
ABSTRAKT 

Obsahem této práce je zhodnocení léčby bolesti se zaměřením na výdej a užití silných opioidních 

analgetik v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. 

Teoretická část je věnována problematice léčby bolesti. Bolest zásadním způsobem ovlivňuje 

kvalitu života nemocných, a proto je nezbytně nutné bolesti věnovat náležitou pozornost a účinně ji tišit. 

V teoretické části je uvedena definice bolesti, anatomické a fyziologické podklady bolesti, typy bolesti, 

aspekty diagnostiky a hodnocení bolesti a epidemiologie bolesti. Největší část literární rešerše je zacílena 

na vlastní léčbu bolesti – zejména na farmakoterapii, zmíněny jsou ale i další možnosti ovlivnění bolesti 

jako jsou analgetická radioterapie, invazivní postupy, aplikace radioizotopů či psychoterapie. Bolest je 

jevem, který má svou somatickou, psychologickou i sociální složku, a proto je léčba bolesti 

multidisciplinární úkol, který vyžaduje komplexní řešení. Léčba bolesti musí být vždy individuálně 

přizpůsobena jednotlivému nemocnému. Cílem léčby bolesti je nejen zmírnění či odstranění bolesti, ale 

především zvýšení kvality života pacienta a jeho  návrat do plnohodnotného života. 

V experimentální části byla sledována spotřeba silných opioidních analgetik v Masarykově 

onkologickém ústavu v Brně v období pěti let: 2002-2006. Analýza spotřeby byla zaměřena na stanovení 

a vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních změn ve sledovaném období a odhadnutí trendů do 

budoucna v preskripci a užití silných opioidních analgetik. Pro účely práce byla sledována všechna silná 

opioidní analgetika užívaná v MOÚ během sledovaného období. Jednalo se o tyto účinné látky: morfin, 

petidin, piritramid, alfentanil, fentanyl, sufentanil, tilidin, oxykodon, hydromorfon a buprenorfin. Pro 

ziskání dat o spotřebě léčivých přípravků byl využit lékárenský informační systém Ústavní lékárny MOÚ. 

Shromážděná a zpracovaná data byla přehledným způsobem uspořádána do tabulek a grafů. 

Na základě vyhodnocení spotřeby lze jednoznačně vyvozovat postupný nárůst spotřeby 

opioidních analgetik. Opioidy dnes představují základní pilíř léčby nádorové bolesti. Zjištěné výsledky 

potvrzují, že v posledních letech prodělává pohled na roli opioidů svůj vývoj a názorový posun a spotřeba 

opioidů stoupá, čímž dochází ke zkvalitnění léčby bolesti. Trend do budoucnosti je jasný – další nárůst 

spotřeby opioidních analgetik, což povede ke zvýšení kvality léčby bolesti. Jedná se jednoznačně o 

žádoucí fenomén. 

 


