiailag a vizeletinkontinenciába 
 De a következményeibe társas értelemben már nagyon sokan belerokkannak 
 

• A fő baj az, ha a szégyenként megélt tüneteket nem kezeljük időben 

• Ha nem fordulunk orvoshoz: a gyors tüneti és a jó végleges kezelésre esély sincs 

• Ha nem fordulunk orvoshoz,  az esetleg megbújó háttérbetegség is rejtve marad 
 

• Ne feledjük: az igazi ellenség nem az a pár csepp…hanem a TABU 
 

• Semmiképp se hagyjuk magunkat! 

• Ne ijedjünk meg, ne rejtőzzünk el, ne bujtassuk el a mögöttes okokat 

• Mielőbb forduljunk orvoshoz: urológus, nőgyógyász, háziorvos 

• Járjunk utána, képezzük ki magunkat, kérdezzünk 

• Kérdezzük meg a szakembereket, pl a segédeszköz boltot 
 

• Mindenképp legyünk mi is mindig „életre valók”: 

• mondjuk el mindezt másoknak is! 



Protokoll alapú, személyre szabott 
inkontinencia ellátás 

Szivárgás 

mentesség 

Diszkréció 

Egészséges 

Bőr 

Szag-

mentesség 

Emberi 

méltóság 

Társas 

kapcsolatok 

Függetlenség 

Önállóság 

Feltárt, kezelt 

háttér ok 
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Életminőség nyereség! 

FESZ - 2016.  19 Forrás: PETZ  és a beteg beleegyezésével 
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www.PelenkApp.hu 



… mert mi az érintettek elégedettségéért 
versengünk! 
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Köszönöm a figyelmet! 


