
 1

    Univerzita Karlova v Praze 
1. léka�ská fakulta 

Ústav teorie a praxe ošet�ovatelství 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Navazující magisterské studium 

u�itelství zdravotnických p�edm�t� pro st�ední školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
 

Centra pro lé�bu bolesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006////2007                                                                            Bc. Jana Holoubková, DiS 
 
Vedoucí práce: PhDr. Helena Chloubová 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod�kování: 
 
      Cht�la bych velmi pod�kovat PhDr. Helen� Chloubové za pomoc a �as, který mi 

v�novala p�i konzultacích v pr�b�hu zpracování mé diplomové práce. Dále d�kuji za 

poskytnutí cenných rad a informací a také odborných materiál�. 

      D�kuji také zam�stnanc�m a celému týmu Centra lé�by bolesti Fakultní 

nemocnice v Plzni za �as, který mi v�novali p�i studiu dokumentace, trp�liv� 

zodpovídali moje dotazy a pomohli mi tak hloub�ji proniknout do problematiky lé�by 

chronické bolesti. 

      Cht�la bych také pod�kovat své rodin�, která se v roli laické ve�ejnosti podílela na 

jazykové úprav� mé práce  a byla mi po celou dobu zpracování mé diplomové práce 

oporou. 

 



 3

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: PhDr. Helena Chloubová 
 
Oponent: 
 
Datum obhajoby diplomové práce: 
 
Hodnocení: 

 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�estné prohlášení: 

 

      Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatn� a použila p�i její 

realizaci pouze t�ch pramen�, které jsou uvedeny v seznamu použitých zdroj�.     

 

 

V Plzni dne 10.4.2007                                                            …………………………... 

 



 5

OBSAH 

 

Obsah …………………………………………………………………………….. 5 

Seznam tabulek a graf� ………………………………………………………… 9 

Anotace (v �eském jazyce) …...………….……………………………………… 12 

Abstract (v anglickém jazyce) …..……………………………………………… 13 

  

Teoretická �ást …………………………………………………………….. 14 

Úvod …………………………………………………………………………….. 15 

1. Problém bolesti …………………………………………………………….. 17 

1.1 Vymezení bolesti ……………………………………………………………..                     17 

1.2 Význam bolesti ……………………………………………………………… 19 

1.2.1 Pozitivní význam ..………………………………………………………… 20 

1.2.2 Negativní význam ………..……………………………………………….. 21 

  

2. Klasifikace bolesti ……………………………………………………......... 23 

2.1 Taxonomie a terminologie bolesti ………………………………………….. 23 

2.2 Základní druhy a d�lení bolesti ………………………………………......... 24 

2.2.1 Podle charakteru a délky trvání………………………………………….. 25 

2.2.2 Podle p�vodu a lokalizace………………………………………………… 26 

2.2.3 Podle verbálních a neverbálních projev� nemocného ………………….. 27 

2.2.4 Podle komponent bolesti ………………………………………………….. 28 

2.2.5 Typy bolesti dle Lindbloma ………………………………………………. 29 

2.3 Ovlivn�ní bolesti …………………………………………………………….. 29 

2.4 Když bolest ovládne život …………………………………………………... 31 

2.5 Bolest jako individuální pocit ………………………………………………. 32 

2.6 Monitorace a hodnocení bolesti ……………………………………………. 35 

 

 

 

 

 

  



 6

3. Fyziologie bolesti ………………………………………………………….  38 

3.1 Vznik bolesti a obecné mechanismy bolesti ……………………………….. 38 

3.2 Mechanismy nocicepce, typy nocisenzor� ………………………………… 40 

3.3 Práh bolesti ………………………………………………………………….. 41 

3.4 Bolestivé stimuly …………………………………………………………….. 43 

3.5 Vedení bolesti ……………………………………………………………….. 43 

3.6 Úloha míchy …………………………………………………………………. 44 

3.7 Modulace bolesti …………………………………………………………….. 45 

  

4. Chronická bolest …………………………………………………………... 46 

4.1 Charakteristika a rysy CHB ……………………………………………….. 46 

4.2 P�í�iny CHB ………………………………………………………………… 47 

4.3 D�sledky CHB ……………………………………………………………… 48 

4.4 Nej�ast�jší chronické bolestivé stavy ……………………………………… 49 

4.4.1  Nádorová bolest…………………………………………………………… 49 

4.4.2  Nenádorová bolest ……………………………………………………….. 51 

  

5. Celková bolest ……………………………………………………………… 52 

5.1  Historické poznámky k celkové bolesti …………………………………… 52 

5.2  Celková bolest a utrpení …………………………………………………… 54 

5.3  Význam celkové bolesti …………………………………………………….. 55 

  

6. Obecné p�ístupy lé�by celkové a chronické bolesti …………………. 57 

6.1. Všeobecné zásady lé�by bolesti ……………………………………………. 58 

6.1.1 Lé�ba nenádorové bolesti ………………………………………………… 59 

6.1.2 Lé�ba nádorové bolesti …………………………………………………… 61 

6.2 Nefarmakologické postupy …………………………………………………. 63 

6.3 Anestetické invazivní postupy ……………………………………………… 64 

6.3.1 Studium infúzních pump a dávkova�� v CLB v Plzni ………………….. 67 

6.4 Farmakologické postupy …………………………………………………… 71 

6.5 Psychoterapie bolesti ……………………………………………………….. 73 

6.6 Alternativní metody lé�by ………………………………………………….. 76 

  



 7

7. Centra pro lé�bu bolesti ………………………………………………….. 79 

7.1 Typy pracoviš� pro lé�bu bolesti …………………………………………... 79 

7.2 Historie CLB ………………………………………………………………… 81 

7.3 Spole�nost pro studium a lé�bu bolesti ……………………………………. 82 

7.4 �innost CLB ………………………………………………………………… 84 

7.5 Cíle pracoviš� pro lé�bu bolesti ……………………………………………. 85 

  

Empirická �ást …………………………………………………………….. 86 

8. Empirický výzkum …………………………………………………………… 87 

8.1 Nám�t a výzkumný problém ……………………………………………….. 87 

8.2 Cíle empirického výzkumu …………………………………………………. 87 

8.3 Hypotézy …………………………………………………………………….. 88 

8.4 Metody výzkumu …………………………………………………………… 89 

8.4.1 Základní metody výzkumu ………………………………………………. 89 

8.4.2 Dopl�ující metody výzkumu …………………………………………….. 91 

8.4.3 P�edvýzkum …………………………………….………………………… 91 

8.5 Charakteristika výzkumného vzorku ……………………………………… 91 

8.6 Organizace a �asový plán …………………………………………………... 96 

  

9. Výsledky výzkumu a jejich interpretace ………………………………. 98 

9.1 Hypotéza �. 1 ………………………………………………………………… 98 

9.2 Hypotéza �. 2 ………………………………………………………………… 103 

9.3 Hypotéza �. 3 ………………………………………………………………… 106 

9.3.1 Z hlediska v�ku klient� …………………………………………………… 106 

9.3.2 Z hlediska pohlaví ………………………………………………………… 108 

9.3.3 Z hlediska zam�stnání ……………………………………………………. 109 

9.3.4 Z hlediska stanovené hlavní diagnózy …………………………………… 110 

9.4 Hypotéza �. 4 ………………………………………………………………… 115 

9.5 Hypotéza �. 5 ………………………………………………………………… 125 

9.6 Hypotéza �. 6 ………………………………………………………………… 131 

9.7 Dopl�ující metody výzkumu ……………………………………………….. 136 

9.7.1 Ošet�ovatelské kazuistiky ………………………………………………… 136 

9.7.1.1 Vybrané oše. kazuistiky nemocných navšt�vující CLB v Plzni ……… 137 



 8

10. Diskuse …………………………………………………………………...... 143 

  

11. Doporu�ení pro zdravotníky a zdravotnická za�ízení pe�ující        

      o   pacienty s chronickou bolestí nebo klienty v CLB ……………. 

 

152 

  

12. Záv�r ……………………………………………………………………….. 155 

  

13. Seznam použitých zdroj� …………………….………………………… 157 

  

14. Seznam cizích slov a zkratek ………………………………………….. 164 

  

P�ílohy �. 1 - 12  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

Seznam tabulek a graf� 

 
Tabulka a graf �. 1. Charakteristika výzkumného vzorku – Vybraná CLB  

                                k empirickému výzkumu (s. 92) 

Tabulka a graf �. 2. Charakteristika výzkumného vzorku – Za�azení CLB do kategorií  

                                (s. 93) 

Tabulka a graf �. 3. Charakteristika výzkumného vzorku – Typ Center lé�by bolesti  

                                (s. 93) 

Tabulka a graf �. 4. Charakteristika výzkumného vzorku – Zastoupení sester  

                                pracujících v CLB (s.94) 

Tabulka a graf �. 5. Charakteristika výzkumného vzorku – Sestry a jejich délka praxe  

                                v CLB (s. 95) 

Tabulka a graf �. 6. Charakteristika výzkumného vzorku - Typ vzd�lání sester  

                                pracujících v CLB (s. 95) 

Tabulka a graf �. 7. Charakteristika výzkumného vzorku – V�kové zastoupení sester  

                                v CLB (s. 96) 

Obrázek �. 1. Mapa území �eské Republiky s rozložením CLB podle kraj� (s. 98) 

Tabulka a graf �. 8. Po�et nových l�žek  a jejich celkový po�et v CLB (s. 99) 

Tabulka a graf �. 9. Podíl l�žkové �ásti v CLB v roce 2006 (s. 99) 

Tabulka a graf �. 10. Zam�stnanci pracující v CLB a výše jejich úvazku (s. 100) 

Graf �. 11. Po�et obyvatel v jednotlivých krajích �R (s. 101) 

Tabulka a graf �. 12. Po�et nemocných v CLB za posledních 5 let (s.103) 

Tabulka a graf �. 13. P�vod bolesti u klient� CLB (s.104) 

Tabulka a graf �. 14. Nej�ast�jší faktory nesprávného životního stylu (s. 104) 

Tabulka a graf �. 15. V�ková hranice nejmladších klient� CLB (s. 106) 

Tabulka a graf �. 16. V�ková hranice nejstarších klient� CLB (s. 107) 

Tabulka a graf �. 17. Po�et muž� a žen navšt�vujících CLB (s. 108) 

Tabulka a graf �. 18. Charakter práce, kterou vykonávají nemocní navšt�vující CLB  

                                  (s. 109) 

Tabulka a graf �. 19. Podíl nemocných navšt�vujících CLB s nádorovým  

                                  a nenádorovým onemocn�ním (s. 110) 

Tabulka a graf �. 20. Nej�ast�jší onemocn�ní nádorového p�vodu, kterým trpí klienti 

                                 CLB (s. 111) 

Tabulka a graf �. 21. Nejvíce bolestivé onemocn�ní nádorového p�vodu v CLB (s.112) 



 10

Tabulka a graf �. 22. Nej�ast�jší onemocn�ní nenádorového p�vodu, kterým trpí  

                                  klienti CLB (s.113) 

Tabulka a graf �. 23. Nejvíce bolestivé onemocn�ní nenádorového p�vodu v CLB  

                                 (s.114) 

Tabulka �. 24. Charakteristická skupina nemocných v Praze (s. 116) 

Tabulka �. 25. Charakteristická skupina nemocných v Olomouckém kraji (s. 116) 

Tabulka �. 26. Charakteristická skupina nemocných v Moravskoslezském kraji  

                        (s. 117) 

Tabulka �. 27. Charakteristická skupina nemocných v Ústeckém kraji (s.117) 

Tabulka �. 28. Charakteristická skupina nemocných v Jihomoravském kraji (s. 118) 

Tabulka �. 29. Charakteristická skupina nemocných ve St�edo�eském kraji (s. 118) 

Tabulka �. 30. Charakteristická skupina nemocných ve Zlínském kraji (s. 118) 

Tabulka �. 31. Charakteristická skupina nemocných v Jiho�eském kraji (s. 119) 

Tabulka �. 32. Charakteristická skupina nemocných v kraji Vyso�ina (s. 119) 

Tabulka �. 33. Charakteristická skupina nemocných v Karlovarském kraji (s. 120) 

Tabulka �. 34. Charakteristická skupina nemocných v Libereckém kraji (s. 120) 

Tabulka �. 35. Charakteristická skupina nemocných v Plze�ském kraji (s. 121) 

Tabulka �. 36. Charakteristická skupina nemocných v Pardubickém kraji (s. 121) 

Tabulka �. 37. Charakteristická skupina nemocných v Královéhradeckém kraji (s. 121) 

Tabulka a graf �. 38. Charakteristická skupina nemocných v jednotlivých krajích  

                                  podle v�ku (s. 122) 

Graf �. 39. Charakteristická skupina nemocných v jednotlivých krajích podle pohlaví 

                  (s. 122) 

Tabulka �. 40. Nej�ast�jší p�í�iny  onkologických a neonkologických onemocn�ní  

                        v jednotlivých krajích �R (s. 123) 

Tabulka �. 41. Nej�ast�jší metody tlumení chronické bolesti (s. 125) 

Tabulka �. 42. Nej�ast�jší typy invazivních lé�ebných metod používaných v CLB 

                        (s. 126) 

Tabulka a graf �. 43. Využití neinvazivních lé�ebných metod v CLB (s. 127) 

Tabulka a graf �. 44. Po�adí využití neinvazivních lé�ebných metod v CLB (s. 128) 

Tabulka a graf �. 45. Extern� spolupracující odborníci CLB s vysokoškolským  

                                  vzd�láním (s. 129) 

Tabulka a graf �. 46. Extern� spolupracující odborníci CLB s nevysokoškolským  

                                  vzd�láním (s. 129) 



 11

Tabulka a graf �. 47. P�evažující charakter práce zdravotní sestry v CLB (s. 131)   

Tabulka a graf �. 48. Role zdravotní sestry v týmu (s. 132) 

Tabulka a graf �. 49. Osoby ve vedení CLB (s. 133) 

Tabulka a graf �. 50. Nej�ast�jší problémy vyskytující se v CLB (s. 134) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

Anotace 

 

Titul a jméno autora:  Bc. Jana Holoubková, DiS 

 

Instituce:                     Univerzita Karlova v Praze, 1. léka�ská fakulta 

                                    Ústav teorie a praxe ošet�ovatelství 

                                    Studni�kova 5, 121 00, Praha 2 

 

Obor:                           Navazující magisterské studium oboru u�itelství zdravotnických 

                                    p�edm�t� pro st�ední školy 

 

Název práce:               Centra pro lé�bu bolesti 
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                                    bolesti, Spole�nost pro studium a lé�bu bolesti, zdravotní sestra 

 

Tato práce si klade za cíl zmapovat rozložení Center lé�by bolesti, zjistit jejich hlavní 

funkce a  popsat moderní metody lé�ení chronické bolesti v jednotlivých krajích 

�eské Republiky. Teoretická �ást p�edstavuje problematiku bolesti, její klasifikaci, 

fyziologii a dále se zam��uje na chronickou a celkovou bolest, na metody tišení           

a odstra�ování bolesti a v neposlední �ad� také na samotná CLB. Empirická �ást 

srovnává jednotlivá CLB podle n�kterých hledisek, z nichž hlavní roli hrají samotná 

pracovišt�, zdravotní sestry, které zde pracují  a klienti, kte�í tato pracovišt� 

navšt�vují. D�ležitou sou�ástí je také srovnání nej�ast�ji používaných lé�ebných 

metod, které vedou k tišení nebo odstra�ování chronické bolesti nemocných. 
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Abstract 
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Number of pages:                   175 + attachments 

 

Number of attachments:         12 
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Key words:   Pain Centers, Chronical Pain, Tumor Pain, Nontumor  
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This work lays the aim to map the spredding of the Pain Centers, to find out their main 

function and describe modern methodes of the chronical pain cure in each region of 

Czech Republic. The theoretical part shows the question of the pain, its classification 

and physiology. This part continues by aiming to the chronical and general ache, to 

the methods of the pain therapy and at last but not least to Pain Centers. The 

development part compares each Pain Centers in few points of wiew in which the 

main role have the departments, the medical nurses who work here and the clients 

who visit these centers. A very important part is the comparing of the used curing 

methods which lead to a calming or killing of the chronical ache. 
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Úvod 

Motto:„Radosti jsou naše k�ídla, bolesti naše ostruhy.“ 

Cicero 

       

      Bolest je stará jako lidstvo samo a tém�� každý se s ní v život� setkává. Je 

nej�ast�jší p�í�inou, která p�ivádí nemocné k léka�i. �asto signalizuje, že není s naším 

organismem n�co v po�ádku nebo se n�co d�je v psychosociálním �i emocionálním 

okolí �lov�ka. 22) 

      Bolest má základní pozitivní obrannou a signální funkci organismu. Upozor�uje 

nás na poškození našeho t�la, omezuje další namáhání a p�et�žování. O její d�ležitosti 

sv�d�í i fakt, že lidé, kte�í se rodí bez schopnosti vnímat bolest, se dožívají v pr�m�ru 

t�iceti let a zpravidla umírají na následky t�žkých poran�ní. 

      V ur�itých p�ípadech má bolest negativní význam, m�že stát vlastní nemocí, 

p�ináší nadbyte�né utrpení vedoucí k rozvoln�ní rodinných a sociálních vazeb a ve 

svých d�sledcích až ke zm�nám osobnosti. Jedná se p�edevším o ty p�ípady, kdy 

intenzivní bolest je hlavním p�íznakem onemocn�ní a nebo kdy její délka trvání           

a  intenzita �asto ani neodpovídají p�í�in� a mí�e poškození.  

      Zejména chronickou bolestí se v posledních letech zabývají Centra pro lé�bu 

bolesti. S podobnou myšlenkou pracoval již mladý anesteziolog John J. Bonica, který 

byl pov��en pé�í o nemocné s bolestí v Madiganské vojenské nemocnici ve stát� 

Washington v roce 1944. P�ípady, se kterými si nev�d�l rady, posílal na konzultace 

k r�zným specialist�m a poté s nimi o svých pacientech diskutoval. Úsp�ch vzájemné 

vým�ny informací ho inspiroval k založení multidisciplinární poradny pro lé�bu 

bolesti ve Všeobecné nemocnici v Takom� v roce 1947. V roce 1973 zorganizoval 

setkání asi 300 v�dc� zabývajících se výzkumem bolesti v Seattlu, kde získal 

jednomyslný souhlas k založení Mezinárodní spole�nosti pro studium bolesti. Její 

první prezidentkou se stala Denise Allbe-Fessard. Dnes má tato spole�nost 55 

národních sekcí ze 6 kontinent� a p�es 6700 �len�, kte�í se scházejí každé 3 roky na 

Sv�tovém kongresu o bolesti. 59) 

       Historie lé�by bolesti v �R je spojena s anesteziologem Dimitrijem 

Miloschewským a jím založenou komisí pro studium  a lé�bu bolesti p�i Spole�nosti 

                                                 
22) Hanousková, J.: Hodnocení bolesti sestrou a tlumení poopera�ní bolesti (Diplomová práce), Praha:   
     LF  UK, 2006, s. 16 
59) Rokyta, R.  a kol.: Bolest, Praha: Tigis, s.r.o., 2006, s. 19, 20 
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anesteziologie a resuscitace �eské léka�ské spole�nosti Jana Evangelisty Purkyn� 

v roce 1974. Ve specializa�ních kurzech z anesteziologie a resuscitace p�ednášel 

problematiku bolesti již za�átkem sedmdesátých let. V roce 1977 otevírá spolu 

s neurofyziologem Ladislavem Vyklickým a neurochirurgem Karlem Šourkem první 

ambulanci lé�by bolesti ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze. V roce 1984 byl 

p�erovský anesteziolog Jaroslav Štimpl pov��en založením druhé ambulance lé�by 

bolesti u nás. Avšak až zm�na totalitních pom�r� po roce 1989 umožnila, aby vznikla 

samostatná Spole�nost pro studium a lé�bu bolesti. Prvním p�edsedou se stal primá� 

rehabilita�ního odd�lení nemocnice v Praze 9 František Neradilek. V té dob� se 

v Praze již provád�la lé�ba bolesti. Teprve však v roce 1992 vznikl Metodický pokyn 

pro budování pracoviš� lé�by bolesti Ministerstva zdravotnictví �eské Republiky, 

který umožnil vybudovat b�hem následujících 3 let sí� pracoviš� po celé republice. 59) 

      Téma své diplomové práce jsem si nevybrala náhodou. Již šestým rokem pracuji 

na Anesteziologicko-resuscita�ní klinice ve FN v Plzni, kde je její sou�ástí i Centrum 

lé�by bolesti I. kategorie. P�i své práci jsem si uv�domila, že práce sestry je spojena       

i s tím, že se setkává s bolestí a utrpením druhých. Životním posláním zdravotní sestry 

by m�lo být i tuto bolest a utrpení mírnit a být nemocným v nejt�žších chvílích na 

blízku. I p�es obrovský pokrok, který medicína zaznamenala v posledních letech, je 

stále problematika bolesti bagatelizována. Nem�žeme se spokojit s tím, že bolest 

neodmysliteln� pat�í k životu. V dnešní dob� již existuje mnoho možností, jak tlumit 

neztišitelnou nebo dlouhotrvající bolest. Tyto možnosti musíme najít a využít               

a zabránit tomu, aby nemocný zbyte�n� trp�l, proto se v diplomové práci v�nuji 

pracovištím lé�by bolesti. 

      Cílem diplomové práce je zmapovat rozložení Center lé�by bolesti v �eské 

Republice a p�iblížit moderní metody lé�ení chronické bolesti na t�chto pracovištích. 

V��ím, že tato práce pom�že mnohým uv�domit si význam a d�ležitost p�i 

monitorování, hodnocení a tišení bolesti. 

 

 

 
 
                                                 
59) Rokyta, R.  a kol.: Bolest, Praha: Tigis, s.r.o., 2006, s. 20, 21 
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1.  Problém bolesti 
       

      Bolest je nej�ast�jší a nejdéle známý p�íznak mnoha chorob. Ve starých 

pramenech �ínských, indických a babylonských a písemných památkách ze starého 

�ecka a �íma m�žeme najít zprávy o r�zných formách lidské bolesti a o prost�edcích 

proti ní. Bolest je známá každému, je atributem lidského bytí, kazí radost ze života     

a dosáhne-li ur�ité intenzity, m�že i sama lidský život zni�it. 67) 

      Bolest je zcela individuální vjem, který ovliv�uje �ada vn�jších (ovlivnitelných)    

a vnit�ních (osobnostních) faktor�, je nejkomplexn�jší lidskou zkušeností, nebo� její 

prožívání je spojeno s poznatky t�lesnými, emo�ními i sociálními. 67) 

      Postoj k bolesti i jejímu lé�ení se liší jak v pr�b�hu historie, tak i mezi 

jednotlivými skupinami náboženství, kulturními a národnostními. V�decky 

systematický p�ístup k terapii bolesti bývá datován druhou polovinou 20. století. 

 

 

1.1  Vymezení bolesti 

      

      Jak bychom mohli definovat a charakterizovat bolest? Snahy  o správnou definici 

bolesti byly poznamenány tendencemi k stanovení bolestivého stavu jako následku 

poškození organismu bez ohledu na ostatní psychofyziologické reakce jedince.  

      Tak nap�íklad Sheringtonova definice ozna�ující bolest za obranný faktor 

imperativního obranného reflexu je nevyhovující pro nedostate�né zohledn�ní 

mechanism� chronické bolesti. V roce 1967 Merskey definoval bolest jako signál 

skute�ného nebo potencionálního poškození tkán�. Z jeho názoru vychází níže 

uvedené zn�ní definice IASP (International Asociation for the Study of Pain) z roku 

1979 a zní: „Bolest je nep�íjemný smyslový a pocitový zážitek multidimenzionálního 

rázu ve spojení se skute�ným nebo potenciálním poškozením tkán� a nebo pojmy 

takové poškození popisující. Bolest je vždy subjektivní, je prožívána jako fenomén 

t�lesný, není tedy d�sledkem pouhého procesu senzorického vnímání.“ 41) 

      

                                                 
67) Trachtová, E. a kolektiv: Pot�eby nemocného v ošet�ovatelském procesu, Brno: IDVPZ, 1998, s. 125 
67) Trachtová, E. a kolektiv: Pot�eby nemocného v ošet�ovatelském procesu, Brno: IDVPZ, 1998, s. 126 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole, 2002, s. 2 
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      I ostatní v�dci a badatelé si tvo�ili své vlastní teorie bolesti a snažili se je popsat: 

Descartes (16. století) 

„Poškození t�lesných tkání podráždí specifická �idla a vlákna pro bolest pak vedou 

bolestivé impulzy míchou do úst�edí v mozku.“ 62) 

 

Sherington (1900) 

„Bolest je psychickým doprovodem imperativního obranného reflexu.“ 21) 

 

Leriche (1937) 

„Nemoc m�že být více než pouhým symptomem základního onemocn�ní.“ 62) 

 

Melzack aWall (1965) 

Zd�raznili význam modulace nociceptivního vstupu v zadních rozích míšních             

a dynamickou úlohu mozku v celém procesu vzniku bolesti v tzv. vrátkové, �i 

hradlové teorii, podle které se bolestivá informace p�epojuje v transmisní bu�ce 

Lissauerova traktu. Tato bolestivá informace se znovu p�epne na normální informaci 

(tlak, tah, teplo, vibrace) v p�ípad�, že bolestivá stimulace p�estane p�sobit. 65) 

 

Merskey (1967) 

„Bolest je signálem skute�ného nebo potenciálního poškození tkán�.“ 67) 

 

Sternbach (1968) 

„Bolest musíme nazírat ve dvou odlišných klinických formách s rozdílnými 

patofyziologickými mechanismy - akutní a chronickou.“ 63) 

 

Pilowsky (1969) 

Prosadil za�azení bolestivého chování (pain behaviour) mezi klinické projevy bolesti  

a zd�raznil existenci zvláštního, nebo abnormálního bolestivého chování. 62) 

 

                                                 
62) Rusín, Š.: Fyziologie bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html, 17.9.2006 
21) Hakl, M.: Typy bolesti, http://www.pain.cz/index.php?menu=fyziologiebolesti.html, 16.9. 2006 
62) Rusín, Š.: Fyziologie bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html, 19.9.2006 
65) Šev�ík, P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, Brno: Institut pro další vzd�lávání pracovník� 
     ve zdravotnictví, 1994, s. 20 
67) Trachtová, E. a kolektiv: Pot�eby nemocného v ošet�ovatelském procesu, Brno: IDVPZ, 1998, s. 125 
63) Sofaer, B.: Bolest - p�íru�ka pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1997, s.23 
62) Rusín, Š.: Fyziologie bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html, 27.9.2006 
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Loeser (1982) 

Vytvo�il konceptuální model bolesti s integrací �ty� základních komponent 

bolestivého zážitku: nocicepce, bolesti jako senzorického vjemu, psychické reakce na 

bolest a bolestivého chování. 46) 

 

McCaffery (1983) 

„Bolest je to, co �íká pacient, a existuje, když to pacient tvrdí.“ 38) 

 

Basler (1990)  

„Bolest je multimodální jev, který vyžaduje multidisciplinární p�ístup                          

a multidimensionální terapii.“ 45) 

 

      V pr�b�hu let a století se v�dci zabývali bolestí a snažili se ji s ohledem na 

sou�asnou dobu a kulturu popsat. V sou�asnosti je známa nejvíce definice IASP 

z roku 1979, ale d�ležit�jší roli pro nemocné hraje definice McCafferyho z roku 1983, 

protože se neorientuje jen na bolest jako problém, ale na nemocného, který bolestí 

trpí. 

 

 

1.2  Význam bolesti 

      

      Existují dva typy bolestivých pocit�: ty, které varují �lov�ka, že se v jeho 

periferních tkáních vytvo�il n�jaký nocicep�ní a p�echodný jev, jemuž by bylo vhodné 

se bránit (signály, které ukazují na akutní bolest) a ty, které nemají z�etelný ochranný 

efekt a které se stávají nesnesitelnými svým abnormálním trváním. Jsou to chronické 

bolesti. 18) 

 

 

 

 

                                                 
46) K�ivohlavý, J.: Psychologie nemoci, Praha: Grada Publishing, 2002, s. 83 
38) Kolektiv autor�: Základy ošet�ovatelství pro studující léka�ských fakult 1., 2. díl, Praha: Karolinum,  
     2002, s. 62 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 3 
18) Gerhardt, G. (p�eklad: Vo�íšek, J.): Chronické bolesti – úsp�šná lé�ba, Praha: IŽ s.r.o, 2001, s. 17 
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1.2.1  Pozitivní význam 

       

      Je bolest opravdu jen „špatná?“ Vždy není, bez ní bychom v�bec nev�d�li o tom, 

že v t�le probíhá n�jaký patologický d�j a to by mohlo mít na organismus takový 

efekt, že by nebyl schopný být slu�itelný se životem. P�estože je bolest v zásad� 

strastí, nese v sob� pozitivní prvek. 

      Chloubová zd�raz�uje p�evažující pozitivní ochranný a signální význam akutní 

bolesti. Bolest vede �lov�ka k chování, které brání dalšímu poškození organismu, nutí 

jej vyhledat pomoc, m�ní životní styl a hodnotovou orientaci. Její lokalizace a radiace 

pomáhá zdravotník�m p�i diagnostice. Je to lidský fenomén, který napomáhá 

vst�ícnému pe�ování. 37)    

      Varovný význam bolesti, který jako výstražná funkce informuje o tom, že se         

v organismu d�je n�co neobvyklého, je záchovným mechanismem. Bez n�j by bez 

upozorn�ní mohlo dojít k nevratným zm�nám. Bolest nutí chovat se takovým 

zp�sobem, aby se �lov�k pokud možno vyhnul zvyšování, opakování a navracení 

bolesti. Ochranný význam mají i proprioceptivní reflexy, nap�íklad prudké odtažení 

ruky p�i dotyku horkého p�edm�tu. 65) 

      P�ítomnost bolesti vede k projev�m, které mohou být velmi individuální, ale 

p�esto plní d�ležitou informující úlohu. Nejen verbální ozna�ení bolesti, ale i pe�livé  

a uvážlivé zhodnocení  zdravotník� pomáhá v�asnému zjišt�ní neobvyklostí zejména 

u malých d�tí nebo u nemocných s porušeným v�domím. Lidský rozm�r se prolíná 

celou pé�í b�hem tlumení a odstra�ování bolesti. 22) 

      Bolest je tedy ú�elná jen do ur�ité míry a ztrácí význam všude tam, kde p�ekro�ila 

svou snesitelnou míru, která je u každého zcela individuální. Spolupráce nemocného 

se zdravotníky nám pomáhá mimo jiné tuto míru snesitelnosti ur�it a odhadnout tak 

práh a toleranci bolesti nemocného. 

 

 

 

 

                                                 
37) Kolektiv autor�: Základy ošet�ování nemocných, Chloubová, H.: kapitola Bolest, Praha: Karolinum,  
     2005, s. 87 
65) Šev�ík, P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, Brno: Institut pro další vzd�lávání pracovník� 
     ve zdravotnictví, 1994, s. 31 
22) Hanousková, J.: Hodnocení bolesti sestrou a tlumení poopera�ní bolesti (Diplomová práce), Praha:  
     LF UK,  2006, s. 18 



 21

1.2.2  Negativní význam 

       

      A� už krátkodobá nebo dlouhodobá bolest p�ináší utrpení, které je reakcí na ní. 

Chloubová zd�raz�uje, že intenzivní a dlouhodob� p�sobící bolest má složku nejen 

senzorickou, ale i afektivní, tzn. že vyvolává negativní psychickou reakci na bolest 

nej�ast�ji spojenou se strachem, úzkostí, ohrožením, poruchami spánku, únavou, 

vy�erpáním apod. 37) 

      Škodlivá nebo potenciáln� poškozující bolest nemá žádnou užite�nou funkci         

a m�že p�isp�t k vážným patologickým reakcím organismu. Je velmi podstatné, jak se 

pacient sám staví k bolesti, jakou má p�edchozí zkušenost v této oblasti, jak celou 

situaci prožívá a zpracovává. Úzkost a strach hrají st�žejní roli. Nemocný a trpící 

�lov�k velmi �asto podstatn� p�ehodnocuje svoje uznávané hodnoty a pod jejich 

vlivem upravuje a m�ní dosavadní zp�sob života. Co mu d�íve p�ipadalo nezbytné      

a bez �eho  se n�co stává mén� podstatným a do pop�edí vstupují jiné priority. 33) 

      V roce 1990 publikoval americký neurochirurg John Loeser a australský 

anesteziolog Michael Cousins sv�j konceptuální model nemoci, který dává dosud 

nejlepší návod, jak p�istupovat k �lov�ku postiženému bolestí. Integruje hlavní 

komponenty (vnímání bolesti, bolest, utrpení a bolestivé chování), jejichž pochopení  

a objasn�ní umož�uje  u každého nemocného sestavit program intervence, která nikdy 

nekon�í opušt�ním pacienta pro konstatování, že všechny dostupné lé�ebné prost�edky 

byly vy�erpány. Zejména u utrpení je intenzita bolesti tvo�ena složkou senzorickou     

a složkou afektivní (senzory pain). Odtud plyne požadavek psychologické intervence, 

která je mnohdy u chronické bolesti ú�inn�jší než analgetika. Konceptuální model je 

ur�itý sled �inností, postup je možný ob�ma sm�ry. Utrpení nemusí nutn� vyv�rat       

z bolesti v d�sledku postižení t�lesného, ale m�že být výsledkem každé déletrvající 

negativní emoce, zpracované do bolestivého prožitku (somatizace). U bolestivého 

chování n�kte�í odborníci považují toto chování za jediný objektivn� pozorovatelný  

projev bolesti: grimasa, plá�, vzdychání, kulhání, zaujímání úlevových poloh, 

hovo�ení o bolesti, opakované chození k léka�i,... snahy o p�iznání d�chodu atd. 

Bolestivé chování je projevem maladapce nemocného, jeho ú�elem je p�im�t okolí, 

aby vzalo na v�domí, že doty�ný má bolest. Ovlivn�ní chování je významným 

                                                 
37) Kolektiv autor�: Základy ošet�ování nemocných, Chloubová, H.: kapitola Bolest, Praha: Karolinum,  
     2005, s. 88 
33) Kolektiv autor�: LEMON, 1. díl, Brno: IDVPZ, 1996, s. 110 - 111 
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interven�ním prost�edkem. Správná diagnóza a intervence u bolestivého chování je 

nejsložit�jším problémem v lé�b� hlavn� chronické nemoci. 67) 

      Bolest a s ní spojené utrpení a strádání výrazn� ovliv�uje kvalitu života a vztah     

k n�mu. Být bez bolesti  pat�í mezi základní pot�eby �lov�ka. Jakmile se z dobré 

bolesti stane špatná, samotná medicína již �asto nepomáhá, ale nemocný musí 

spolupracovat i s dalšími odborníky, aby nedošlo k sociální izolaci nemocného            

a nevznikla tak celková bolest a stavy s ní spojené (viz kap. 5). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67) Trachtová, E. a kolektiv: Pot�eby nemocného v ošet�ovatelském procesu, Brno: IDVPZ, 1998, s. 125 
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2.  Klasifikace bolesti 
       

      Bolest se dá kategorizovat podle �ady r�zných hledisek, typologií bolesti lze 

vytvá�et velmi mnoho. Ne všechny jsou však prakticky využitelné. D�ležité jsou 

zejména ty typologie, které se opírají p�edevším o tato kritéria t�íd�ní bolesti: v�kové 

období, lokalizace, intenzita, kvalita, �asový pr�b�h, etiologie, patofyziologie, 

p�íslušnost ke klinickému obrazu ur�ité nemoci, reagování organismu na bolest, 

možnost lé�ení možnost zvládání jedincem samotným, vztah subjektivního prožívání  

a objektivních nález�, zdravotní d�sledky pro nemocného, možné psychosociální 

zisky a ztráty pro pacienta. Existují i typologie kombinující více hledisek najednou. 50) 

 

 

2.1 Taxonomie a terminologie bolesti 

       

      Definice bolesti byla vypracována Mezinárodní asociací pro studium bolesti 

(IASP) a publikována spolu s dalšími termíny v suplementu �asopisu Pain v roce 

1986. Jedná se o tzv. Pain Terms. Do taxonomie a terminologie bolesti pat�í následné: 

• Alodynie - bolestivý vjem vyvolaný podn�tem, který normáln� bolest nevyvolává. 

• Anesthesia dolorosa - bolest v míst� necitlivém na jiné podn�ty. 

• Centrální bolest - bolest vyvolaná poškozením od úrovn� spinální až po úrove� 

korovou. 

• Dysestézie - vysoce nep�íjemný vjem. 

• Hyperestézie - zvýšená citlivost na podn�ty bez jiných zvláštních pocit�. 

• Hypostézie - snížená citlivost na podn�ty. 

• Parestézie - abnormální vjem, vyvolaný, nebo spontánní. 

• Hyperpatie - bolestivý syndrom charakterizovaný abnormní bolestivou reakcí na 

podn�t a zvýšeným prahem �ití, typická pro neuropatie. 

• Hyperalgézie - zvýšený práh bolesti, snížené vnímání bolesti. 

• Kausalgie - trvalá, pálivá bolest po traumatickém poškození tkán�, �asto 

kombinovaná s vasomotorickou a sudomotorickou dysfunkcí a trofickými 

zm�nami, také ozna�ována jako CRPS II. 

• Neuralgie - bolest v distribu�ní zón� nervu. 

                                                 
50) Mareš, J. a kolektiv: Dít� a bolest, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 41 
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• Neuropatie - porucha funkce, patologická zm�na nervu. 

• Neuropatická bolest - bolest zp�sobená poškozením, nebo dysfunkcí nervu. 

• P�enesená bolest - bolest v míst� nesouvisejícím nervov� se spoušt�cím místem. 

• Reflexní bolest - bolest zp�sobená reflexní reakcí svalstva. 

• Dysautonomní bolest - bolest s p�edpokládanou aktivací sympatiku. 

• CRPS - komplexní regionální bolestivý syndrom, d�íve Algodystrofický syndrom, 

chronický bolestivý syndrom s aktivací sympatiku - edémem, potivostí a poruchou 

prokrvení. 

• Fantomová bolest - bolestivý prožitek z neexistující �ásti t�la, nej�ast�ji charakteru 

p�vodní bolesti. Reakce na porušení zakódovaného t�lesného schématu. 

• Viscerální bolest - bolest zp�sobená distenzí, nebo kontrakcí dutých orgán�, 

napnutím pouzder plných orgán�, �i ischémií viscerálních sval�. 

• Migréna - unilaterální primární rekurentní cefalgie s aurou nebo bez aury,               

s nauzeou a fotofobií. 

• Tenzní cefalea -bilaterální chronická nebo epizodická primární rekurentní cefalgie 

bez nauzey a fotofobie. 

• Cluster headache - záchvatovitá unilaterální bolest v oblasti orbity doprovázená 

slzením, sekrecí z nosu, pocením, �i miózou. 

• Bolest pomalá a rychlá - dlouhotrvající silné drážd�ní kožní oblasti vyvolává dva 

odlišné typy bolestivého �ití. Po první atace bolesti se pozd�ji objeví další pocit, 

který je trvalejší než p�edchozí. První z nich se nazývá bolest akutní, nebo bolest 

rychlá, druhému se �íká bolest pomalá, nebo pozdní fenomén. 65) 

 

 

2.2 Základní druhy a d�lení bolesti 

       

      V pr�b�hu minulých století bylo napsáno zna�n� publikací o bolesti. Mnoho v�dc� 

se snažilo bolest zkoumat, utvo�ili si své vlastní pohledy a na základ� vlastních 

zkušeností vznikla r�zná d�lení bolesti. N�které d�lení se stále používá a je nem�nné 

celosv�tov�, jiné používá rozdílná v�dní disciplína nebo dokonce kultura jinak a sama 

si ho p�izp�sobuje. V následující kapitole se budu snažit rozd�lit bolest z pohledu 

zdravotní sestry a v podmínkách �eského zdravotnictví, jak se s ní setkávám. 
                                                 
65) Šev�ík, P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, Brno: Institut pro další vzd�lávání pracovník� 
     ve zdravotnictví, 1994, s. 15 - 17 
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2.2.1 Podle charakteru a délky trvání 

      

      Nejznám�jší d�lení bolesti, které zná i neodborník je d�lení bolesti na akutní         

a chronickou. D�lí se tak tradi�n� již od 19. století. Každá p�edstavuje svébytný 

léka�ský, ošet�ovatelský i   psychosociální problém. Následující p�ehled se opírá         

o studie v�nované akutní bolesti a  chronické bolesti. V pr�b�hu let se tato dyáda ješt� 

rozší�ila na triádu a to o bolest rekurentní (epizodickou, vratnou) bolest. S ozna�ením 

rekurentní bolest pracuje �ada autor� (nap�. Varni, 1990; McGrath, 1993; aj.). 50) 

      U akutní bolesti jde o bolest relativn� krátkou, která plní funkci biologického 

varovného signálu, bývá chápána jako bolest b�žná, fyziologická. Je charakterizována 

náhlým za�átkem a p�edvídatelným koncem. Akutní bolest mnohdy vzniká náhle        

z pocitu plného zdraví. Projevy náhlé bolesti jsou popisovány jako zápas a út�k. 

Akutní bolest bývá provázena p�íznaky, jako rozší�ení zornic, tachykardie, pocení, 

zm�ny v hodnotách krevního tlaku. Akutní bolest vždy považujeme za událost, platí 

to, co �ekl Charvát: „Bolest vede pacienta k léka�i a léka�e k diagnóze.“ 57) 

      Rekurentní (vratná) bolest tvo�í p�echod mezi akutní a chronickou bolestí. 

P�íkladem m�že být rekurentní bolest hlavy, b�icha, nebo na hrudi. Jde o bolest, která 

se m�ní v �ase: nastupuje, kulminuje, ustupuje, následují r�zn� dlouhé fáze bez bolesti 

a pak se bolest op�t vrací. Jde tedy o bolest epizodickou, s akutními projevy, 

objevující se znovu v nepravidelných a obtížn� p�edvídatelných intervalech. Tato 

bolest neplní funkci varovného signálu, je chápána jako bolest psychosomatická. 50) 

      U chronické bolesti jde o bolest dlouhodobou, trápící nemocného m�síce až léta. 

D�íve se udávala spodní hranice t�í m�síc�, ale ukazuje se (Rokyta, 1995), že toto 

omezení není správné, nebo� n�které typy chronických bolestí mohou trvat kratší 

dobu, a p�esto mohou mít chronické charakteristiky. Bolest p�etrvává mimo b�žný �as 

hojení a uzdravování. Postrádá funkci biologického varovného signálu, bývá 

ozna�ována jako bolest patologická a mívá široké spektrum p�í�in, nejen somatických. 

Ve h�e bývají také psychogenní p�í�iny, a� už primární nebo sekundární. 41) 

      Bolest chronickou m�žeme ješt� rozd�lit podle p�vodu na bolest  p�vodu 

nádorového (maligní) a nenádorového (benigní). Maligní chronická bolest je bolest 

                                                 
50) Mareš, J. a kolektiv: Dít� a bolest, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 42 
57) Ready, B. L. a Edwards, T. (p�eklad: Pale�ek, J.): Lé�ba akutní bolesti, Praha STAPRO, 1994, s. 72 
50) Mareš, J. a kolektiv: Dít� a bolest, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 43 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole,   2002, s. 3 
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provázející onkologická onemocn�ní, má typické projevy, vyžaduje specifický p�ístup 

pro svou intenzitu a sep�tí s infaustní prognózou. Výrazn� zhoršuje kvalitu života 

nemocného. Benigní chronická bolest doprovází onemocn�ní, která sice nebývají život 

ohrožující, nemusí mít infaustní prognózu, ale prakticky vždy svým p�sobením m�ní 

kvalitu života nemocného. Nejenom nádorová, ale i nenádorová bolest vyžaduje zcela 

specifické vnímání problém� a pot�eb nemocného �lov�ka, lé�bu bolesti, individuální 

psychoterapeutický p�ístup. Je pot�eba velmi pozorn� posuzovat všechny zm�ny         

v intenzit� a lokalizaci bolesti a všechny její pr�vodní znaky. 38) 

      V poslední dob� v�nují odborníci zvýšenou pozornost dalšímu typu bolesti, jímž je 

procedurální bolest (Anderson a kol., 1993), neboli bolest zp�sobovaná bolestivými 

výkony. Tuto bolest m�žeme ješt� rozd�lit na bolest krátkodobou (p�íkladem mohou 

být aplikace injekcí, odb�ry krevních vzork�, lumbální �i sternální punkce, odb�r 

jaterní biopsie, zavád�ní katétru, zhotovování zubní výpln�, extrakce zubu) nebo, jak 

�íká Chloubová, bolest dlouhodobou. Do této skupiny by pat�ily všechny invazivní 

výkony a vyšet�ení se speciální p�ípravou, hlavn� endoskopická (nap�.      

colonoskopie – velmi bolestivé a nep�íjemné vyšet�ení, �asto provád�né v rámci 

prevence karcinomu tlustého st�eva a dob�e hrazené pojiš�ovnou) nebo ošet�ování 

rozsáhlejších popálenin atd. Jde o bolest, která souvisí s diagnostickými                       

a terapeutickými výkony. Bolest je relativn� krátká, neplní funkci biologického 

varovného signálu. 50) 

 

 

2.2.2 Podle p�vodu a lokalizace 

       

      Bolest lze dále d�lit podle jejího p�vodu na nocicep�ní (vztahující se 

k potenciálnímu nebo skute�nému poškození tkán�, informace o bolesti je vnímána 

nociceptory), neuropatickou (d�sledek poškození nervového systému, je difúzní         

a charakterizována jako pálivé dysestezie a hyperalgezie, n�kdy je doprovázena 

svalovými záškuby) organickou (je definována organickou p�í�inou) a neorganickou 

(považuje se za ní bolest psychogenní). 

      Organickou bolest dále d�líme dle lokalizace na somatickou (t�lesnou), stav kdy 

bolest vychází z oblastí zásobovaných míšními nebo hlavovými nervy. tzn. z k�že,     
                                                 
38) Kolektiv autor�: Základy ošet�ovatelství pro studující léka�ských fakult 1., 2. díl, Praha: Karolinum,  
     2002, s. 63 
50) Mareš, J. a kolektiv: Dít� a bolest, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 45 
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z kon�etin, z povrchu hlavy a obli�eje a ze st�n t�lesných dutin nap�. hrudní st�ny, 

pob�išnice a b�išní st�ny, nikoliv však z útrob v t�chto dutinách uložených. Jedná se   

o bolest lokalizovanou, p�esn� ohrani�enou. Viscerální bolest (útrobní) se týká 

vnit�ních orgán� (orgán� zažívacího ústrojí, mo�ových orgán�, plic aj.) Viscerální 

bolest, která má zdroj v útrobách, je spíše tupá, nep�esn� lokalizovaná, u b�išních 

orgán� �asto umíst�na uprost�ed b�icha. P�i pouhé signalizaci viscerální bolesti nelze 

spolehliv� ur�it orgán, který je postižen. Viscerální bolest vyza�uje, nap�. bolest           

u slinivky b�išní m�že vyza�ovat do levé poloviny b�icha, p�i infarktu myokardu do 

levé horní kon�etiny. Rozdílný charakter mezi bolestí somatickou   a viscerální je dán 

odlišným p�enosem do mozku, kde je bolest vnímána a hodnocena. 38) 

      Psychogenní bolest lze chápat jako bolestivé chování, které m�že být sou�ástí 

onemocn�ní samého, kdy se jedná o bolest, která nemá p�í�inu v somatických 

strukturách, je projevem deprese, úzkosti nebo jiných psychických poruch nebo je jimi 

výrazn� zhoršována. Podle Melzacka mohou emocionální a motiva�ní vlivy 

prost�ednictvím vrátkového mechanismu výrazn� ovliv�ovat vnímání bolesti. Jedná se 

situaci, kdy pacient bolest skute�n� poci�uje a my mu musíme pomoci. P�í�iny t�chto 

bolestí mohou být nejr�zn�jšího p�vodu, ko�eny bývají v onemocn�ní psychiky 

�lov�ka a m�že souviset z chronickou nebo celkovou bolestí. Ale Chloubová �íká, že 

psychogenní bolest m�že mít i vlastní p�í�inu v náhlé t�žké frustraci (nap�. ze ztrát 

nejbližších vztah� – pocit bezmoci, strachu, beznad�je a další negativní emoce). 61) 

 

 

2.2.3 Podle verbálních a neverbálních projev� nemocného 

      

     Dále bolest m�žeme specifikovat pomocí verbálních projev� pacienta, tj. jak 

nemocný sám popíše vlastní bolest. Pat�í sem bolest povrchová, hluboká, útrobní, 

projikovaná, fantomová, alarmující, pr�lomová, kolikovitá, ischemická, kauzalgie, 

neuralgie, apod.  

      Vedle verbálních projev� hrají d�ležitou roli i neverbální projevy nemocného, 

které v období bolesti vystihují výrazný a nep�ehlédnutelný projev pacienta. Hlavními 

nonverbálními projevy jsou paralingvistické projevy (vzdech, sykání, plá� na�íkání), 

                                                 
38) Kolektiv autor�: Základy ošet�ovatelství pro studující léka�ských fakult 1., 2. díl, Praha: Karolinum,  
     2002, s. 63 
61) Rokyta R.: Psychogenní bolest, Psychiatrie, 2004, ro�ník 8, �íslo 1, strana 21 - 25 
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mimické projevy (pitvo�ení obli�eje, grimasy), pohyby kon�etin (ustrnutí, ucuknutí, 

t�ení p�íslušné oblasti), posturologické projevy (schoulení se, nahrbení se), aktivita 

autonomního nervového systému (zarudnutí k�že, lapání po dechu). Nemocní �asto 

zaujímají úlevové polohy, zpravidla k místu bolesti (schoulení u bolesti b�icha, 

pok�ivení u bolesti zad) nebo specifické držení si hlavy (nap�. p�i bolesti zub�, 

ucha,…). 38) 

 

 

2.2.4 Podle komponent bolesti 

      

      V roce 1989 zve�ejnil americký neurochirurg John Loeser model, který bere 

v úvahu vícerozm�rnost bolesti, tzv. model multidimenzionálního bolestivého zážitku. 

Mezi 4 základní komponenty bolesti pat�í podle J. Loesera následující: 

• motorická komponenta, poškození tkán� - podrážd�ní nociceptor�. Je t�eba vždy 

vyšet�it, zda je �i není p�ítomen nález, který zp�sobuje aktivaci nociceptor� (zán�t, 

nádor apod.). U neuropatické bolesti k aktivaci nemusí docházet. Anestezií se staví 

tomuto d�ní do cesty p�ekážka. 

• vegetativní komponenta, zážitek bolesti - vzniká rozpoznáním nociceptorové 

stimulace v CNS, doba kdy si uv�domujeme, že se stalo n�co, co zp�sobilo bolest. 

Zážitek nemusí být p�ímo úm�rný velikosti poškození tkán�.  

• emo�ní komponenta, utrpení - zahrnuje negativní afektivní odpov�	 na bolest. 

Závisí na individuálním prahu bolesti. N�kdy se nepoda�í lé�bou bolest zcela 

odstranit, ale ovlivníme její negativní  složku a nemocný „se s ní nau�í žít“.  

• senzoricko-diskrimina�ní komponenta, chování p�i bolesti (pain             

behaviour) - zahrnuje vše, co daná osoba d�lá (nebo ned�lá) a co vede 

vyšet�ujícího k poznání, že nemocný trpí bolestí. Pat�í sem projevy verbální (lí�ení 

bolesti), paraverbální (zp�sob mluvy, intonace hlasu) i nonverbální, nap�íklad 

kulhání, na�íkání, užívání lék�, návšt�vy léka�e atd. Je d�ležité si uv�domit, že 

první t�i komponenty jsou vždy subjektivní a osobní a pouze chování p�i bolesti 

lze objektivn� sledovat. 46) 

 

                                                 
38) Kolektiv autor�: Základy ošet�ovatelství pro studující léka�ských fakult 1., 2. díl, Praha: Karolinum,  
     2002, s. 64 
46) K�ivohlavý, J.: Psychologie nemoci, Praha: Grada Publishing, 2002, s. 83 
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2.2.5 Typy bolesti dle Lindbloma 

       

      V roce 1993 zve�ejnil švédský neurolog klasifikaci typ� bolesti: 

• nociceptivní - zpravidla vycházející s kloub� a jejich pouzder, šlach, vaz�, 

sval� a jejich obal�, cév apod. 

• perifern� neurogenní - neuropatie (poškození myelinu, axonu, nebo obojího), 

ko�enové bolesti, úžinové syndromy 

• centráln� neurogenní - zp�sobené primární lézí nebo dysfunkcí centrálního 

nervového systému 

• s aktivací sympatiku - CRPS (Complex regional pain syndrome) - komplexní 

regionální bolestivý syndrom 

• psychogenní - u hypersenzitivních osob 62) 

 

 

2.3 Ovlivn�ní bolesti 

       

      Bolest je nej�ast�jší projev onemocn�ní a až 75 % pacient� doprovází a ovliv�uje 

�adu degenerativních onemocn�ní, nap�íklad infek�ní onemocn�ní, revmatické 

choroby, poúrazové stavy a další. Bolest m�že ale také ovlivnit i ošet�ovatelský 

proces. Bolest je velmi osobní záležitost, nedá se zm��it ani zvážit, zkušenosti dvou 

r�zných osob nemohou být nikdy stejné. 

      I bolest vyžaduje ur�itý diagnostický proces. Cílem této diagnostické rozvahy je 

zjistit co bolí a pro� to bolí, aby bylo možné stanovit nejvhodn�jší lé�bu. Stejn� jako 

v ostatních medicínských oborech i v terapii bolesti tvo�í anamnéza d�ležitou �ást 

komplexního klinického vyšet�ení (viz p�íloha �. 2 + 3). Kukleta a Šev�ík sestavili 

anamnestický dotazník, který zahrnuje všechny nezbytné informace k diagnostice 

bolesti. Dotazník tvo�í 4 hlavní skupiny se svými podskupinami: 

• anamnéza osobní a pracovní – všeobecné údaje (jméno, pohlaví, v�k…), profese, 

vzd�lání, zam�stnanost, manželský stav, zp�sob života, etnická a rasová 

problematika, náboženství a víra) 

• anamnéza bolesti – lokalizace bolesti, propagace, trvání, p�í�ina, charakter, vztah 

bolesti k pohybu, pr�vodní p�íznaky 

                                                 
62) Rusín, Š.: Fyziologie bolesti, typy bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html,  
     28.9.2006 
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• p�edchozí lé�ebné zákroky – p�edchozí lé�ba, chirurgická intervence, léky 

• jiné faktory ovliv�ující výsledek lé�ení – postoj pacienta k lé�b�, nespavost, abúzus 

(alkoholu, drog, kou�ení), aktivity denního života, prognóza. 65) 

      

      Vnímání bolesti ovliv�uje celá �ada fyzických, duševních, duchovních, etnických  

i kulturních faktor�. Na vnímání bolesti mají vliv i p�edchozí zkušenosti s bolestí          

a znalosti, jak je možné bolest zmírnit. Pocity bolesti ovliv�uje rovn�ž duševní 

podpora lidí kolem nemocného.  

      J.J. Snyder (1989) popisuje postup, obdobný p�ednášce o moderních poznatcích    

o bolesti a o možnostech její regulace. Pacient se tak stává poslucha�em zasv�ceného 

pojednání o tom, co se dnes o bolesti ví. Snyder doporu�uje vysv�tlit pacientovi 

zvlášt� to, co se ví o vrátkové teorii bolesti a o možnostech modulace pocitu       

bolesti - zvlášt� její intenzity. Vychází p�i tom z vysv�tlení možností, jak otevírat �i 

naopak zavírat vrátka (how to control the gate): 

• Co otevírá vrátka a tím zvyšuje intenzitu bolestivého zážitku: 

1. T�lesné stavy (fyziologické jevy): rozsah poran�ní - �ím je v�tší, tím více to 

otevírá vrátka, p�ipravenost nervového systému vysílat signály typu „bolí to“, 

nevhodná úrove� aktivity - nap�. nadm�rná námaha pacienta. 

2. Emo�ní stres (zát�ž v citové oblasti): deprese (skleslost), anxiosita (úzkost       

a strach), starosti, nap�tí, zloba. 

3. Mentální faktory: zam��ení pozornosti (soust�ed�ní se) na bolest, minimální 

angažovanost pacienta na tom, co se kolem n�ho d�je, neadaptivní postoje 

pacienta - nechu� pacienta ke zm�n� �ehokoliv (tzv. rigidita). 

• Co zavírá vrátka a tím snižuje intenzitu bolesti pacienta: 

1. T�lesné stavy: medikace, zvlášt� analgetika, sedativa atp., stimulace t�la 

jinými podn�ty nežli je bolest - nap�. masáž, akupunktura, vibrace, TENS, 

teplo atp., p�im��ená úrove� aktivity pacienta - když nap�. nep�epíná své síly, 

ale zase není p�íliš lenivý. 

2. Emo�ní stabilita: relaxace - uvoln�nost (sval� i psychiky), kladné emoce 

(radost, št�stí, nad�je, optimismus atp.), klid (pokoj) . 

 

 

                                                 
65) Šev�ík, P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, Brno: Institut pro další vzd�lávání pracovník� 
     ve zdravotnictví, 1994, s. 55 - 58 
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3. Mentální faktory: zájem o to, co se kolem pacienta d�je a jeho zapojení se do 

d�ní (spontánní aktivita pacienta), intenzivní soust�ed�ní pacienta na podn�ty 

jiného druhu, nežli jsou bolestivé podn�ty), adaptivní postoje pacienta - ochota 

zm�nit vlastní postoje a �innosti, je-li toho t�eba. 45) 

 

 

2.4 Když bolest ovládne život 

       

      Trvale silné bolesti již nelze snášet hrdinsky. Bolest se postupn� zmoc�uje celého 

života, vystupuje do pop�edí a stává se jeho jediným obsahem. Bolest bez dohledného 

konce a p�í�iny vysiluje, d�lá postiženého skleslým, zdrceným a celkov� apatickým. 

Energie je spot�ebována na zvládání bolesti a nezbývá již síla pro každodenní práci. 

      Chronická bolest také vede k egocentrismu a osam�losti. Chloubová �íká, že 

�lov�k s intenzivní nebo dlouhodobou bolestí se stává egocentrickým, protože mu 

bolest nedovoluje jiné pohledy, trápí ho a uzavírá a to vede k osam�losti. Co však 

bývá pro v�tšinu lidí jen p�echodnou nesnází, je pro nemocného s bolestí 

permanentním duševním b�emenem. Jak vylí�it ostatním nekone�nou bolest, když ji 

nedokážeme objasnit ani sami sob�? Bolest není tak o�ividná jako noha v sád�e a lidé 

trpící bolestí jsou záhy ozna�ováni za hypochondry a považováni za duševn� choré. 

Není divu, že se �lov�k s bolestí stává choulostivým a p�ecitliv�lým. Chronická bolest 

p�ivádí t�lo do stavu jakéhosi trvalého poplachu - není ani pomyšlení na uvoln�ní, 

�asto ani na spánek. Bolest izoluje, a izolace se stává p�í�inou nového utrpení. Do 

pop�edí vystupuje egocentrické chování, zvlášt� v projevování nálad, emocí a cit�. 18) 

      V podobné situaci jsou i ti, kdo trpí sice rozpoznanou, ale vleklou nebo 

nevylé�itelnou nemocí, (nap�. pacienti s nádorovými, revmatickými nemocemi,           

s chronickými bolestmi hlavy, zad a p�ípadn� lidé, kte�í se musejí vyrovnávat              

s bolestivými následky úrazu). Nesmíme zapomenout také na staré lidi. �ím více 

jedinc� se dnes dožívá vysokého v�ku, tím vyšší je po�et pacient� s bolestmi, protože 

s p�ibývajícími roky jsou �ast�jší bolestivé projevy opot�ebování, a to p�edevším 

kloub�. Více než polovinu všech p�ípad� tvo�í chronická bolest zp�sobená 

onemocn�ním pohybového ústrojí a nádorová onemocn�ní. 18) 

 
                                                 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 54 
18) Gerhardt, G. (p�eklad: Vo�íšek, J.): Chronické bolesti – úsp�šná lé�ba, Praha: IŽ s.r.o, 2001, s. 9 
18) Gerhardt, G. (p�eklad: Vo�íšek, J.): Chronické bolesti – úsp�šná lé�ba, Praha: IŽ s.r.o, 2001, s. 10 
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      Jen v N�mecku žije odhadem asi šest až osm milion� lidí s trvalými nebo 

periodicky se vracejícími silnými bolestmi - tedy zhruba desetina obyvatel. A p�esto 

tato skute�nost již sama o sob� je d�vodem k nad�ji, protože trvalá nebo stále se 

vracející bolest p�estává být pouze osobním problémem. �ím v�tší je po�et t�ch, kte�í 

trpí toutéž chorobu, tím mén� se p�ed takovým problémem m�že uzavírat nejen 

jednotlivý léka�, ale i výzkum medicíny obecn�. 48) 

 

 

2.5 Bolest jako individuální pocit 

       

      Bolest, a to p�edevším bolest chronická, m�že být vyvolána, zesílena nebo také 

oslabena mnoha faktory - a to nejen t�lesnými. Bolest je sama o sob� velice 

komplikovanou záležitostí a bývá vnímána nejen subjektivn�, ale také individuáln� 

velice rozdíln�. Na vnímání bolesti rovn�ž p�sobí mnoho okolností. N�které bolesti 

p�icházejí pouze za ur�ité zát�že, jiné zas jen v klidu. P�edvídatelný vztah mezi bolestí 

a poran�ním neexistuje. Zkušenosti jedince jsou ovlivn�ny jeho jedine�nou osobnostní 

anamnézou, smyslem, který bolesti p�isuzuje a jeho duševním stavem. Lidé se 

stejnými nebo podobnými potížemi se chovají odlišn�, protože p�icházejí z odlišného 

prost�edí a mají jinou osobnost. 18) 

       Na pr�b�h chronických nebo opakujících se bolestí mohou mít vliv také �erstvé 

zážitky, nahromad�né zkušenosti i vn�jší okolnosti. Stres oslabuje t�lesný obranný 

systém, zvyšuje všeobecné svalové nap�tí a m�že vést k chronickému a bolestivému 

p�ep�tí sval�. K�ivohlavý zd�raz�uje, že na vnímání bolesti u �lov�ka mají vliv 

zejména tyto faktory: 

• Etnické a kulturní faktory - vnímání bolesti u pacienta ovliv�uje chápání významu 

bolesti samotným pacientem a zárove� kulturou v níž žije. Je d�ležité, zda ji 

považuje za nutnou sou�ást nemoci, zda ji považuje za trest, který musí p�ijmout 

nebo za sou�ást jeho „vnit�ní úmluvy s Bohem, za sou�ást pokání“. Bolest m�že 

být u starých lidí a d�tí i formou žádosti o pomoc. Pacient m�že odmítat lék, který 

považuje za berli�ku v p�esv�d�ení, že poddat se nemoci je známkou slabosti. 

Bolest m�že být sou�ástí r�zných  rituál�, jež p�íslušník�m dané kultury nep�sobí 

žádné potíže, ale pro druhé mohou být nep�ijatelné. Tak dochází k zcela rozdílným 
                                                 
48) Linke, Z.: Epidemiologie bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/epidemiologiebolesti.html,  
     1.10.2006 
18) Gerhardt, G. (p�eklad: Vo�íšek, J.): Chronické bolesti – úsp�šná lé�ba, Praha: IŽ s.r.o, 2001, s. 16 
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projev�m bolesti a odlišnému pojetí významu bolesti u p�íslušník� r�zných kultur. 

Uvnit� jednotlivých kulturních skupin se snášenlivost nepohodlných, bolestivých 

pocit� také podstatn� liší. Proto sestra musí po�ítat p�i své práci s individuálními 

variacemi ve vyjad�ování bolesti a v reakci, odpov�di na ni. 

• Osobnostní rysy �lov�ka - osobnost je jedine�ná sm�s intelektuálních                     

a emocionálních vlastností, které lidé vyjad�ují svým chováním. Pro zdravotnické 

pracovníky  je ur�it� d�ležité v�d�t, jaký typ osobnosti: introvert nebo extrovert 

byl pacient p�ed nástupem nemoci, protože pak snadn�ji pochopíme jeho chování 

nebo zm�nu chování v pr�b�hu nemoci. Všeobecn� se p�edpokládá, že práh 

bolesti je nižší u introvert� než extrovert�, na druhé stran� si musíme uv�domit, že 

extroverti obvykle ochotn�ji o bolesti hovo�í a je dokázáno, že je jim podáváno 

více analgetik, než introvert�m. Pro sestru je velmi užite�né, když jí pacient sd�lí, 

jak obvykle reaguje na stres a na chorobu, jak zachází s bolestí, jakými 

mechanismy ji zvládá. Tato autobiografie bolesti a její poznání je d�ležit�jší, než 

znát osobnostní typ �lov�ka. 

• Emoce - emocionalita ovliv�uje vnímání bolesti v CNS na úrovni limbického 

systému a vlivem na „vrátka“ SG neuron�. Pozitivní stav mysli, optimistické 

lad�ní utlumují vnímání bolesti a naopak úzkost, strach, nuda a deprese její 

vnímání umoc�ují. Tvá�í v tvá� bolestivé nemoci je v�tšina lidí vylekaná, má 

strach z toho, co je �eká, z neznámého, poci�ují úzkost, a ta zesiluje jejich bolest. 

Podstatou je, že pokud �lov�k lépe chápe co ho �eká, sníží toto pochopení jeho 

úzkost a tudíž i jeho bolest. Proto pacient�m pomáhá, pokud jim sestra �i léka� 

podá od po�átku informace o zp�sobu vyšet�ování a lé�by a také o nep�íjemných 

pocitech, které tyto techniky doprovázejí, a jak mohou být �ešeny.   

• Typ bolesti a vztah k bolesti - na to, jak �lov�k vnímá a reaguje na bolest, má 

samoz�ejm� vliv i to, o jakou bolest jde. Silná, akutní bolest s pozitivním lad�ním 

a radostným o�ekáváním jako je nap�. porodní bolest se snáší lépe, než obdobná 

bolest kolikovitá. Také intenzivní, akutní bolest o níž víme, že skon�í po 

uzdravení nebo po zákroku, se snáší lépe, než mén� intenzivní bolest chronická, 

která doprovází smrtelné nebo  invalidizující onemocn�ní. Všeobecn� je známé, že 

�lov�k snáší mnohem h��e bolest hlavy a obli�eje, než bolest v jiné �ásti t�la. 

• Prost�edí a okolí - pozitivní vliv známého prost�edí a p�ítomnosti blízkých lidí je 

dob�e znám a našt�stí již i u nás alespo� n�kde  respektován. Dobré mezilidské 

vztahy a p�íjemné sociální prost�edí zvyšují práh bolesti. Proto mohou p�íbuzní 
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navšt�vovat pacienty každý den, vážn� nemocní mohou být za spolupráce 

s Agenturami domácí pé�e ošet�ováni doma, zlepšuje se prost�edí nemocnic, atd. 

Také denní doba ovliv�uje vnímání bolesti, to se projevuje,  jejím horším 

snášením b�hem noci, proto se pacient�m s bolestmi podávají sedativa                   

a hypnotika. Na n�které lidi má vliv i ro�ní období, více potíží mívají na podzim   

a v zim�, hlavn� v dny kdy nesvítí slunce. Na n�koho p�sobí i jiné fyzikální vlivy.  

• Vliv socializace  - rané zkušenosti s bolestí, nau�ené chování a reagování na ni       

a postoj druhých lidí z rodiny, o�ekávání a p�ítomnost druhých �i osam�lost hraje 

významnou  úlohu v individuálním prožívání bolesti, ale také sociální role, d�v�ra 

v léka�e a zdravotnické za�ízení. 

• V�k  - v pr�b�hu vývoje  a dozrávání �lov�ka se  m�ní vnímání bolesti a zkušenost 

s ní. D�íve se p�edpokládalo, že novorozenec mén� vnímá bolest, protože má 

nevyzrálou nervovou soustavu. Dnes víme, že dít� již od novorozeneckého v�ku 

siln� prožívá bolest a dává ji ur�itým zp�sobem najevo, záleží tedy jen na našich 

zkušenostech, jak umíme jeho projevy a zm�ny chování „p�e�íst“. Všeobecn� se 

také ví, že sta�í lidé lépe snášejí a tolerují bolest. Je to dáno jejich v�tšími 

životními zkušenostmi a v�tší smí�livostí a tolerancí. 45) 

• Zdravotnické prost�edí - Chloubová dodává, že na vnímání bolesti má vliv             

i d�v�ra, komunikace, p�ístupy zdravotník� a zp�soby analgezie provád�né ve 

zdravotnickém prost�edí.  

 

      Zkušenosti z každodenní praxe i výsledky bádání shodn� ukazují, že ošet�ování 

pacienta s chronickými bolestmi pouze jednou metodou nebývá �asto vhodné a vede   

k úsp�chu jenom ve výjime�ných p�ípadech. Ú�elná kombinace r�zných postup�           

z interdisciplinárního hlediska m�že pomoci dokonce i pacient�m, kte�í jsou jinak 

v��i terapii odolní. Spolupráce expert� r�zných odborných sm�r� hraje p�i ošet�ování 

bolesti stále v�tší roli.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 35 
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2.6 Monitorace a hodnocení bolesti 

     

      „Pokud dokážeme p�esn� ohodnotit pacientovy bolesti, m�žeme je ú�inn�ji lé�it.“ 

(McCaffery, 1983).  

      Chloubová uvádí, že hodnocení akutní a chronické bolesti probíhá jiným 

zp�sobem. P�i akutní silné bolesti by m�la sestra nebo léka� nejprve vyslechnout 

spontánní slovní výpov�	 nemocného o jeho bolesti. Výpov�	 nemocnému uleví již 

možností sd�lit své negativní pocity bolesti, strachu a ohrožení. Nemocný o�ekává 

podporu a pomoc v odstran�ní bolesti. P�i déletrvající bolesti by m�la sestra nebo 

léka� pe�liv� vyslechnout životopis bolesti nemocného a podporovat ho v jeho emo�ní 

výpov�di a pozorovat pacienta, zvlášt� jeho zm�ny v chování. 37) 

      Proces hodnocení bolesti vyžaduje aktivní úsilí sestry a za�íná pochopením, že 

bolest je subjektivní zkušenost. Aby mohla poskytnout pacientovi úlevu, musí sestra 

rozpoznat náznaky bolesti a posoudit míru utrpení. P�i vyšet�ování bolesti by m�la být 

zjišt�na lokalizace, propagace bolesti, nástup a zm�na bolesti v �ase, charakter bolesti, 

intenzita bolesti, vliv bolesti na b�žné denní �innosti (na spánek, p�íjem potravy, 

samoobslužnost, apod.), faktory provokující a mírnící bolest, zm�ny vnímání bolestí 

p�i psychických stresech, dosavadní lé�ebné ovliv�ování bolesti a jeho úsp�šnost. 17) 

        Je d�ležité brát také v úvahu toleranci bolesti nemocného. Je to intenzita bolesti, 

kterou je �lov�k ochoten snášet, aniž by požadoval úlevu. Ne všichni pacienti 

vyjad�ují bolesti slovy. Stejn� jako monitorujeme a hodnotíme bolest, tak stejným 

zp�sobem hodnotíme v pr�b�hu terapie i úlevu od bolesti. 63) 

      P�i monitoraci bolesti se osv�d�ila tzv. dolorimetrie, která zahrnuje n�kolik metod 

m��ení bolesti. Mezi základní pat�í fyziologické metody m��ení bolesti                        

a psychologické metody m��ení bolesti. Do fyziologických metod za�azujeme 

vyšet�ení evokovaných potenciál�, EEG, EMG, termografii a �adu psychologických 

metod. Ani jedna z metod není ovšem úpln� spolehlivá a objektivní. Vedle �asových 

aspekt� bolesti a kvality bolesti se hodnotí u nemocného:  

• Anamnéza bolesti -  nemocného se tážeme: Kde to bolí? (lokalizace                

a topologie bolesti), Jak moc to bolí (otázky intenzity bolesti), Kdy to bolí? 

                                                 
37) Kolektiv autor�: Základy ošet�ování nemocných, Chloubová, H.: kapitola Bolest, Praha: Karolinum,  
     2005, s. 90, 91 
17) Gavendová, L.: Úloha sestry p�i lé�b� bolesti, Sestra, 2005, ro�.15, �. 6, s. 25, 26 
63) Sofaer, B.: Bolest - p�íru�ka pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1997, s. 56 
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(�asová dimenze, pr�b�h bolesti), Jak to bolí? (kvalita bolesti), Na 

ovlivnitelnost bolesti (za jakých okolností se bolest zhoršuje a naopak). 45) 

      Anamnestický dotazník je probrán v kapitole 2.3. 

• Topologie bolesti - tzv. topologické dotazníky bolesti (nap�. Kabat-Zinn�v 

dotazník) nebo mapy bolesti pro dosp�lé (viz p�íloha �. 4). V takových mapách 

má nemocný zakroužkovat oblast, kde ho to bolí. Lze použít i barevných 

pastelek – �ervená (pal�ivá bolest), modrá (bolest obecn�), žlutá (tupá nebo 

bodavá bolest), zelená (svíravá bolest, k�e�e). 45) 

• Intenzita bolesti - se zjiš�uje �adou r�zných zp�sob�:  

1. Nejp�esn�jší je tzv. srovnávací tourniketová metoda. Využívá se p�i ní 

manžety používané b�žn� p�i m��ení krevního tlaku. Pacient má po 

nafouknutí manžety pravideln� svírat a rozvírat p�st, p�itom se vytvá�í 

bolest, která neustále roste. Pokra�uje se tak dlouho, až se um�le vyvolaná 

bolest co do intenzity blíží nebo rovná bolesti, s níž pacient p�išel k léka�i.  

2. Mezi další metody m��ení  pat�í numerické stupnice intenzity bolesti           

a z nich nejznám�jší tzv. VAS (vizuální analogová škála), kde nemocný na 

�á�e (vodorovné svislé nebo šikmé) dlouhé 10 cm s vyzna�enými 

extrémními body (0 – 10) ozna�í bod, kam za�adí svou momentální bolest 

(viz p�íloha �. 7). 

3. Pomocí kategoriální analogové stupnice – bývá p�ipravena formou 

posuvného pravítka. Dává nemocnému možnost použít následující kritéria 

(Keele, 1983): 0 = žádná bolest, 1 = lehká bolest, 2 = obtížná bolest,           

3 = rušivá bolest, 4 = strašná bolest, 5 = mu�ivá bolest. Pacient posouvá 

znaménko po pravítku na �íslo, které odpovídá intenzit� bolesti. Jinou 

formou je tzv. Melzackova škála pro hodnocení bolesti, kdy nemocný 

ozna�í na úse�ce mezi body 0 – 10 svoje sou�asné prožívání bolesti (viz 

p�íloha �. 7). 

4. Stupnice grafických symbol� (nap�. výraz� obli�eje) je jednoduchou 

metodou, kterou lze použít i pro d�tské pacienty. Nemocný ozna�í výraz, 

který se nejvíce podobá jeho mí�e bolesti (viz p�íloha �. 7). 38) 

                                                 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 13 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 16 
38) Kolektiv autor�: Základy ošet�ovatelství pro studující léka�ských fakult 1., 2. díl, Praha: Karolinum,  
     2002, s.   66 - 68 



 37

• Dotazníky bolesti - o tom, jak to pacienta bolí, je možné s pacientem 

hovo�it. Dotazník je soustavn�jší formou rozhovoru, je multidimenzionálním 

nástrojem m��ení bolesti. Otázky jsou v n�m p�edem formulovány a ví se, 

jak na n� odpovídali jiní. Dává možnost standardizace a srovnávání. Mezi 

velkým množstvím dotazník� bolesti zaujímá p�ední místo:  

1. Dotazník MPQ - The McGill Pain Questionnaire (dotazník, který byl 

sestrojen na McGillov� univerzit�). Pochází z pera Melzacka                   

a Torgersona (1971) a má �ty�i �ásti. V první se zjiš�ují senzorické         

a emocionální aspekty bolesti, ve druhé �asový pr�b�h bolesti, ve t�etí 

jde o zjišt�ní intenzity bolesti. Obraz dopl�uje topografické vyšet�ení 

„kde to pacienta bolí“. Tento dotazník je dost obsáhlý, proto byla 

vypracována jeho stru�n�jší verze SF-MPQ (Short Form of the MPQ). 

Ta má jen jedenáct senzorických a �ty�i afektivní údaje (tzv. 

deskriptory). 

2. Existují i další, nap�. WHYMPI (West-Haven Yale Multidimensional 

Pain Inventory) nebo PASS (Pain Anxiety Symtoms Scale - p�íznaky 

úzkosti spojené s bolestí - McCracken, Zayfert a Gross, 1993). Tento 

dotazník, který uvádí 40 údaj�, je zam��en v prvé �ad� na zjiš�ování, jak 

moc se pacient bojí bolesti, která ho sužuje. Ukazuje se, že údaje PASS 

mají úzký vztah k mí�e pracovní neschopnosti pacient�. 

3. Jeden z nejrozší�en�jších osobnostních dotazník� - MMPI (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory - mnohostranný dotazník osobnosti     

z univerzity v Minnesot�) nazna�il, že existuje ur�itý vztah mezi 

osobnostní dimenzí hypochondrie (která zjiš�uje, jak moc se daná osoba 

zabývá sama sebou a funkcemi svého t�la) na jedné stran� a bolestí na 

stran� druhé. Ukázalo se, že tohoto p�ístupu lze s úsp�chem využít           

i ke zjišt�ní toho, jak asi bude pacient reagovat na terapii bolesti. 46) 

      

      V oblasti hodnocení a monitorace bolesti má sestra nezastupitelnou úlohu. Je to 

práv� ona, která tráví s nemocným nejvíce �asu a m�že naslouchat jeho problém�m 

spojených s bolestí a zodpovídá otázky, které jí nemocní �asto kladou, pokud se cht�jí     

o své bolesti n�co dozv�d�t. D�ležitou roli hraje i multidisciplinární pé�e, která 

umož�uje r�zné pohledy na pacientovu bolest a dává nové rozm�ry v další lé�b�.  
                                                 
46) K�ivohlavý, J.: Psychologie nemoci, Praha: Grada Publishing, 2002, s. 90 
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3. Fyziologie bolesti 

       

     Bauer uvádí, že bolest jako subjektivní vjem vzniká t�emi r�znými mechanismy. 

P�edstavují je nocicep�ní mechanismy (nocicep�ní bolest), neuropatické mechanismy 

(neuropatická bolest) a psychologické mechanismy (psychická bolest). 3) 

 

 

3.1 Vznik bolesti a obecné mechanismy bolesti 

      

      Centrální senzitizace je zprost�edkována cestou N-methylaspartátové kyseliny        

a NMDA - receptor� a zú�astní se jí oxid dusnatý  (NO). Vypadá to, že NO hraje 

roli i v centrálních mechanismech hyperalgezie, které následují po periferním zán�tu.   

Z vývojového hlediska je také d�ležité, že zm�ny percepce a exprese bolesti se 

odehrávají nejen u d�tí, ale že se m�ní  v celé ontogenezi a i ve stá�í. 50) 

      D�ležitým principem pro v�tšinu úrovní p�enosu a zpracování nociceptivní 

informace je konkurence mezi rychle a pomalu vedoucími vlákny (A a C), která se 

uplat�uje v tom smyslu, že d�íve aktivovaný, rychle vedoucí systém má schopnost na 

ur�itou dobu inhibovat systém pomalu vedoucí. Tento fakt vyplývá ze sou�asné teorie 

bolesti, kterou popsali poprvé Melzack a Wall v roce 1965 a nazvali ji vrátkovou 

teorií bolesti (tzv. gate control theory of pain). 54) 

      Vychází z p�edpokladu regulace prahu pro vstup bolestivého (nocicep�ního) 

podrážd�ní do vyšších etáží CNS, ke kterému dochází v �ásti zadního rohu míšního,    

a to v lamin� II a III podle Rexeda. Hlavní úlohu v oblasti zadního rohu hrají tzv. SG 

neurony. Vlákna A a C mohou ovliv�ovat také další interneurony, kterým �íkáme      

T-bu�ky (centrální transmisní bu�ky). V tomto synaptickém komplexu p�sobí tedy 

kontrolní vrátkový systém, p�i�emž SG neurony hrají úlohu strážného vrátek p�i 

propušt�ní bolestivých podn�t�. 46) 

      Krom� uvedené vrátkové teorie bolesti existuje celá škála teorií bolestí, 

odpovídající vždy ur�ité historické etap� našich znalostí. Pat�í sem teorie specifity, 

teorie kód�, citová teorie, humorální teorie (tzv. endorfinová). 

                                                 
3) Bauer, J.: Nádorová bolest a její farmakoterapie, Praha: Galén, 2000, s. 11 
50) Mareš, J. a kolektiv: Dít� a bolest, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 60, 61 
54) Pachl, J. a Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscita�ní pé�e dosp�lých i d�tí, Praha:  
     Karolinum, 2003, s. 329 
46) K�ivohlavý, J.: Psychologie nemoci, Praha: Grada Publishing, 2002, s. 81 
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• Teorie specifity - vychází s Descartovy p�edstavy existence p�ímého spojení mezi  

periferií a centrem, po kterém se jednoduchým zp�sobem p�enášejí informace        

o zevním a vnit�ním prost�edí. Existuje teorie specifity nervových energií (Müller) 

a teorie specifity receptor� (von Frey, 1895). Von Freyova teorie vychází 

z Müllerovy  smyslové specifity a z histologického pozorování specializovaných 

kožních a slizni�ních struktur, tzv. kožních smyslových orgán�. Specifickým 

modalitám �ití (teplo, chlad, tlak a bolest) odpovídají specifické receptory. Pro  

bolest nemohl nalézt specifický orgán, proto ozna�il za receptory bolestivosti 

volná nervová zakon�ení. Teorie dnes neplatí jako taková, i když se stale r�zným 

receptor�m p�isuzuje ur�itá modalita. 

• Teorie kód� - vychází z toho, že informace z periferie do centra je p�enášena ve 

form� ur�itého kódu. Výsledný pocit vzniká až v CNS dekódováním. Pat�í sem 

teorie sumace (Goldscheider, 1894 - v zadních rozích míšních dochází k sumaci 

impuls�, bolest vzniká tehdy, když výstup z bun�k zadních roh� p�ekro�í kritickou 

hodnotu). Teorie periferního kódu (Weddel, Sinclair, 1955 - jakýkoliv kožní 

po�itek v�etn� bolesti je tvo�en prostorovým a �asovým kódem vzruch�, které jsou 

generovány na periferii. Pro každou kvalitu �ití je charakteristický ur�itý kód, 

který je v CNS dešifrován jako tlak, teplo a bolest). Teorie reverbera�ních okruh� 

(Livingston, 1943 - vysv�tluje vznik patologické, chronické bolesti, vznikající 

drážd�ním periferie nebo centra). Teorie interakce a sumace (Nordenbos,         

1959 - vysv�tluje vznik bolesti tak, že nociceptivní informace je p�enášena do 

centra �asovým a prostorovým kódem impuls�, které pronikají do centra dv�ma 

systémy. Starším, pomalu vedoucím, a mladším, rychle vedoucím. Oba jsou          

v dynamické rovnováze ve zdraví. Za patologických stav� dochází k sumaci   

vzruch�, p�icházejících po pomalu vedoucích drahách p�i kvantitativním snížení 

aktivity rychle vedoucích drah. Systémy tenkých a silných vláken mají navzájem 

inhibi�ní vztahy. Tyto zkušenosti využili pro svoji teorii také Melzack a Wall). 

• Citová teorie bolesti (Marshall, 1894) - akcentuje afektivní motiva�ní složku 

bolesti. Bolest nepovažuje za senzorický jev. Bolestivý podn�t aktivuje dva 

paralelní systémy, afektivní a senzorický, p�i�emž oba procesy probíhají nezávisle. 

• Neurosekre�ní, humorální teorie (Terenius a Waldström, 1974, 1976) – vychází   

z tzv. endorfinové a enkefalinové teorie. Endogenní mediátory - endorfiny (31 

aminokyselin) p�sobí na morfinové receptory v mozku (hypofýza, hypotalamus), 

ale zcela chybí v míše. Enkefaliny (5 aminokyselin) p�sobí v celém CNS (mozku  
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i míše) a dokonce i v periferním nervstvu. Dynorfiny stojí uprost�ed mezi 

enkefaliny a endorfiny v množství aminokyselin. Jsou lokalizovány v celém CNS 

jako enkefaliny, avšak v menší koncentraci, ale o to jsou ú�inn�jší. 65) 

 

 

3.2 Mechanismy nocicepce, typy nocisenzor� 

      

      Sou�asné poznatky o vzniku bolesti p�edpokládají její vznik bu	 p�ímým ú�inkem 

bolestivé stimulace na nocisenzory, anebo jako následek zán�tlivého procesu, který 

uvol�uje látky rovn�ž dráždící nocisenzory, a tím zp�sobující bolest. Tato informace 

je zabezpe�ována sadou periferních nervových zakon�ení nazývaných nociceptory. 

Nocisenzory jsou umíst�ny v periferii, na k�ži a ve sliznicích vnit�ních orgán�,           

v míše, v prodloužené míše, v talamu, v hypotalamu a v mozkové k��e. V centrálním 

nervovém systému jsou v daleko menším množství a s jinou funkcí než na periferii. 54) 

      Nocisenzor�m se také �íká receptory vysokoprahové, protože podn�ty vyvolávající 

bolest jsou vždy, alespo� u zdravých lidí, siln�jší než podn�ty, které vyvolávají p�i 

svých prahových hodnotách jiná specifická �ití. U nemocných lidí je bolest zp�sobena 

podn�ty mnohem slabší intenzity, než jaká je pot�eba pro aktivaci nocisenzor� 

zdravého jedince. 54) 

      Na rozdíl od specializovaných receptor�, odpovídajících jen na konkrétní stimuly      

v ur�itém fyziologickém rozmezí (nap�. teplotním intervalu), se odpov�	 nociceptor� 

trvale zvyšuje se sílícími stimuly p�echázejícími do oblasti poškození tkán�. Existuje 

�ada klasifikací nociceptor�, ale nejracionáln�jší je založen na vlastnostech celého 

systému, tj. stimulu, na který reagují, anatomickém uložení receptor� a rychlosti vedení 

odpovídajícími vlákny. Tato vlákna jsou prakticky vždy vlákna A a C. 54) 

      Kožní nociceptory netvo�í homogenní populaci, lze rozlišit minimáln� 4 kategorie: 

1. Kožní nocicep�ní vlákna C odpovídají na intenzivní mechanické, termické 

stimuly a ur�ité chemické stimuly (bradykinin, serotonin, histamin, draslík, 

prostaglandiny, leukotrieny ap.). 

                                                 
65) Šev�ík, P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, Brno: Institut pro další vzd�lávání pracovník� 
     ve zdravotnictví, 1994, s. 22 - 23 
54) Pachl, J. a Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscita�ní pé�e dosp�lých i d�tí, Praha:  
     Karolinum, 2003, s. 329 
54) Pachl, J. a Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscita�ní pé�e dosp�lých i d�tí, Praha:  
     Karolinum, 2003, s. 330 
54) Pachl, J. a Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscita�ní pé�e dosp�lých i d�tí, Praha:  
     Karolinum, 2003,  s. 331 
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2. Kožní vlákna A typu 1odpovídají na intenzivní mechanické stimuly, v nepoškozené 

k�ži mají vysoký práh pro tepelné podn�ty. P�edpokládá se, že signalizují 

bolest z dlouhodobé stimulace. 

3. Kožní vlákna A typu 2 odpovídají na mechanické a tepelné stimuly. Vzhledem 

k vysoké rychlosti vedení i nástupu ú�inku lze p�edpokládat, že jako první 

signalizují bolest. 

4. Typ nociceptor�, který reaguje na intenzivní chladové a mechanické stimuly. 

Podobné receptory byly nalezeny i v dalších tkáních, jako jsou svaly, klouby, 

zubní pulpa a podobn�. 62) 

      

      Po poškození tkán� vzniká zóna zvýšené odpov�di (hyperalgezie), jak v míst� 

poškození, tak i v okolní tkáni. Je typická u viscerálních bolestí a vzniká tak 

hyperalgetická zóna, tzv. Headovy zóny (viz p�íloha �. 5). Poran�ní vede k uvoln�ní �ady 

mediátor�, z nichž n�které, jako bradykinin a prostaglandin, vedou ke zvýšení senzitivity 

nociceptor�. Jiné látky mohou být aktivn� z nervových vláken uvol�ovány. 31)     

 

 

3.3 Práh bolesti 

      

      Citlivost k bolesti se uvádí hodnotou dolního prahu bolesti. Ten se stanoví tím, že 

podn�t, p�sobící bolest, se zám�rn� m�ní z hlediska jeho fyzikálního �i chemického 

rozm�ru a registruje se jeho minimální hodnota, p�i níž pacient uvádí, že má pocit 

bolesti. Laboratorn� se p�sobí bolest pokusným osobám um�le a to �adou  stresor�: 

• termální - chlad nebo horko -  ruka se po p�edloktí pono�í do proudící ledové vody 

a m��í se doba od pono�ení ruky do vody po sd�lení pacienta, že poci�uje bolest, 

• tlak - p�sobí se nap�. ur�itým tlakem na 1. �lánek ukazová�ku, na �elo atp.            

a zjiš�uje se �as, pot�ebný k objevení pocitu bolesti, 

• elektrický proud - stimuluje se jím p�edloktí (k�že), zubní d�en atp., 

• chemické vlivy - p�sobí na k�ži, pod k�ži, intramuskulárn� atp., 

• ischemický vliv - tzv. tourniketový efekt, o n�mž je zmínka v kapitole o m��ení   

intenzity bolesti. 46) 

                                                 
62) Rusín, Š.: Fyziologie bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html, 2.10.2006 
31) Káš, S.: Neurologie v b�žné léka�ské praxi, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 71 
46) K�ivohlavý, J.: Psychologie nemoci, Praha: Grada Publishing, 2002, s. 92 
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      Pro m��ení citlivosti k bolesti se využívá p�ístroj�, zvaných algometry (m��i�e 

bolesti). P�íkladem m�že být tzv. tlakový algometr. V jedné form� zde jde o p�sobení 

tlaku na �elo pacienta (Keele, 1983) za standardních podmínek. Tlak neustále roste      

a zaznamenává se výše tlaku, kdy pacient sd�lí, že poci�uje sebemenší bolest. Tohoto 

p�ístroje použil i He�mánek (l981) p�i zjiš�ování vztahu osobnostních charakteristik    

citlivosti k bolesti. Na m��ení bolesti p�sobí i �ada psychických faktor�, nap�. 

anxiosita (úzkost a strach). Proto se tato m��ení musí provád�t v naprostém klidu. 

Proto se musí snižovat nejasnosti a obavy pacienta. 45) 

      Ukázalo se (Keele, 1983), že hodnota dolního prahu bolesti není u všech 

lidí. Osoby, u nichž dolní hranice prahu je 4,0 kp a vyšší, ozna�ujeme jako 

hyposensitivní. Ukázalo se, že n�kte�í lidé neuvád�jí bolest ani p�i 6,0 kp, tj.               

u hodnoty, kdy se zat�žování ukon�uje z bezpe�nostních d�vod�. T�chto „zcela          

k  bolesti necitlivých lidí“ je asi 2 - 3%. V protikladu k výše uvedené skupin� lidí je 

možnost se setkat s lidmi, kte�í uvád�jí bolest již p�i hodnotách tlaku 1,0 kp                 

a hodnotách ješt� nižších. Ozna�ujeme je jako hypersensitivní.Po zjišt�ní hodnoty 

dolního prahu se v laborato�ích obvykle pokra�uje dále. Hodnoty tlaku se zvyšují. Tak 

se postupuje, až se dojde k hodnot�, kterou ozna�ujeme slovn� jako „maximáln� 

snesitelná míra bolesti“ nebo „horní práh bolesti“ �i „tolerance bolesti“. 45) 

     �adou laboratorních studií se zjistilo, že existuje ur�itá zákonitost ve variabilit� 

sensitivity k bolesti. Nap�íklad: 

• V�k - starší lidé mají obvykle vyšší práh než-li mladí 

• Nemoc -  chronicky nemocní mají obvykle nižší práh než-li zdraví 

• Placebo -  podá-li se placebo, zvýší se práh u n�kterých lidí 

• Relaxace - uvede-li se pacient do uvoln�ného stavu, zvýší se jeho práh k bolesti 

(zvlášt�, když se mu vsugeruje analgesie) 

• Hypnóza - uvede-li se pacient do hypnotického stavu a zárove� se mu vsugeruje 

analgesie, zvýší se jeho práh k bolesti 

• Simulace - jsou-li pokusné osoby žádány, aby simulovaly (p�edstíraly), že je to 

bolí, uvád�jí obvykle vyšší práh bolesti 

• Zát�ž - je-li �lov�k zatížen vyšším fyzickým výkonem (nap�. jogging), zvýší se po 

b�hu jeho dolní práh bolesti  

• Pohlaví  -  ukazuje se, že muži mají obvykle vyšší práh bolesti než-li ženy 

                                                 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 34  
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 35 



 43

• Deprese - lidé   s   diagnózou  depresivity  mají  vyšší práh bolesti v porovnání       

s lidmi, kte�í depresivní nejsou 

• Denní rytmus - ráno je obvykle vyšší práh bolesti, avšak odpoledne se dolní práh 

bolesti snižuje 

• Etnografické vlivy - bylo zjišt�no, že n�které národy mají vyšší práh bolesti, bylo 

to zjišt�no nap�. v Nepálu, u kmene Eipo v Severní Guinei atp. 

• Persuaze -  tzv. sociálním posilováním se poda�ilo zvýšit toleranci k bolesti                 

u pokusných  osob. 45) 

 

 

3.4 Bolestivé stimuly 

       

      Za bolestivý podn�t se považuje podn�t, jehož intenzita je taková, že poškozuje 

nebo by p�ípadn� mohla poškodit celistvost tkán�. Bolestivý stimul je bu	 

traumatický, zán�tlivý nebo patologické porušení tkán� s tím, že jej mohou zp�sobit 

r�zné látky. Jsou to látky vyvolávající zán�t a s ním spojené následky (histamin, 

draslíkové ionty, bradykinin), látky p�ímo p�sobící na nocisenzory  (zvlášt� draslíkové 

ionty, které se uvol�ují na primárních aferentních zakon�eních v míše a samy velmi 

intenzivn� vyvolávají bolest) a látky, které vyvolávají zvýšenou citlivost, p�i níž          

i nižší koncentrace ur�ité látky nebo nižší podn�t, vyvolává bolest (cytokiny, 

prostaglandiny). Tyto látky pak aktivují nocisenzory. 43) 

 

 

3.5 Vedení bolesti 

       

      Soubory receptor� umíst�ných v k�ži a hlubokých tkáních jsou s nervovými 

centry spojeny dlouhými nervovými vodi�i. Ty se d�lí na vlákna, která vedou 

informace sm�rem k centr�m (senzitivní, vedoucí aferentace), a na vlákna, která 

p�enášejí pokyny od center k efektor�m (motorická vlákna vedoucí eferentace). 23) 

      Membrána nervového vlákna nebo axonu je obklopena pochvami. Nejzevn�jší je 

Schwannova pochva, která vytvá�í myelin, jež se obtá�í okolo axonu. Myelinová 

                                                 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 34 -35 
43) Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R.: Ošetrovate�stvo, II. díl, Martin: Osveta, 1995, s. 959 
23) Houdek, M.: Fyziologie bolesti, typy bolesti,  
     http://www.pain.cz/index.php?menu=fyziologiebolesti.html, 29.9.2006 
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pochva má zvýšený elektrický odpor. Je periodicky p�erušována Ranvierovými 

zá�ezy, které se na nich vyskytují v pravidelných intervalech. Vzhledem k tlouš�ce 

myelinové pochvy a p�ítomnosti Ranvierových zá�ez� vedou myelinová vlákna 

vzruchy mnohem rychleji než nemyelinizovaná vlákna o stejném pr�m�ru. Vlákna 

mozkomíšního systému, která mají silnou myelinovou vrstvu se nazývají vlákna A. 

Vlákn�m sympatiku, jejichž myelinová vrstva je ten�í, se �íká vlákna B. 

Nemyelinizovaná vlákna obou systém� se nazývají vlákna C. Nervová vlákna, jež 

náležejí podle své myelinizace ke skupinám A, B nebo C, jsou v rámci t�chto skupin 

dále t�íd�na podle rychlosti, jakou vedou nervový vzruch. 62) 

      Podle rychlosti vedení ve vláknech A lze dále rozlišit �ty�i skupiny, které 

nazýváme alfa, beta, gama a delta, kde alfa je skupina vláken s nejvyšší rychlostí. 

Každé nervové vlákno, které slouží k vedení dotykových vjem�, je aktivováno pouze 

receptorem ur�ité skupiny receptor� stejného typu. Existují vlákna, která jsou 

specializována výhradn� pro vedení informací, jež jsou dostate�n� intenzivní na to, 

aby byly bolestivé. �íká se jim nocicep�ní a dostávají informace z nocisenzor�. 

Vlastnosti nocisenzor� jsou odvozovány od vláken, k nimž jsou p�ipojeny. U �lov�ka 

náleží nocicep�ní vlákna skupinám A beta, A delta, a skupin� C. Rychlost vedení 

nemyelinizovými vlákny C je 0.5 - 3 m/sec., rychlost vedení slab� myelinizovanými 

vlákny A delta je 7 - 14 m/sec. 43) 

 

 

3.6 Úloha míchy 

       

      Kožní periferní oblasti, nazývané dermatomy (viz p�íloha �. 6), vysílají do míchy 

�ití smíšenými nervy, které se po vstupu do míšního kanálu rozd�lují na zadní ko�en 

míšní, který je senzitivní, a na p�ední ko�en míšní, který je motorický. Název 

dermatom dostala kožní oblast, jejíž aferentace jsou vedeny jedním z ko�en� 

vstupujících do míšního kanálu. Mezi krytím sousedních dermatom� existuje ur�ité 

p�ekrytí. Senzitivní nervy pocházející z kožních tkání se p�idávají ke svalovým 

nerv�m, s nimiž tvo�í smíšené nervové svazky, které se �asto p�ed vstupem do míchy 

seskupují do plexu. Tyto plexy se dále d�lí a vstupují do míšního kanálu etážovit�. 67) 

                                                 
62) Rusín, Š.: Fyziologie bolesti, typy bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html,  
     1.10.2006 
43) Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R.: Ošetrovate�stvo, II. díl, Martin: Osveta, 1995, s. 961 
67) Trachtová, E. a kol.: Pot�eby nemocného v ošet�ovatelském procesu, Brno: IDVPZ, 1998, s. 128 
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3.7 Modulace bolesti 

       

      Bolest m�že být modulována dv�ma zp�soby. P�irozeným zp�sobem a zp�sobem 

terapeutickým. 

      První p�irozený zp�sob moduluje bolest na r�zných úrovních a sice 

descendentními inhibi�ními drahami, které za�ínají v mozku. To jsou komplexní 

dráhy, ale mají dva rozdílné systémy vláken, které jsou závislé na svých 

neurotransmiterech. Jedna dráha obsahuje serotonin a druhá noradrenalin. Tyto dva 

systémy b�ží až na úrove� páte�ní míchy do zadních roh� a na totéž místo, kde 

vstupuje ascendentní impulz do centrálního nervového systému. Na tomto míst� je 

inhibi�ní systém schopen modulovat tok bolestivých impulz� na jejich cest� do 

spinotalamické dráhy. 50) 

      Druhý p�irozený zp�sob je zprost�edkován endorfiny a enkefaliny, což jsou morfiu 

podobné látky, které se vážou selektivn� na opioidní receptory. To jsou receptory, 

které byly identifikovány pro schopnost vázat selektivn� tyto p�irozen� i synteticky 

vznikající látky, mají aktivitu podobnou morfiu. Jsou lokalizovány okolo synapsí na 

ascendentních drahách centrálního nervového systému, p�edevším v presynaptické 

�ásti. Oboje jsou látky, které blokují percepci bolestivých zm�n. Krom� již zmín�ných 

modula�ních látek je to ješt� serotonin, který se uvol�uje z tkán� p�i jejím porušení. 

Serotonin se však tvo�í zejména v nucleus raphae dorsalis ve st�edním mozku               

a v hypotalamu. Uplat�uje se zejména p�i t�žkých bolestech hlavy. 50) 

      Terapeuticky modulovaná bolest je možnost používání r�zných analgetik. 

Samoz�ejm� musíme uvážit akceschopnost r�zných t�chto látek (Krakowski a kol., 

1996). V poslední dob� se ukazuje, že n�které informace o projevech bolesti lze získat 

i z biochemických údaj� (nap�. zm�ny HDL cholesterolu a volných kyslíkových 

radikál�). 2) 

       

 

 

 

                                                 
50) Mareš, J. a kolektiv: Dít� a bolest, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 56 - 58 
50) Mareš, J. a kolektiv: Dít� a bolest, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 58 - 60 
2) Albe-Fessard, D. (p�eklad: Rokyta, R.): Bolest, mechanismy a základy lé�ení, Praha: Grada  
   Publishing, 1998, s. 145 - 146 
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4. Chronická bolest 
       

      Chronické bolestivé stavy a jejich lé�ení jsou celosv�tovým problémem                  

s dopadem  na zdravotní stav obyvatel, ale i na celý sociáln� ekonomický systém 

zemí. Dokladem jsou stále rostoucí snahy zdravotnických organizací tyto problémy 

zve�ej�ovat a ve snaze o jejich �ešení oslovovat i nadnárodní politické instituce.         

V roce 2001 byla zve�ejn�na evropskou algeziologickou organizací EFIC (European 

Federation of IASP Chapters) „Deklarace o chronické bolesti“, která �íká, že: „Bolest 

je d�ležitý zdravotnický problém v Evrop�. A�koliv akutní bolest m�že být považována 

za symptom onemocn�ní �i úrazu, chronická a opakující se bolest je specifickým 

zdravotnickým problémem, samostatným onemocn�ním.“  41) 

       

 

4.1 Charakteristika a rysy CHB 

       

      V kapesním pr�vodci pro zdravotní sestry je chronická bolest definována jako 

nep�íjemný smyslový a emo�ní prožitek, zp�sobený skute�ným nebo potenciálním 

poškozením tkání, nebo popisovaný v pojmech takového poškození (Mezinárodní 

asociace pro výzkum bolesti). Nástup je náhlý nebo pomalý, intenzita od mírné po 

závažnou, výskyt konstantní nebo recidivující, nelze p�edpokládat nebo p�edvídat 

odezn�ní, trvání bolesti p�esahuje 6 m�síc�. 9) 

      Kozák uvádí, že chronická bolest je déletrvající stav, který v celé své ší�i ztrácí 

ú�elný fyziologický charakter, p�sobí negativn� na veškerý bio-psycho-sociální stav 

osobnosti. Nemocného provází devalvace zp�sobená jeho dlouhodobým utrpením        

a bezmocností. Chronická bolest je patofyziologický podklad neúm�rný k prožívaní 

bolesti, nebo nem�že být nalezen. Je charakterizována jako rekurentní, nepotla�itelná. 

Jde o syndrom, stav a dochází k p�evaze jiných vegetativních p�íznak�. Dochází          

k psychickým poruchám, popisovaným jako „bolestivé chování“, sociálním 

problém�m, dominuje zm�na osobnosti i charakteru. Klasicky je popisováno trvání 

chronické bolesti v období 3 - 6 m�síc�, tento �asový údaj je však velmi individuální      

a v n�kterých p�ípadech je z�ejmé bolestivé chování v daleko kratším �asovém období 

                                                 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole,  2002, s. 1 
9) Doenges, M. E. a Moorhouse, F. M.: Kapesní pr�vodce zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing,  
   2001, s. 78 
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a naopak n�kte�í „odolní“ jedinci nevykazují známky bolestivého chování ani po 

mnoha m�sících. Chronická bolest má na rozdíl od bolesti akutní odlišné fyziologické 

mechanismy, vytvá�í pohotovostní stav komplexu somatických a psychosociálních 

zm�n, které jsou nedílnou sou�ástí chronického bolestivého stavu, a které p�ispívají     

k zát�ži bolestí trpícího pacienta. 41) 

     Dále Kozák popisuje zm�ny, které souvisí s chronickou bolestí. Mezi tyto zm�ny 

pat�í poruchy hybnosti a následné postižení sval�, kloub�, postižení imunitního 

systému a stoupající vnímavost k nemoci, narušení spánku, ztráta chuti k jídlu              

a poruchy výživy, závislost na lécích, nadm�rná fixace na rodinné p�íslušníky              

a ošet�ující personál, nadužívání a zneužívání zdravotnického systému, snížení 

pracovní výkonnosti nebo pracovní neschopnost, invalidita, izolace od spole�nosti, 

rodiny, duševní poruchy, úzkost, strach, nev�le, frustrace, deprese, sebevražednost. 41) 

      Bolest p�i maligním onemocn�ní se liší od chronické bolesti tím, že je známa 

vyvolávající p�í�ina a je nutná adekvátní terapie. N�kte�í auto�i popisují, že je menší 

pravd�podobnost vzniku bolestivého vzorce chování a snaha o co nejdelší zapojení do 

normálních aktivit. P�i stanovení terapeutického plánu je nutno vždy brát v úvahu, že 

u pacienta s maligním onemocn�ním m�že být p�ítomna ješt� bolest akutní, z jiné 

p�í�iny.  

 

 

4.2 P�í�iny CHB 

       

      Mezi p�í�iny chronické bolesti pat�í  dva základní typy bolesti a to nádorová bolest 

a chronická nenádorová bolest. 

      Termín „nádorová bolest“ bývá používán jako souhrnné ozna�ení pro �adu 

r�zných bolestivých stav�, kterými mohou pacienti s nádorovým onemocn�ním trp�t. 

Bolest m�že mít u onkologicky nemocných �adu p�í�in. M�že být zp�sobena p�ímo 

nádorem (jeho pror�stáním do orgán� nebo do kostí, pop�ípad� tlakem nádoru na jiné 

orgány nebo na struktury nervového systému). �asto bolest souvisí s onkologickou 

lé�bou (nap�. bolest po operaci, zán�t sliznice v ústech a ve st�ev� po chemoterapii 

nebo radioterapii, chronická bolest nerv� poškozených p�edchozí radioterapií atd.).        

                                                 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole,  2002, s. 3 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole,  2002, s. 4 
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I onkologi�tí pacienti však mohou trp�t bolestmi, které nesouvisejí ani s nádorem, ani 

s jeho lé�bou (nap�. bolesti zub�, bolesti hlavy atd.). 48) 

      Zvláštním typem chronické bolesti je tzv. pr�lomová bolest, která je p�echodným 

zvýšením intenzity silné bolesti u pacienta s jinak dob�e lé�enou chronickou bolestí. 

Bolest m�že náhle vzplanout  p�i ur�itých pohybech, p�i kašli nebo p�i polykání. 1) 

      S chronickou nenádorovou bolestí jsou nej�ast�ji spojeny bolesti zad p�icházející   

s v�kem a po operacích páte�e, bolesti kloub� p�i artróze, bolesti hlavy, bolesti 

spojené s poškozením nerv� (nap�. p�i cukrovce, po pásovém oparu �i borelióze), 

bolesti sval� a vaziva a bolesti po n�kterých operacích. Na stavy spojené s chronickou 

nenádorovou bolestí má velký vliv i sou�asný životní styl spojený s nedostatkem 

pohybu, nezdravou výživou a nadváhou. Prevencí chronické bolesti je naopak zdravý 

životní styl s dostatkem fyzické a psychické aktivity. Také zodpov�dn� vedená lé�ba 

každé akutní bolesti zabra�uje p�echodu do chronického stavu. 29) 

 

 

4.3 D�sledky CHB 

       

      Zakladatel moderní lé�by bolesti, americký anesteziolog John J. Bonica, prohlásil 

za�átkem sedmdesátých let, že je zarmucující, když v našem století fantastických 

v�deckých a technických úsp�ch� trpí tolik lidí bolestí, od níž se jim nedostává 

o�ekávané pomoci. 63) 

      Prevalence a incidence chronické bolesti stále stoupá. A�koliv nejsou k dispozici 

vy�erpávající údaje pro Evropskou Unii, chronická bolest je rozší�eným problémem. 

N�kolik nedávných, na ve�ejnost zam��ených výzkum�, prokázalo a zd�raznilo 

skute�nost, že až 50 % dosp�lých jedinc� trp�lo jedním �i více typy bolestí nebo 

obtížemi.V podstatných �ástech výzkum� o bolesti byly posuzovány oba druhy 

bolestí, akutní i chronická, a po�ty postižených stoupaly v souladu s rostoucím v�kem 

zkoumaných skupin. Mezi nejvíce rozší�enými chronickými bolestivými stavy byly 

bolesti dolních zad, arthritidy a opakující se bolesti hlavy (v�etn� migrén). Tyto stavy 

                                                 
48) Linke, Z.: Epidemiologie bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html,  
     3.10.2006 
1) Adam, Z., Vorlí�ek, J. a Koptíková, J. Obecná onkologie a podp�rná lé�ba, Praha: Grada, 2003, s. 611 
29) Kasal, E. a kolektiv: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní pé�e pro   
     léka�ské fakulty, Praha: Karolinum, 2003, s. 190 
63) Sofaer, B.: Bolest - p�íru�ka pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1997, obálka   
     publikace 
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jsou tak b�žné, že jsou mnohdy považovány za normální a nedílnou sou�ást života. 

A�koliv málo lidí umírá na bolest, mnoho umírá v bolesti a ješt� více s bolestí žije. 41) 

      S rostoucí incidencí bolesti rostou i sociální výdaje na chronickou bolest. Jestliže 

akutní bolest je definována jako krátkodobý a limitovaný proces, chronická bolest se 

stává dominantou života a dotýká se pacienta i jeho rodiny, p�átel a ostatních 

blízkých. Navíc nemocnému chronická bolest p�ináší zna�né finan�ní náklady na 

mnoha úrovních, nap�.: náklady za zdravotní pé�i a léky, nep�ítomnost v zam�stnání    

a p�erušení pracovního procesu, ztráta p�íjmu, snížená produktivita v ekonomickém 

systému a v domácnosti, finan�ní náklady na rodinu, p�átele a zam�stnance a náklady 

na kompenzaci nep�ítomnosti v zam�stnání a na pé�i o rodinu. 41) 

     Chronická bolest p�sobí nejen ve sfé�e fyzicko-emocionální, ale i existen�n�-

sociální. P�i správné volb� lék� a lé�ebného postupu a p�i dobré spolupráci ze strany 

pacienta lze bolest udržet pod kontrolou až v 95 % p�ípad�. 1) 

 

 

4.4 Nej�ast�jší chronické bolestivé stavy 

       

      Jak již bylo zmín�no v p�edchozích kapitolách, chronické bolestivé stavy si 

m�žeme rozd�lit do 2 základních skupin a to na nádorového a nenádorového p�vodu. 

 

 

4.4.1  Nádorová bolest 

       

      Bolesti onkologických pacient� jsou samy o sob� fenoménem. O lécích proti 

bolesti existuje široké pov�domí, a p�esto bolesti, které plynou z pokro�ilosti 

onkologické choroby, jsou zalé�eny �asto nedostate�n�, o �emž sv�d�í nesrovnateln� 

nižší spot�eba opiát� v pr�m�ru na jednoho nemocného ve srovnání s vysp�lými 

evropskými státy nebo USA.  U onkologických nemocných je incidence bolesti velmi 

vysoká a nej�ast�ji je spojena s p�ímou nádorovou infiltrací bolestivého regionu. Od 

nenádorové bolesti se liší tím, že p�ichází pozd�ji, až když je rozvinuté nebo termální 

                                                 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole, 2002, s. 1 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole, 2002, s. 1 - 2 
1) Adam, Z., Vorlí�ek, J. a Koptíková, J. Obecná onkologie a podp�rná lé�ba, Praha: Grada, 2003, 
     s. 612 
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stádium nádoru a je tedy nej�etn�jší u pokro�ilejších forem onkologických chorob. 

Mén� je etiologickým �initelem bolesti nežádoucí ú�inek protinádorové lé�by. 44) 

      Podle statistik Sv�tové zdravotnické organizace v dob� stanovení diagnózy trpí 

bolestí   30 %  pacient�, v pokro�ilých stadiích nemoci udává bolest 80 - 90 % 

nemocných. Incidence a intenzita bolesti závisí na typu nádoru. Nejvíce bývají            

s bolestí spojeny nádory v kostech, slinivce b�išní, žaludku a jícnu. Nedostate�n� 

lé�ená bolest vede k nespavosti, únav�, depresi a pocitu vy�erpání. Pacient s bolestí 

obvykle málo jí a pije. To p�ispívá k zhoršení jeho nutri�ního stavu, imunity a celkové 

funk�ní zdatnosti. Nelé�ená bolest tak snižuje pacientovu motivaci k lé�b�, zhoršuje 

jeho spolupráci, a tím i výsledky protinádorové lé�by. Sou�asná medicína umí zmírnit 

bolest na snesitelnou míru u všech onkologicky nemocných. U v�tšiny m�že být 

p�itom úlevy od bolesti dosaženo neinvazivním podáváním analgetik a navíc bez 

výrazn�jšího ovlivn�ní psychického stavu, tj. bez celkového útlumu a zmatenosti. 70) 

      Termín nádorová bolest je souhrnným ozna�ením pro celou �adu bolestivých 

stav�, kterými mohou onkologi�tí pacienti trp�t. Tyto stavy se mohou lišit svým 

vztahem k nádorovému onemocn�ní a vyvolávajícím mechanism�m. Pacienti mohou 

trp�t n�kolika typy bolesti sou�asn�. Každý z nich m�že vyžadovat pon�kud odlišný 

lé�ebný postup. Podle vztahu k nádorovému onemocn�ní m�žeme rozd�lit bolest na 

bolest vyvolanou nádorem (kostní metastázy), bolest vyvolanou diagnostikou, 

protinádorovou lé�bou (punkce, trepanobiopsie, poradia�ní dermatitida) a bolest bez 

p�ímé souvislosti s nádorovým onemocn�ním (migréna, postherpetická neuralgie). 70) 

      Bolesti zp�sobené vlastním nádorem lze rozd�lit na nociceptivní (bolesti m�kkých 

tkání, kostní, viscerální, ischemické, povrchové  bolesti) a neuropatické bolesti (postih 

periferního i centrálního nervstva). Nejvyšší incidenci bolestí vykazují nádory             

a metastázy infiltrují skelet - vertebrální syndromy (tumory a metastázy v oblasti 

obratl� C2, C7, Th1 a L1), syndromy na podklad� infiltrace base lební a další. 48) 

      �etnost bolestivých syndrom� se liší nejen dle pokro�ilosti onkologické choroby 

(vyšší incidence u pokro�ilejších stádií), ale zárove� se m�že vyskytovat ve vyšší mí�e 

u n�kterých speciálních typ� a lokalizací tumor�. 

                                                 
44) Kršiak, M., Kozák, J., Lej�ko, J. a kol.: Farmakoterapie bolesti, Praha: Spole�nost všeobecného  
     léka�ství �LS  JEP, 2004, s. 17 
70) Vorlí�ek, J., Abrahámová, J., Vorlí�ková, H. a kolektiv: Klinická onkologie pro sestry, Praha: Grada   
     Publishing, 2006, s. 130 
70) Vorlí�ek, J., Abrahámová, J., Vorlí�ková, H. a kolektiv: Klinická onkologie pro sestry, Praha: Grada  
     Publishing, 2006, s. 131 
48) Linke, Z.: Epidemiologie bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html,  
     6.10.2006 
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4.4.2  Nenádorová bolest 

       

      Nenádorová bolest je velmi �astý stesk mnoha lidí, jeho incidence roste s v�kem. 

Její etiologie je velmi r�znorodá a mohou se za ní skrývat relativn� nezávažné 

problémy, ale i život ohrožující stavy. Nenádorovou bolest  a bolestivé stavy m�žeme 

rozd�lit topograficky na: 

• bolesti hlavy - nov� vzniklé bolesti hlavy, které se vyvíjejí v pr�b�hu málo vte�in 

až minut (nitromozkové krvácení), bolesti hlavy, které se vyvíjejí v pr�b�hu 

n�kolika dn� (meningitida), bolesti hlavy, které se vyvíjejí v pr�b�hu n�kolika 

týdn� (subdurální hematom), epizodické bolesti hlavy trvající n�kolik hodin 

(prostá migréna), subakutní dlouhotrvající bolesti (vaskulitidy), chronické bolesti 

hlavy (vazomotorické bolesti hlavy), potraumatické bolesti hlavy, bolesti p�i 

jiných než neurologických onemocn�ních (chronická sinusitida) a bolesti obli�eje 

• bolesti v oblasti hrudníku -  bolesti vycházející ze srdce (angina pectoris),  bolesti 

vycházející z velkých cév (aneurysma aorty),  bolesti vycházející z pohrudnice 

(suchá pleuritida) 

• bolesti b�icha - s akutním za�átkem (peritonitida), bolesti b�icha p�i otravách         

a poruchách látkové p�em�ny, bolesti b�icha p�i celkových chorobách (choroby 

jater), bolesti cévního p�vodu (bolesti vycházející z retroperitonea), bolesti b�icha 

chronické a chronicky recidivující (dráždivý tra�ník, choroby žaludku                     

a dvanáctníku, bolesti p�i chorobách slinivky b�išní) 

• bolesti v oblasti kon�etin a páte�e - choroby tepen (uzáv�ry tepen), choroby konce 

pr�tokové dráhy (diabetická mikroangiopatie), choroby žil (chronická žilní 

nedostate�nost), choroby mízních cév (lymfangoitis), neurovaskulární syndrom       

z komprese v oblasti ramenního pletence, bolesti v oblasti kon�etin a páte�e p�i 

chorobách kloub� (zán�tlivé revmatické kloubní choroby, degenerativní kloubní 

afekce, bolesti p�i chorobách kostí a st�ádací choroby s projevy na kost�e). 48) 

 

 

 

 

                                                 
48) Linke, Z.: Epidemiologie bolesti, http://www.algos.cz/proodborniky/fyziologiebolesti.html,  
     7.10.2006 
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5.  Celková bolest 
      

      Chronická bolest zpravidla ztrácí sv�j význam signálu možného poškození 

organismu a navíc, je-li vytrvalá a urputná, nedovolí nemocnému myslet na nic jiného. 

Takže  prvo�adou snahou zdravotník� musí být bolest bezpodmíne�n� zvládnout. 

Bolest vnímá každý jinak, a proto je nutné nemocnému v��it. A nejen v��it. Jsme 

povinni respektovat pacientovo rozhodnutí i v p�ípad�, že se v�dom� a svobodn� 

rozhodne bolest až do ur�ité míry snášet.  

      U nemocného m�že jít o strach z nesnesitelné bolesti, strach ze ztráty lidské 

d�stojnosti, obavu, že bude své rodin� na obtíž apod. Jeho žádost m�že být ve 

skute�nosti voláním po p�íležitosti k vyjád�ení smutku a zoufalství. Ze zkušenosti 

víme, že u v�tšiny pacient� se zklidní bolesti podáváním analgetik a p�ítomností 

blízké osoby. 14) 

      Obrazn� se uvádí, že nad�je funguje jako ú�inné analgetikum ale navíc je bolest 

ur�itý druh zát�že, s níž se jedinec musí vyrovnat. Hodnotí její bezpe�nost, její 

d�sledky i vlastní síly, jak se s ní vyrovnat. Poté nasazuje strategii ke zvládnutí. Práv� 

nad�je je jedním z �initel�, které ovliv�ují pr�b�h i výsledky zvládání zát�že. Nad�je 

p�sobí, a to velmi pravd�podobn� nespecificky, ve prosp�ch úsp�šného zvládání 

bolesti. Onkologická bolest bývá navíc svízelná proto, že vyvolává u pacienta i jeho 

rodinných p�íslušník� sociální stres. Jak nemoc postupuje, pacient vyžaduje stále v�tší 

pozornost, aby jeho bolest byla adekvátn� tlumena, a rodina sama vyžaduje rozsáhlejší 

emocionální oporu, aby dostála své roli sociální opory pacienta. Vyhledává ji               

v chování zdravotník�, ve výsledcích vyšet�ení, v jednání rodinných p�íslušník�           

a p�átel a proto kontakt pacienta s rodinou a p�áteli je naprosto zásadní. 15) 

 

 

5.1 Historické poznámky k celkové bolesti 

      

      Koncept celostní pé�e o t�žce nemocného pacienta, tedy nejen o jeho t�lo, ale také 

o duši a sociální prost�edí, byl v tradici evropské medicíny p�ítomen po staletí. 

Historické prameny jsou známé již z doby antiky. Tato pé�e byla provád�na 

                                                 
14) Fricová, J.: Etika u pacienta trpícího nádorovou bolestí,  
     http://www.umirani.cz/index.php?cmd=page&id=234, 16.10.2006 
15) Fricová, J.: Chronická bolest, http://www.umirani.cz/index.php?cmd=page&id=234 , 17.10.2006 
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multidisciplinárn�, nejen léka�i, ale také zdravotními sestrami, duchovními, 

jeptiškami, �leny rodiny a ostatními laiky. P�i n�kterých klášterech vznikaly již ve 

st�edov�ku útulky pro t�žce nemocné a zmrza�ené. V roce 1842 Jeanne Garnierová 

založila v Lyonu spole�enství žen (v�tšinou vdov), které se pln� v�novalo pé�i            

o nevylé�iteln� nemocné. V roce 1847 toto spole�enství otev�elo v Pa�íži první d�m 

pojmenovaný hospic. Práv� v souvislosti s dílem J. Garnierové získalo slovo „hospic“ 

sv�j význam jako místo, kam jsou p�ijímáni pacienti na konci života. V roce 1878 

Marie Aikenheadová zbudovala v irském Dublinu kongregaci Sester lásky, jejímž 

hlavním posláním bylo doprovázet umírající p�i umírání. Tato komunita založila 

n�kolik dom� v Irsku a v Anglii, nap�. hospic sv. Josefa v Londýn�. V tomto hospici 

pracovala po 2. sv�tové válce Cicely Saundersová, zpo�átku jako zdravotní sestra, po 

ukon�ení studií jako léka�ka. V 50. letech 20. století zde postupn� formulovala zásady 

léka�ské pé�e p�im��ené pot�ebám a situaci nemocných, kterým tehdy ani rychle se 

rozvíjející medicína nemohla nabídnout vylé�ení. Významné jsou její výzkumy           

o použití perorálního morfinu v lé�b� chronické nádorové bolesti. Ve své práci byla 

Saundersová siln� ovlivn�na dílem známého psychologa Carla Rogerse, p�edevším 

jeho myšlenkami o naslouchání a komunikaci s nemocným. Za ur�itý souhrn 

základních myšlenek Saundersové  lze považovat její koncept  celkové bolesti. 

T�lesná bolest je podle tohoto pojetí nerozlu�n� spjata a vzájemn� se ovliv�uje            

s utrpením a bolestí v oblasti psychické, sociální a duchovní. Zvlášt� u termináln� 

nemocných a umírajících je tato vzájemná provázanost zcela zásadní a jednotlivé 

složky bolesti nelze mírnit odd�len�. V roce 1967 zakládá Saundersová na p�edm�stí 

Londýna hospic sv. Kryštofa, ve kterém je pé�e o celkovou bolest  termináln� 

nemocných poprvé zajišt�na multidisciplinárním týmem. Toto bývá považováno za 

po�átek moderního hospicového hnutí. V roce 1975 založil doktor Balfour Mount        

v Royal Victoria Hospital v kanadském Montrealu první odd�lení paliativní pé�e. 

Koncept paliativní pé�e vychází ze zásad hospicového hnutí. Nevymezuje se však 

proti hlavnímu proudu medicíny. Naopak systematicky usiluje o aplikaci p�ístup�        

a díl�ích postup� hospicové pé�e v podmínkách ostatních zdravotnických za�ízení. 71) 

 

 

 

                                                 
71) Vorlí�ek, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y. a kolektiv: Paliativní medicína, Praha: Grada Publishing,  
     2004, s. 19 – 22 
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5.2 Celková bolest a utrpení 

       

      Vorlí�ek uvádí, že utrpení m�žeme definovat jako bolest �i tíse� související 

s událostmi, které ohrožují neporušenost nebo celistvost jedince. Cílem celostní pé�e 

je provád�t integrovanou komplexní pé�i, která  p�edchází a zmír�uje všechny aspekty 

utrpení nemocného. Utrpení musí být odlišováno od bolesti a ostatních symptom�, se 

kterými bývá spojováno, a to z n�kolika d�vod�: 

• utrpení je zkušenost nebo zážitek jedince, celého jedince, nejenom t�la nebo ducha 

(mysli), 

• utrpení m�že být výsledkem p�erušení, ovlivn�ní �i zásahu r�zných aspekt�         

jedince (fyzických, psychických, sociálních, kulturních �i duchovních) a ne pouze 

výsledkem bolesti �i ostatních symptom�, 

• jsou obrovské individuální variace ve vnímání utrpení, zvlášt� v p�ípad� bolesti 

nebo jakékoliv hrozby, 

• je známo, že bolest m�že zp�sobovat jen malé nebo žádné utrpení �i tíse� p�i 

akutních onemocn�ních, kdy má krátké trvání a je pro nemocného leh�eji      

pochopitelná. 

 

      Etiologie utrpení zahrnuje celý komplex problém�, o kterých byla napsána �ada 

filozofických, psychologických a teologických publikací. V klinické praxi je           

prosp�šn�jší mít jednoduchou klasifikaci, abychom se mohli pokusit pomoci 

nemocnému utrpení odstranit �i alespo� zmírnit. P�í�iny utrpení m�žeme rozd�lit na 

fyzické, psychické, sociální, kulturní a duchovní. 71) 

      Pro nemocné s pokro�ilým zhoubným nádorem m�že být zdrojem utrpení       

kterákoliv z uvedených p�í�in a jejich ú�inky se s�ítají. Termín celkové (totální) 

utrpení se používá k popisu sou�tu všech utrpení nemocného, kterému je ur�ena také 

celková (totální) paliativní lé�ba a pé�e. 

      R�zné aspekty utrpení jsou vzájemn� závislé. Ne�ešené a nelé�ené problémy    

vztahující se ke kterékoliv p�í�in� utrpení jsou následn� p�í�inou vzniku n�kterého 

dalšího aspektu utrpení. V praxi to znamená, že �ešení kterékoliv p�í�iny utrpení má 

pozitivní vliv na zabrán�ní vzniku nebo zmírn�ní n�kterého dalšího aspektu utrpení. 

Nap�íklad nelé�ená nebo špatn� lé�ená bolest má za následek zhoršení dalších p�í�in 

                                                 
71) Vorlí�ek, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y. a kolektiv: Paliativní medicína, Praha: Grada Publishing,  
     2004, s. 25, 26 
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utrpení, v�etn� fyzických symptom�, úzkosti a deprese, sociálních, kulturních              

a duchovních problém�. D�ležité je, že všechny ostatní komponenty utrpení nemohou 

být úsp�šn� odstran�ny, pokud není zmírn�na �i odstran�na bolest. Na druhé stran�, 

bolest m�že být zhoršena ostatními p�í�inami utrpení, v�etn� dalších fyzických 

symptom�, úzkosti a deprese, sociálních a duchovních problém� nebo kulturních 

postoj�. Následující p�ehled ukazuje aspekty utrpení a p�ístupy k lé�b� (p�evzato 

z Vorlí�ka): 

 

Celkové (totální) utrpení Komplexní lé�ba 

• bolest • lé�ba bolesti 

• další fyzické symptomy • lé�ba dalších symptom� 

• psychické problémy • odstran�ní  psychických 

problém� 

• sociální potíže • zmírn�ní sociálních potíží  

• kulturní faktory odlišné          

u r�zných národností 

• plynoucích  z kulturních 

zvyklostí r�zných etnik 

• duchovní starosti • zmírn�ní duchovních starostí 

=    celkové (totální utrpení) =    multidisciplinární pé�e 

=    celková (totální pé�e) 
71) 

 

 

5.3 Význam celkové bolesti 

       

      Pokud existuje chronická bolest je velmi pravd�podobné, že se dostaví i bolest 

celková. Dalo by se �íci, že tyto bolesti jdou spolu  ruku v ruce a vzájemn� se 

negativn� dopl�ují a zhoršují tak celkový stav nemocného. 

      Chloubová podtrhuje význam celkové bolesti (nádorové), která postihuje všechny 

složky nemocného. Pacient trpí, chová se bolestiv�, dochází k protrahované frustraci 

všech pot�eb t�lesných, psychických, sociálních a duchovních.  

 

 
                                                 
71) Vorlí�ek, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y. a kolektiv: Paliativní medicína, Praha: Grada Publishing,  
     2004, s. 26 
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      Vztah mezi jednotlivými komponenty celkové bolesti vyjad�uje následující 

schéma (p�evzato z Chloubové):  

 

 

                                                                                                 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                 
37) Kolektiv autor�: Základy ošet�ování nemocných, Chloubová, H.: kapitola Bolest, Praha:  
     Karolinum, 2005, s. 88 - 89 

T�lesná bolest
(nesaturované t�lesné pot�eby)

somatické symptomy
t�lesný dyskomfort

nep�íznivé ú�inky terapie
↓↓↓↓

celková únava

Psychická bolest
(nesaturované psychické pot�eby)

strach z bolesti
pocity ohrožení

pocit smutku, bezmoci
strach z umírání a smrti

↓↓↓↓
agresivní �i únikové chování

Sociální bolest
(nesaturované sociální pot�eby)

strach o rodinu
zm�na rolí v rodin�, práci

ztráta zdraví nebo sob�sta�nosti
↓↓↓↓

depresivní chování

Vlivy nemocni�ního prost�edí
prodloužená diagnostika

selhávání terapie
strach z nemocnice

nekomunikativní léka�i a sestry
byrokratické chyby

↓↓↓↓
ned�v�ra

Celková bolest
(nádorová)
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6. Obecné p�ístupy lé�by celkové a chronické bolesti 
       

      V úvodu je nutné zmínit práva pacient� na lé�bu bolesti. Toto prohlášení vydaly    

v roce 1995  The Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of 

Pain Medecine and Joint Faculty of Intensive Care Medicines (ANZCA) a  uznaly, že 

krutá, neulevující bolest m�že zp�sobit nežádoucí fyzické a psychické následky           

u pacient� a jejich rodin, spojené s emo�ním, sociálním a duševním stresem. N�kdy je 

krutá bolest lé�itelná velmi obtížn� a je nutné, aby sou�ástí lé�ebné pé�e byly vhodné, 

efektivní a bezpe�né metody lé�by bolesti. Deklarace shrnuje práva pacient� do 

sedmi zásad: 

1. Právo na uznání bolesti - bolest je vlastní zkušenost pacienta a je r�znými pacienty 

prožívána r�zn�.  

2. Právo na hodnocení a lé�bu bolesti - pacienti a jejich rodiny hrají klí�ovou roli        

a jsou sou�ástí zdravotnického týmu, který o pacienta pe�uje a snaží se stanovovat 

realistické cíle pro lé�bu bolesti.  

3. Právo na výsledky hodnocení bolesti - na jejich základ� p�izp�sobovat terapii        

k dosažení efektivní úlevy od bolesti.  

4. Právo na pé�i poskytovanou profesionály s odbornými znalostmi a zkušenostmi     

v lé�b� bolesti (p�edevším algeziologové). Jestliže odborník není k dispozici, m�l 

by být pacient o této skute�nosti vhodn� informován.  

5. Právo na vhodnou a efektivní strategii lé�by bolesti - to musí být podporováno       

a postupy musí být odpovídající pro používání zdravotnickými profesionály.  

6. Právo na vzd�lávání v oblasti efektivních lé�ebných možností v každém 

konkrétním p�ípad�. To platí i pro rodinné p�íslušníky.  

7. Právo na vhodný plán lé�by bolesti po vy�erpání možností akutní  pé�e. 

 

      Doporu�ení samo o sob� nem�že zm�nit chování a p�ístup k problému. Navíc 

doporu�ení nemají žádnou právní relevanci. Nejd�ležit�jším momentem je to, jak 

pacient k bolesti p�istupuje. Bolest akutní je lépe snášena z d�vod� naprosto 

logických. Záleží i na o�ekávání intenzity bolesti a zhodnocení vlastního p�ístupu ke 

zvládnutí bolesti. Chronická bolest, již vzhledem k délce trvání i p�í�in�, je obecn� 

snášena h��e. 16) 

                                                 
16) Fricová, J.: Práva pacient� na lé�bu bolesti , http://www.umirani.cz/index.php?cmd=page&id=234 ,   
     17.10.2006 
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6.1. Všeobecné zásady lé�by bolesti 

       

      Odstra�ování bolesti pat�í k základním povinnostem léka�e již od dob Hippokrata 

(sedare dolorem divinum est - tišení bolesti je božské). Z historických pramen� lze 

zjistit, že v dávnov�ku byly k odstran�ní bolesti užívány d�íve fyzikální metody, než 

drogy. Nejjednodušší analgetickou metodou, používanou dodnes u n�kterých 

primitivních kmen�, byl prudký úder do hlavy, vedoucí ke krátkodobému bezv�domí. 

Jinou metodou se stejným ú�inkem byl tlak na karotidy. Z bylin, které m�ly 

analgetický ú�inek, se od starov�ku užíval mák, indické konopí, blín a mandragora. 

Nejvíce se využívala š�áva z makovic. 67) 

      Chronické bolesti u nemocných lze v 90 % p�ípad� úsp�šn� zvládat. To m�že 

vyvolat zdání, že se jedná o pom�rn� jednoduchou záležitost. �asto však je bolest 

velmi komplexním jevem a její zmírn�ní vyžaduje hlubokou analýzu problému            

a nasazení specifických metod lé�by. 

      Lé�bu bolesti individuáln� p�izp�sobujeme každému nemocnému (tailoring). 

Analgetika p�edepisujeme pravideln�, aby byla bolest trvale pod kontrolou a aby 

nedocházelo k recidiv� bolestí. Každý lé�ebný plán musí obsahovat opat�ení pro 

p�ípad výskytu tzv. pr�lomové bolesti. Cílem lé�by je bezbolestnost. Úplné 

bezbolestnosti nelze bohužel docílit vždy. Proto bývá reálným cílem zmírn�ní bolesti 

na úrove� pro pacienta p�ijatelnou. Musíme zvažovat p�ínos, rizika i vedlejší ú�inky 

analgetické lé�by. Ú�inná kontrola bolesti by m�la být sou�ástí celkové snahy             

o zlepšení kvality života. 29) 

      Nez�ídka m�že docházet p�i lé�b� bolesti k chybám. Nap�íklad až 50 % pacient�      

s nádorovým onemocn�ním a 80 % nemocných v preterminálním stadiu má 

nedostate�n� tlumené bolesti. U nás je nep�íznivý stav podtržen tím, že pat�íme mezi 

zem� s velmi nízkou legální (medicínskou) spot�ebou opioid� v p�epo�tu na 

obyvatele, p�i�emž v poslední dob� tato spot�eba stagnuje. Aby se �ešení chronické 

nádorové i nenádorové bolesti zlepšilo jak ze strany pacient�, tak léka��, je t�eba více 

zdravotní osv�ty a doškolování. Žádné jiné opat�ení by nem�lo v�tší dopad na 

zlepšení lé�by  bolesti než uvedení do praxe všeho toho, co již dnes víme (WHO). 

Vorlí�ek uvádí, že p�í�iny nedostate�né lé�by bolesti jsou následující: nep�esná 

                                                 
67) Trachtová, E. a kolektiv: Pot�eby nemocného v ošet�ovatelském procesu, Brno: IDVPZ, 1998, 
     s. 137 
29) Kasal, E. a kolektiv: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní pé�e pro  
     léka�ské fakulty, Praha: Karolinum, 2003, s. 190 
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diagnostika bolesti, podcen�ní intenzity bolesti, p�íliš dlouhé intervaly mezi dávkami 

lék�, p�íliš nízké dávkování lék�, up�ednost�ování slabých opioid� p�ed silnými, 

obava ze vzniku tolerance a syndromu odn�tí, obava ze vzniku lékové závislosti, 

neznalost koanalgetik, neznalost a špatná dostupnost speciálních postup�, nedostatek 

nebo chyb�ní psychické opory. 71)             

 

 

6.1.1 Lé�ba nenádorové bolesti 

       

      Kršiak uvádí, že syndrom chronické nenádorové bolesti (CHNNB)  se vyzna�uje  

stížností  na bolest  trvající déle než 3 - 6 m�síc�. Za chronickou je t�eba považovat 

bolest i p�i kratším trvání, pokud p�esahuje  dobu pro dané onemocn�ní  �i poruchu  

obvyklou. Chronická, dlouhotrvající bolest nemá žádnou biologicky  užite�nou funkci  

a je zdrojem t�lesných, duševních i sociálních útrap. Cílem lé�ebných postup�             

u chronické bolesti nemusí být nutn� úplné uzdravení jedince  ale úprava a obnovení  

funk�ní zdatnosti  v dosažitelné mí�e  v oblasti fyzické, psychické i sociální. 44) 

      Odhaduje se, že 70 % nemocných s chronickou bolestí není adekvátn� lé�eno dle 

moderních v�deckých poznatk�. Na pracovištích lé�by bolesti se vyskytuje až 25% 

pacient� s bolestí neuropatickou, zbylé procento p�edstavují pacienti s bolestí 

nociceptivního p�vodu a bolestí smíšené etiologie. Na multidisciplinárních pracovištích 

lé�by bolesti v �R je sledováno 80 - 90% pacient� s diagnózou chronické bolesti 

neonkologického p�vodu a 10 - 20% onkologického p�vodu. Incidence neuropatické 

bolesti v populaci je 1% z celkového po�tu dalších bolestivých stav�, s v�kem výskyt 

neuropatických bolestí strm� stoupá až na 50% z celkového po�tu nemocných nad 70 let 

v�ku. 90 - 95% všech chronických stav� p�edstavují bolesti vertebrogenního p�vodu. 44) 

       Pr�zkum Americké spole�nosti pro studium bolesti z roku 1999 zjistil, že více než 4 

lidé z 10 se st�ední až silnou bolestí dosud nenalezli zp�sob ú�inné úlevy. Tento pr�zkum 

také zjistil, že pacienti s CHNNB �asto nejsou posíláni ke specialist�m, a�koliv skoro 

polovina pacient� alespo� jednou zm�nila léka�e a 50 % pacient� poci�ovalo bolesti vyšší 

                                                 
71) Vorlí�ek, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y. a kolektiv: Paliativní medicína, Praha: Grada Publishing,  
     2004, s. 39 
44) Kršiak, M., Kozák, J., Lej�ko, J. a kol.: Farmakoterapie bolesti, Praha: Spole�nost všeobecného  
     léka�ství �LS  JEP, 2004, s. 6 
44) Kršiak, M., Kozák, J., Lej�ko, J. a kol.: Farmakoterapie bolesti, Praha: Spole�nost všeobecného  
     léka�ství �LS JEP, 2004, s. 7 
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než 5 (na škále  od 0 do 10), a to více než 5 let. Pouze 22 % pacient� absolvovalo speciální 

programy k lé�b� bolesti. 36) 

      D�ležitým principem, který zvyšuje efektivitu lé�by CHNNB, je použití postup� 

farmakologických a nefarmakologických. Mezi terapeutické postupy  v  lé�b�  

chronické bolesti pat�í farmakoterapie, rehabilita�ní postupy, psychoterapeutické 

metody, sociální podpora, invazivní analgetické metody, postupy alternativní 

medicíny (akupunktura…). Cílem  lé�by CHNNB je dosažení úlevy od bolesti             

a zvýšení funk�ní kapacity a zlepšení kvality života. Obecné zásady lé�by CHNNB: 

• Volba a vedení analgetické lé�by vychází z pacientova údaje o intenzit�                 

a charakteru bolesti a z konkrétního klinického stavu. Nerozhoduje biologický 

p�vod bolesti (nádorová, nenádorová), ale její intenzita.  

• P�i výb�ru lé�iva z analgetického žeb�í�ku se u akutní bolesti uplat�uje postup 

„shora dol�“ (step down), u CHNNB postup „zdola nahoru“ (step up).  

• U intenzivní AB je na míst� parenterální podání analgetika, event. i opioidu (nap�. 

anginózní bolest p�i AIM, renální a žlu�níková kolika). Jinak má jednozna�nou 

p�ednost neinvazivní podávání analgetik – per os, transdermáln�, rektáln�.  

• Z hlediska �asového faktoru jsou u AB nejvýhodn�jší analgetika s rychlým 

nástupem ú�inku, u CHB se analgetika podávají podle �asového plánu a p�edchází 

se tak rozvoji bolesti.  

• Analgetika titrujeme proti bolesti, používá se nejnižší analgeticky efektivní dávka.  

• Kombinace neopioidních a opioidních analgetik má aditivní ú�inek. Aditivní efekt 

má i kombinace analgetik s adjuvantními analgetiky a paracetamolu s NSA. 

Zásadn� se nekombinují jednotlivá NSA (zvýšení riziko vedlejších ú�ink�).  

• Analgetickou lé�bu je nutno individualizovat z hlediska volby i dávky analgetika.  

• Od po�átku je nutná monitorace ú�innosti lé�by a vedlejších ú�ink� analgetik, 

které je nutno razantn� lé�it.  

• U n�kterých typ� CHNNB je na míst� pacienta vybavit záchrannou medikací         

k �ešení pr�lomové a incidentální bolesti.  

• Prosp�šnost analgetické lé�by by m�la z�eteln� p�evyšovat její vedlejší projevy. 34) 

 

P�íklady lé�by a vlastní terapií se budu zabývat v následujících kapitolách. 

                                                 
36) Kolektiv autor�: Vše o lé�b� bolesti, p�íru�ka pro sestry, Praha: Grada Publishing, 2006, s. 170 
34) Kolektiv autor�: Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti,  
     http://www.linkos.cz/vzdelavani/304/06.pdf, 15.10.2006 
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6.1.2 Lé�ba nádorové bolesti 

       

      Lé�ba onkologicky nemocných má svá specifika a liší se od lé�by chronické 

nenádorové bolesti. Lej�ko uvádí, že p�i lé�b� onkologické bolesti se liší i její cíle       

a postupn� si klademe následující - zajišt�ní bezbolestného spánku (dosažitelný cíl      

u všech nemocných), úleva od bolesti v klidu (dosažitelný cíl u naprosté v�tšiny 

nemocných), úleva od bolesti p�i pohybu (dosažitelný cíl u v�tšiny nemocných). 

P�edpokladem úsp�šné lé�by onkologické bolesti je: 

• Systematické zhodnocení bolesti (podle charakteru, �asového pr�b�hu, vztahu       

k nádorovému onemocn�ní a jeho lé�b�, ú�innosti dosavadní analgetické lé�by).  

• Zasazení lé�by bolesti do komplexního plánu lé�by (optimální využití postup� 

protinádorové lé�by, psychosociální podpora atd.). 

• Praktická znalost farmakoterapie bolesti . 

• Pravidelné sledování analgetického ú�inku, nežádoucích ú�ink� a �ešení t�chto 

nežádoucích ú�ink� . 

• V�asné odeslání nemocného na specializované pracovišt� lé�by bolesti v p�ípad� 

nedostate�né odpov�di na systémov� podávanou lé�bu. 20) 

 

      Dále si musíme uv�domit, že intenzita bolesti u onkologicky nemocných se m�že 

m�nit b�hem denního 24 hodinového intervalu, nap�. v návaznosti na vykonávání 

denních aktivit. Pro dosažení cíl�  lé�by je p�ínosem, pokud má zdravotník k dispozici 

záznamy od pacienta týkající se vývoje bolesti. Je proto vhodné, aby si pacient 

zaznamenával aktuální stav bolesti do deníku bolesti. 

      P�i lé�b� nádorové bolesti je pot�eba, pokud je to možné vždy využívat potenciálu 

protinádorové (kauzální) lé�by k zmenšení velikosti nádoru, pop�. jeho aktivity. 

Sou�asn� s protinádorovu lé�bou a také p�i p�etrvávání bolesti po jejím ukon�ení 

podáváme analgetickou (symptomatickou) lé�bu. Mezi možnosti  v lé�b� onkologické 

bolesti pat�í chirurgická intervence (radikální nebo paliativní), radioterapie (kurativní 

nebo nekurativní), chemoterapie a hormonální terapie, symptomatické postupy lé�by 

bolesti (systémové podávání analgetik a koanalgetik,  metody spinální, lokální               

a regionální analgezie, neuroablativní postupy, RHB a fyzikální lé�ba, psychoterapie). 

Základním pilí�em lé�by onkologické bolesti je farmakoterapie.                       

                                                 
20) Hakl, M.: Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti,  
     http://www.algos.cz/proodborniky/farmakoterapienadorovebolesti.html, 24.10.2006 
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Pravidla farmakologické lé�by onkologicky nemocných dle Spole�nosti pro studium   

a lé�bu bolesti �eské léka�ské spole�nosti Jana Evangelisty Purkyn� (SSLB �LS 

JEP): 

• P�i lé�b� se �ídíme hlavn� pacientovým údajem o intenzit� a charakteru bolesti.  

• Cílem lé�by nemusí být vždy úplná bezbolestnost. Je však nutné dosáhnout 

zmírn�ní bolesti na subjektivn� dob�e snesitelnou úrove�.  

• Analgetika nasazujeme postupn� podle síly jejich ú�inku. Schematicky tento 

p�ístup znázor�uje t�ístup�ový analgetický žeb�í�ek WHO.  

• Je výhodné kombinovat léky ze skupiny neopioidních analgetik se slabými nebo 

silnými opioidy.  

• Pomocné léky (adjuvantní analgetika, koanalgetika) podáváme sou�asn�                 

s analgetiky podle charakteru bolesti.  

• Analgetika podáváme v pravidelných �asových intervalech (podle hodin). Délka 

intervalu závisí na farmakokinetických vlastnostech jednotlivých lék� a lékových 

forem.  

• K zajišt�ní dostate�né kontroly bolesti p�i její kolísavé intenzit� (tzv. pr�lomové 

bolesti) je n�kdy t�eba kombinovat lékové formy opioid� s dlouhým ú�inkem         

s lékovými formami s rychlým uvol�ováním (nap�. transdermální fentanyl              

a morfinový sirup).  

• Dávku analgetika stanovujeme vždy individuáln� podle analgetického ú�inku          

a nežádoucích ú�ink�. V u�ebnicích uvád�né doporu�ené a maximální dávky 

silných opioid� mají informativní charakter, �asto je zapot�ebí dávek vyšších.  

• Dáváme p�ednost co nejmén� invazivnímu zp�sobu podání. Pro dlouhodobou 

lé�bu je výhodné podání perorální a transdermální. V p�ípad� nemožnosti t�chto 

zp�sob� podání lze n�která analgetika podávat rektáln�.  

• Pouze menšina nemocných pot�ebuje k tlumení chronické bolesti injek�ní 

analgetika. Léky lze podávat formou jednotlivých dávek v pravidelných 

intervalech nebo formou kontinuální subkutánní nebo intravenózní infuze. Ke 

kontinuální aplikaci je výhodné užití p�enosných infúzních pump (lineárních 

dávkova��).  

• Pravideln� kontrolujeme analgetickou ú�innost a výskyt nežádoucích ú�ink�. 

Výskyt nežádoucích ú�ink� není d�vodem k p�erušení podávání analgetik, ale       

k lé�b� a �ešení t�chto nežádoucích ú�ink�.  
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• Pacientovi je t�eba vystavit písemný �asový plán užívání lék� s informací                

o d�vodu jejich nasazení a kontakt na léka�e pro p�ípad výskytu závažných 

nežádoucích ú�ink�.  

• Pacienta je t�eba pou�it o pravidlech užívání voln� prodejných lék� a p�ípravk�       

k lé�b� bolesti a jiných potravinových dopl�k� na bolest a uklidn�ní.  

• O úsp�šné farmakologické lé�b� bolesti lze hovo�it pouze pokud prosp�ch              

z analgezie jasn� p�evyšuje zát�ž nežádoucích ú�ink�. 44) 

 

      Kozák rozd�luje  lé�bu chronické bolesti na nefarmakologické postupy, 

anestetické invazivní postupy a farmakologické postupy. Já k tomu ješt� p�idávám 

psychoterapii bolesti a metody alternativní medicíny, které jsou nedílnou sou�ástí 

komplexní lé�by bolesti a budou rozebrány v dalších kapitolách. 

 

 

6.2 Nefarmakologické postupy 

       

      Nefarmakologické postupy v lé�b� bolesti zahrnují celou škálu technik a p�ístup�, 

které se používají v r�zných odv�tvích medicíny. Zde uvádím pouze stru�ný p�ehled 

nej�ast�jších postup�. Mezi b�žné techniky používané v rehabilita�ním léka�ství pat�í 

využití široké škály metodik založených na p�sobení fyzikálních metod - elektrického 

proudu, využití laseru, jak ve svém p�ímém p�sobení, tak prost�ednictvím 

akupunkturních bod�, magnetoterapie, využití tekutých médií (vodolé�ba), lé�ba 

teplem, lé�ba zvukem, ultrazvukem a další. Neradilek rozd�luje nej�ast�jší 

terapeutické rehabilita�ní postupy na p�sobení teplem, chladem a elektrolé�bu, mezi 

další terapeutické metody �adí trakce, manuální lé�bu a lé�bu pohybovou. 

Rehabilitace by m�la být sou�ástí pracoviš� vyššího typu. Dále lze použít techniky 

mobiliza�ní, trak�ní, reedukace pohybových stereotyp�, nácvik relaxa�ních metod. 

Sou�ástí RHB je i instruktáž LTV a speciální spinální cviky, i nap�íklad �ínská 

gymnastika. P�ínosné je i použití rehabilita�ních postup� p�i sou�asném použití 

anesteziologických technik (nap�. rehabilitace pacienta s bolestí zad p�i sou�asné 

kontinuální epidurální analgezii – viz p�ílohy 11 + 12).   

                                                 
44) Kršiak, M., Kozák, J., Lej�ko, J. a kol.: Farmakoterapie bolesti, Praha: Spole�nost všeobecného  
     léka�ství �LS  JEP, 2004, s. 12, 13 
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      Nejen k onkologii pat�í radioterapeutické postupy v rámci lé�ebného procesu. 

Používají se i k potla�ení bolesti z neonkologických p�í�in. Neurochirugické metody 

využívají zásahy na nervových strukturách, které se ú�astní p�enosu a vnímání bolesti.  

      Další skupinou nefarmakologických postup� používaných na algeziologických 

pracovištích je alternativní medicína. O té se dále zmíním v kapitole 6.6 Alternativní 

metody lé�by. 

      U lé�by chronické bolesti je dále nezbytná oblast psychologických                      

a psychiatrických terapeutických metod. Z psychologických a psychiatrických 

aspekt� je t�eba zd�raznit, že bez t�chto p�ístup� není možné správn� posoudit          

a lé�it pacienta trpícího chronickou bolestí. Z tohoto pohledu vidíme dva typy 

pacient�. Jednak indikované tém�� výlu�n� k anesteziologickému zásahu nebo další 

somatické lé�b�, druhou skupinu tvo�í typické somatoformní bolestivé poruchy, 

komplikované psychické nadstavby, sekundární psychické zm�ny s minimální 

somatickou patologií. Cílem psychofyziologického vyšet�ení je vytvo�it základní 

orienta�ní psychologickou charakteristiku pacienta, záchyt eventueln� 

psychopatologie a posouzení psycho-fyziologického mechanismu bolesti, pro 

stanovení hypotézy o pom�ru nocicep�ní, psychogenní a neuropatické komponenty. 

V rámci psychoterapie a psychorehabilitace se vychází ze základních kognitivn� 

behaviorálních p�ístup�. K t�mto postup�m m�žeme p�idružit i autogenní trénink, 

relaxa�ní metody, hypnózu a p�ístrojové techniky jako bio-feedback a audiovizuální 

stimulaci. 41)  Podrobn�ji bude psychoterapie bolesti rozebrána v kapitole 6.5. 

 

 

6.3 Anestetické invazivní postupy 

       

      V p�ehledu analgetických postup� je �asto opomíjena úloha anesteziologických 

postup�, které mohou být využity v každém stupni analgetické škály dle WHO. 

N�které se používají i bez použití dalších farmak (neurostimula�ní techniky - TENS), 

jiné používají za základ lokální anestetika (invazivní techniky, nervové blokády). 

Indikace t�chto technik vystupuje do pop�edí nap�íklad u III. stupn� analgezie dle 

WHO, kde dob�e indikovaná blokáda centrální nebo periferního nervu s kontinuální 

technikou a tunelizací m�že pacienta ušet�it výrazného útlumu p�i celkovém podání 

                                                 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole, 2002, s. 8, 9 
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analgetik a psychotropních adjuvantií. Velmi ú�inné v invazivním lé�ení bolesti jsou 

sympatické blokády a� už v oblasti kr�ní, hrudní �i b�išní, které mají širokou paletu 

použití p�edevším tam, kde je pot�eba ovlivnit vegetativní zm�ny, ale i u závažných 

nádorových a velmi bolestivých onemocn�ní. P�enos nervových impulz� 

vyvolávajících bolest je p�erušen injekcí lokálního anestetika s do�asným ú�inkem 

nebo preparátu ni�ícího nervová vlákna (neurolytické látky). Po tomto zákroku je 

nutné pacienta 2 hodiny pozorovat, zda se neobjeví p�íznaky hypotenze a hematomy. 

Kontinuální regionální blokády se �áste�n� odlišují od b�žných p�ístup� používaných 

v anesteziologické praxi. Jedná se o blokádu, která je pozd�ji využívána v domácím 

ošet�ení. Pomocí PCA (patient controlled analgesia) je ur�ení správné dávky snazší, 

ale použití p�ístroje není nezbytné. Kontinuální techniky je možné zavést nejen do 

centrálních kompartment� (epiduráln�, �i subarachnoidáln�), ale i k v�tšin� 

periferních nerv� a plex�. Tunelizace katétr� k domácímu využití kontinuální 

analgezie u chronických bolestivých stav� musí být p�ísn� indikované a pacient 

náležit� v tomto analgetickém postupu vycvi�en a pou�en zejména o možných 

nežádoucích ú�incích. Technika by m�la minimáln� narušovat komfort pacienta           

a umožnit redukci jinou cestou podávaných analgetik. Ke všem invazivním 

protibolestivým postup�m je nutné vždy získat souhlas pacienta (viz p�íloha �. 8). 41) 

      TENS (Transkutánní elektrická nervová stimulace) je stimulace, která dokáže 

zmírnit akutní i chronické bolesti. Mechanismus, jímž k tomu dochází, není ješt� zcela 

jasný, i když byla p�edložena �ada možných vysv�tlení. N�kte�í odborníci se 

domnívají, že p�sobení TENS je dáno aktivací nervových zakon�ení, obdobn� jako je 

tomu s teplem nebo chladem. Další možností je, že stimulováním nervových vláken    

o velkém pr�m�ru se uzavírá brána pro transmisi bolestivých impulz� (Nathan a Wall, 

1974). Další uvád�nou možností je blokáda primárních aferentních nervových vláken 

nebo stimulování produkce endorfin�, látek podobných opiát�m, které se vyskytují       

v t�le zcela p�irozen�. Pro aplikaci TENS existuje velmi mnoho r�zných p�ístroj�. Jsou 

mezi nimi malé modely, ur�ené pro používání samotnými pacienty, které mají svorku, 

takže se dají p�ipevnit na pásek nebo uložit do kapsy. V podstat� tvo�í systém TENS 

baterií zásobovaný elektronický generátor impulz�, na n�j jsou napojeny dva nebo t�i 

p�ípojové kabely zakon�ené elektrodami, které se umis�ují na k�ži. Pacient�m               

s chronickými bolestmi mnohdy TENS p�ipadá velmi užite�ný, n�kdy i ve spojení           

                                                 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole, 2002, s. 9 - 11 
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s jinými terapiemi. P�ístroj je t�eba umístit tak, aby m�l pacient možnost si ho bez potíží 

sám se�ídit. D�ležité je umíst�ní elektrod. V�tšinou se umis�ují na oblast periferního 

nervu, který inervuje bolestivé místo. Nejlepší bývá místo v blízkosti bolesti, n�kdy však 

pacientovi víc pomáhá, jestliže jsou elektrody umíst�ny mimo bolestivou oblast. Systém 

TENS je vhodný pro všechny druhy chronických bolestí, ovšem výsledky bývají r�zné. 

N�kterým pacient�m p�ináší úplnou úlevu, jiní žádné zmírn�ní nepoci�ují. 63) 

      Zvláštní skupinu tvo�í tzv. neuromodula�ní techniky, které jsou již mnoho let 

využívány ve sv�t�. V naší zemi se tyto techniky za�ínají používat díky snaze SSLB 

(Spole�nosti pro studium a lé�bu bolesti), na jejíž návrh byla vytvo�ena sí�        

za�ízení - multidisciplinárních center bolesti, která jsou oprávn�na dle na�ízení MZ 

�R tuto metodu provád�t. Jedná se celkem o šest za�ízení v �R. Tyto metody jsou 

ekonomicky velice náro�né, jsou p�ísn� indikovány u nejzávažn�jších bolestivých 

stav�, nej�ast�ji u stav� po opakovaných operacích páte�e (FBSS - Failed Back 

Surgery Syndrome), dále nap�íklad u komplexních regionálních bolestivých 

syndrom�, mén� �asto u bolestí fantomového typu. K nejrozší�en�jším pat�í 

implantace programovatelných podkožních pump, u kterých je analgetická sm�s 

dávkována do subarachnoidálního prostoru a zevn� jsou ovládané po�íta�ovou 

technikou. Neuromodulace nabízejí alternativu v lé�b� t�ch bolestivých stav�, kde 

mén� invazivní terapie nejsou ú�inné nebo jsou zatíženy nezvládnutelnými vedlejšími 

ú�inky, kauzální terapie není možná a nechceme p�istoupit k neurodestruktivním 

výkon�m. Pro úsp�šnou lé�bu neuromodula�ními technikami je podstatné, aby byla 

provedena p�esná diagnóza, zjišt�na etiologie chronické bolesti a ur�en typ bolesti. 

Neuropatický typ bolesti (bolesti vznikající na podklad� poškození nervové tkán�) 

lépe odpovídá na lé�bu neurostimula�ními technikami, zatímco nociceptivní bolesti 

(bolesti, které vznikají drážd�ním svalových, kostních �i kloubních struktur) lépe 

odpovídají na lé�bu intraspinální aplikací lék�. Neuromodula�ní metody mohou být 

provád�ny pouze v centrech lé�by bolesti, které se specializují na lé�bu invazivními 

technikami. Vždy je totiž p�ed zavedením neuromodula�ní terapie nezbytné kompletní 

neurologické, neurofyziologické, zobrazovací a zejména psychologické                        

a psychiatrické vyšet�ení. Ukazuje se, že nejd�ležit�jším faktorem, ovliv�ujícím  

dlouhodobou úsp�šnost neuromodula�ní lé�by, je pe�livý výb�r nemocného. 6) 

                                                 
63) Sofaer, B.: Bolest - p�íru�ka pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1997, s. 79, 80 
6) Cvachovec, K. a Marek, T.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicín� a lé�b� bolesti, 
   Kozák, J.:  kapitola Invazivní techniky v lé�b� chronické bolesti, Praha: Galén, 2005, s. 49 
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      Další metodou je míšní, �i periferní nervová stimulace (PNS), u které je zavád�na 

jedna �i dv� elektrody do epidurálního prostoru, respektive do oblasti nervu. Tyto 

techniky jsou nej�ast�ji zavád�ny s využitím perkutánních anesteziologických postup� 

(identifikace a punkce epidurálního prostoru, zavedení elektrody, tunelizace). P�ed 

zavedením t�chto p�ístroj� je nutná správná indikace pacienta a velmi pe�livé              

a komplexní zhodnocení bolestivého stavu v multidisciplinárním týmu odborník�. 

Míšní stimulace (SCS - Spinal Cord Stimulation) je metoda známá již dlouhá léta 

(první implantace elektrod byla provedena r.1967 Shealym). V naší zemi byly již 

provedeny první implantace míšních i mozkových stimulátor� i prvních n�kolika 

programovatelných pump s �ízeným dávkováním morfinu do subarachnoidálního 

prostoru. 24) 

 

 

6.3.1 Studium infúzních pump a dávkova�� v CLB v Plzni 

 

      V sou�asné dob� existuje již mnoho zp�sob� tlumení chronické bolesti invazivní 

cestou. Mezi nej�ast�jší pat�í využití neuromodula�ních technik jako aplikace 

ú�inných látek do epidurálního prostoru (jednorázov� nebo kontinuáln� epidurálním 

katétrem – viz p�ílohy 11 + 12) nebo intratékální aplikace pomocí  spinálního katétru 

(testování efektivity morfinu), spinálního portu nebo spinální pumpy. Tyto techniky 

jsou využívány v 6 CLB v �R. 

Používané pumpy si m�žeme rozd�lit na: 

1. Mechanické (elastometrické) – pumpa se skládá z balónku napln�ného ú�innou 

látkou (p�esná velikost, délka a pr�m�r – flow tubing) a katétru, nastavení na 

mechanické pump� zp�sobuje splaskávání balónku a postupné dávkování ú�inné 

látky. 

2. Elektrické 

a) infúzní dávkova�e – klasické lineární dávkova�e, které obsahují injek�ní 

st�íka�ku s ú�innou látkou a jsou napojeny na spinální nebo epidurální katétr 

b) peristaltické dávkova�e – obsahují rezervoár, který pomocí komprese nebo 

rota�ní pumpy umožní dávkování do intratékálního nebo epidurálního prostoru 

 

                                                 
24) Houdek, M.: Neurostimulace, http://www.pain.cz/neuromodulace/menu.php?id=2, 24.10.2006 
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c) implantabilní dávkova�e – pat�í mezi novinky v �eském zdravotnictví, pracují 

mechanicky (postupné stla�ování komory napln�né plynem) s konstantním 

pr�tokem a nebo elektricky (programování dávkování p�es k�ži – obdobný 

princip jako u nastavování kardiostimulátoru). 49) 

 

      Všechny pumpy jsou p�esn� naprogramované a nemocnému je dovoleno podat si 

p�i nesnesitelných bolestech bolus ú�inné látky (jen vybraní nemocní, výše bolusu je 

omezena). 

      Mezi indikace k zavedení neuromodula�ních technik (metod) pat�í: 

• vy�erpání nebo neú�innost standardní �i mén� invazivní terapie nebo 

nezvladatelné vedlejší ú�inky 

• neexistuje-li kauzální �ešení chirurgickými (neurochirurgickými) metodami,  

• pacient je d�kladn� vyšet�en psychologem a psychiatrem a není 

shledána žádná kontraindikace k metod� ani žádné závažné 

psychické �i psychiatrické onemocn�ní 

• pacient je schopen pochopit principy metody, za�ízení a využívat ho správn�    

a bezpe�n�, prob�hlo-li úsp�šn� zkouškové p�edimplanta�ní období (délka 

období je r�zná, v pr�m�ru mezi 5 – 14 dny a slouží k ov��ení ú�innosti          

a vhodnosti systému p�ed jeho trvalým zavedením), vyhodnocuje se velikost 

úlevy od bolesti (je požadováno alespo� 50%), vedlejší ú�inky systému, 

spokojenost nemocného se systémem a energetická náro�nost u stimula�ních 

systém� 

• musí být zabezpe�eny dostate�n� kvalitní podmínky pro správný                      

a nekomplikovaný postimplanta�ní provoz systému (pravidelné kontroly         

v ur�eném neuromodula�ním centru, možnost bezodkladného �ešení 

vzniklých problém� se systémem (telefonní spojení, možnost zajišt�ní 

hospitalizace), sociáln�-ekonomické zázemí nemocného (rodina, 

ošet�ovatelé…) 

• neexistuje-li žádný nelé�ený problém lékové �i jiné závislosti                          

(u intraspinálních lékových systém�) 

• neexistuje-li žádná kontraindikace k provedení metody. 47) 

 

                                                 
49) Machart, S. (léka� pracující na CLB v Plzni) – informace získané rozhovorem s léka�em 
47) Lej�ko, J. (vedoucí léka� CLB v Plzni) – informace získané rozhovorem s léka�em 
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      Indikace k intraspinální aplikaci lék� je: 

• failed back surgery syndrome (FBSS) – to je syndrom p�etrvávajících bolestí   

v oblasti zad a nohou po jedné �i více operacích v této oblasti. Zde s p�evahou 

bolesti v zádech.  

• bolesti z nádorových p�í�in (nap�. difúzní onkologické bolesti)  

• bolesti z nenádorových p�í�in (nap�. osteoporóza – zlomeniny nebo viscerální 

bolest)  

• spasticita s bolestí (r�zné p�í�iny – RS, úraz – paraplegici aj.). 

 

      Nejdokonalejším zp�sobem podávání lék� intratékáln� je pomocí implantabilní 

programovatelné infúzní pumpy. Za nejdokonalejší za�ízení tohoto typu lze považovat 

implantabilní programovatelnou pumpu typu Synchromed firmy Medtronic nebo 

Archimédes firmy Codman (zkušební implantace v Plzni) - viz p�íloha �. 9. 

      Infúzní pumpa Archimédes se zavádí na opera�ním sále (výkon trvá 1 – 3 hodiny) 

a umož�uje aplikaci látek v tekutém stavu do r�zných cílových orgán� (nap�. 

intratékálního, epidurálního prostoru, venózního systému nebo mozkového 

komorového systému). Perkutánn� zavedený katétr s tunelizací v podkoží je spojen      

s kruhovitým, titanovým diskem a má 2 odd�lené komory: dolní s hnacím mediem    

(n-butan p�i t�lesné teplot� p�echází do plynného skupenství), horní jako rezervoár a 2 

porty  (centrální a bolusový). Dále obsahuje modul napájený lithiovou batérií. Zm�ny 

t�lesné teploty a atmosférického tlaku mohou ovlivnit rychlost dávkování. Výb�r 

vhodné spinální pumpy umož�uje p�esné dávkování (Archimédes – od 0,5 ml/24 

hod/rezervoár 20 ml a 3 ml/24 hod/rezervoár 60 ml), má 7 dávkovacích režim�             

a rozložení dávky v pr�b�hu dne (kontinuální, ve form� periodických bolus� apod.) je 

nastavitelné a korigovatelné pomocí programátoru (po�íta�), a informace je 

telemetricky p�enesena do pam�ti implantované pumpy. P�ístupový port k dopln�ní 

tekuté látky je vyroben z biokompatibilní silikonové gumy umož�ující tisíce vpich� 

p�i zachování t�snosti. Nej�ast�jší indikace jsou intratékální aplikace klonidinu, 

baklofenu k lé�b� míšní spasticity a koncentrovaného morfinu k ovlivn�ní 

nesnesitelné bolesti r�zného p�vodu. Nemocný chodí na kontroly každých 5 týdn�      

a mezitím má možnost telefonické konzultace na p�íslušném CLB. Infúzní pumpa 

obsahuje eviden�ní �íslo, které je vid�t p�es CT. Každý nemocný dostane pr�kaz 

p�íslušný k implantované pump�, který nosí neustále s sebou. 
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      V Plzni je nemocný po implantaci pumpy hospitalizován n�kolik dní  na ARK       

a jsou mu preventivn� podávána antibiotika. Nemocný si dále musí zaznamenávat 

intenzitu bolesti do deníku bolesti.  Mezi schválená centra provád�jící analgezii 

pomocí pumpy Archimédes pat�í CLB v  Praze, Olomouci a Brn�.  Lze p�edpokládat, 

že implantabilní programovatelné infuzní pumpy budou mít již v blízké budoucnosti 

široké využití v lé�b� r�zných onemocn�ní postihujících nejen nervovou tká�. 

Výhodou spinální pumpy s konstantním pr�tokem je relativn� nízká cena, trvalá 

nezávislost na energetickém zdroji, �asov� neomezená životnost a manipulace              

s dávkovacím systémem není závislá na schopnosti a dovednosti pacienta. Mezi firmy 

dodávající infúzní pumpy k lé�b� bolesti pat�í: Onyx, Braun, Acare, Codman, 

Medtronics, ANS, Advanced Bionics, Cyberonics a další (viz p�íloha �. 10). 68) 

 

 

6.4 Farmakologické postupy 

 

      Mezi lékové skupiny používané k lé�b� bolesti �adíme následující: 

• Analgetika, antipyretika - jsou nejb�žn�ji používané léky, které potla�ují         

a snižují vnímání bolesti typicky na periferní úrovni (zán�tlivé fokusy, kosti, 

klouby, útroby) s minimálním ovlivn�ním v�domí, i když ovliv�ují i centrální 

nervový systém v oblasti thalamu a hypothalamu. Nejznám�jším 

p�edstavitelem této skupiny je kyselina acetylsalicylová. Jedná se                      

o nejpoužívan�jší analgetikum na sv�t�, jehož celosv�tová ro�ní produkce je 

50 tisíc tun. Má výrazný ú�inek analgetický a protizán�tlivý, ale i celou �adu 

nežádoucích ú�ink�, hlavn� krvácivé projevy, vliv na jaterní a ledvinné 

funkce. P�i podávání je t�eba brát v úvahu hlavn� ulcerogenní efekt na GIT, 

preparát neužívat nala�no. Dalším p�edstavitelem této skupiny je paracetamol, 

který má výrazné analgetické ú�inky a mén� ú�ink� nežádoucích. V n�kterých 

zemích je používán již více než kyselina acetyl-salicylová, bývá také 

indikován tam, kde jsou pro analgezii nevhodná nesteroidní antirevmatika, 

nebo je pacient obtížn� toleruje. Tyto dva preparáty jsou základem pro 

kombinovaná analgetika, u kterých jsou p�i�azené další složky k zesílení 

analgetického efektu, ale je zde �asto zvýšeno nebezpe�í návyku.  

                                                 
68) Vališová, Z. (stani�ní sestra CLB v Plzni) – informace získané rozhovorem se stani�ní sestrou 
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• Specifickou skupinou jsou tzv. spasmoanalgetika, kde je kombinace 

analgetika a spasmolytika. Používají se u bolestivých stav� spojených se stahy 

hladkého svalstva. Hlavními indikacemi jsou bolesti b�icha, migrenózní obtíže, 

použití má být krátkodobé pro nebezpe�í návyku a více nežádoucích ú�ink�.  

• Nesteroidní antirevmatika jsou skupinou látek užívaných d�íve hlavn�            

v revmatologických indikacích. Díky svým chemickým vlastnostem jsou 

schopny se soust�edit v míst� zán�tu. Jejich ú�inek analgetický je rychlejší než 

ú�inek protizán�tlivý a jejich využití se stále rozši�uje od bolestí útrobních       

a pohybového aparátu až k bolestem hlavy a migrénám. Z praktického hlediska 

je možné d�lit nesteroidní antirevmatika do t�í skupin podle délky 

biologického polo�asu na - antirevmatika s krátkým polo�asem (do 2 hodin - 

ibuprofen), antirevmatika se st�edn� dlouhým polo�asem (asi 12 hodin -  nap�. 

naproxen) a antirevmatika s dlouhým polo�asem (nad 30 hodin - piroxicam). 

• Opioidní analgetika - tato farmaka jsou užívaná k tlumení intenzivních bolestí. 

Podle p�vodu je m�žeme d�lit na deriváty opia (morfin, codein) nebo látky 

polosyntetické (oxykodon) a syntetické (pethidin, bezitramid). Jejich hlavní 

efekt je zprost�edkován p�es speciální receptory v centrálním nervovém systému.   

V organismu se vyskytují také p�irozené opioidní látky (endorfiny), které se váží 

na stejné receptory a mají podobný ú�inek jako farmakologické preparáty. Je 

d�ležité neustále bojovat proti zavedenému mýtu škodlivosti podávání opioid�. 

U terénních léka�� i n�kterých specialist� existuje neopodstatn�ná obava                 

z návykovosti na tuto skupinu farmak. Je prokázáno, že u pacient� trpících 

neztišitelnou onkologickou nebo benigní bolestí je tendence k návyku malá            

a psychická závislost se tak�ka nevyskytuje. Existuje mezinárodní studie o spot�eb� 

morfinu v jednotlivých státech (v tunách). Je zajímavé, že výsledky p�esn� korelují   

s úrovní analgetické pé�e ve sledovaných regionech. (Nejvyšší spot�eba je v USA 

a západoevropských státech, nejnižší v postkomunistických a rozvojových 

zemích.) V posledních letech se navíc dostupnost opiodních preparát� výrazn� 

zvýšila, objevila se �ada nových depotních tabletových preparát�, kde analgetický 

efekt trvá až 12 hodin. Stále více se také používají transdermální opioidy 

(Durogesic), a to zejména tam, kde pacient netoleruje perorální preparáty, nebo 

nem�že p�ijímat farmaka perorální cestou. Ve vývoji jsou preparáty s ú�inností na 

24 i více hodin po podání jedné dávky. K základním zásadám v podávání 

opioid� pat�í up�ednostn�ní perorální formy a až následn� p�i malém ú�inku 
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volit formy jiné (�ípky, injekce). Podávání analgetik má být podle hodin, tzn. že 

jednotlivé dávky jsou podávány v závislosti na trvání ú�inku a ne�eká se na novou 

ataku bolesti. Je tedy nevhodné podávat léky až na požádání p�i rozvoji bolesti. 

Dalším postupem, který je doporu�en WHO, je t�ístup�ové schéma dávkování 

analgetik. Toto schéma je doporu�eno pro onkologická onemocn�ní, ale              

s výhodou lze doporu�it i pro chronické neztišitelné bolesti jiného p�vodu. 41) 

      Analgetický žeb�í�ek WHO (p�evzato od Slámy a kol.): 

                                                                                                                                 4) 

Na záv�r je nutné zmínit nežádoucí ú�inky opioid�. Jsou to GIT obtíže 

(p�edevším nauzea, vomitus, obstipace, zvýšený tlak v biliárním systému), 

kožní (alergická reakce, pruritus), renální (p�i ledvinné nedostate�nosti až 

p�íznaky otravy, retence mo�i), kardiorespira�ní  (hypotenze, dechová deprese 

zvlášt� p�i po�áte�ních dávkách, vyvolání astmatického záchvatu), CNS 

(sedativní, dysforický nebo �ast�ji euforizující ú�inek, tremor až k�e�e).  

• Adjuvantní farmakoterapie a koanalgetika - jedná se o skupinu lék�, které se 

užívají jako dopl�kové p�i základní analgetické medikaci. N�které skupiny se 

užívají pro sv�j výrazný analgetický efekt i samostatn�, zejména tam, kde klasická 

analgetika postrádají výrazný efekt (neuropatická bolest) Mezi hlavní skupiny 

pat�í antidepresiva. Jsou nejvíce využívaným adjuvanciím v lé�b� chronické bolesti. 

Nov�jší druhy antidepresiv typu SSRI (selektivní inhibitory zp�tného 

vychytávání serotoninu) mají sice minimum nežádoucích ú�ink�, ale menší 

analgetické p�sobení. SNRI (inhibitory zp�tného vychytávání serotoninu               

a noradrenalinu) jsou nov�jšími preparáty ze skupiny antidepresiv, jejich 

noradrenergní efekt ve spojení s efektem serotoninergním m�že být p�íslibem ješt� 

výrazn�jšího analgetického ú�inku. Oproti klasickým antidepresiv�m je rychlý 

nástup ú�inku již po p�ti dnech podávání, nežádoucí ú�inky jsou minimální, nejspíše 

                                                 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole, 2002, s. 11 - 15 
4) Bejvan�ický, Š., Bém, P., Kozák, J. a kolektiv: Opioidy a bolest, Praha: Galén, 2001, s. 50 

III. stupe� - silná bolest

II. stupe� - st�edn� silná bolest

slabé opioidy

neopioidní analgetikum + neopioidní analgetikum +/-  neopioidní analgetikum

I. stupe� - mírná bolest

+/-  koanalgetika a pomocná lé�iva

silné opioidy
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z oblasti GIT a únavnost. Neuroleptika  se používají jako pomocné léky              

u bolestivých stav� spojených s neklidem, agitovaností, u t�žkých forem 

nespavosti rezistentních na b�žná hypnotika. Stále více je využíván k pomocné 

terapii tiapridal, který je oproti p�edchozím preparát�m bezpe�n�jší, má mén� 

nežádoucích ú�ink�, výhodné je použití u vyšších v�kových skupin. Anxiolytika se 

používají  více u krátkodobé bolesti spojené s úzkostí, psychickým nap�tím               

u psychosomatických onemocn�ní a všude tam, kde je p�ítomna tenzní                 

a spastická složka svalové bolesti. Výhodné je jejich použití u bolestí spojených      

s insomnií. V lé�b� chronické bolesti by m�la být používána v kratším �asovém 

úseku pro nebezpe�í návyku K nej�ast�ji používaným zástupc�m pat�í 

diazepam. Antiepileptika jsou nedílnou sou�ástí analgetické terapie u neuropatické 

bolesti a� již centrální nebo periferní a i v preventivní terapii migrén. �asto je 

výhodná kombinace antiepileptik s antidepresivy event. neuroleptiky, vzájemn� 

potencují sv�j analgetický ú�inek. Centrální myorelaxantia  jsou farmaka 

používaná samostatn� p�i bolestivých kontrakturách kosterního svalstva,               

u centrálních bolestivých stav� se svalovými spasmy, nem�la by být používána 

dlouhodob� a bez komplexního posouzení svalového tonu. N�která mají 

vyzna�ený výrazný sedativní i anxiolytický efekt, je nutno po�ítat s výraznou 

individuální snášenlivostí preparátu. Nejb�žn�ji se používá baclofen. 

Kortikosteroidy jsou farmaka s širokým spektrem terapeutických                    

i nežádoucích ú�ink�. V adjuvantní analgetické terapii mají d�ležitou úlohu, v lé�b� 

bolesti onkologického i neonkologického p�vodu. 41) 

 

 

6.5 Psychoterapie bolesti 

      

      Podle Tunksa a Merskey (2001) je psychoterapie definována jako forma lé�by 

psychických problém� a maladaptivního chování emocionálního p�vodu, ve kterých 

terapeut zakládá a vyvíjí profesionální vztah s pacientem sm�rem k modifikaci nebo 

odstran�ní sou�asných symptom� a vzorc� chování a vytvá�í tak pozitivní osobnostní 

zdravý vývoj. Podle Nocrosse a Prochasky (1999) je psychoterapie odborná a zám�rná 

aplikace klinických metod a interpersonálních postoj� vycházejících z uznávaných 

                                                 
41) Kozák, J.: Chronická bolest a její lé�ba, Praha: Centrum pro lé�ení a výzkum bolestivých stav� FN  
     v Motole, 2002, s. 16 - 19 
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psychologických princip� se zám�rem pomoci lidem zm�nit jejich chování, myšlení, 

emoce nebo osobní charakteristiky sm�rem, který ob� strany považují za žádoucí.       

V této definici ale není specifikován po�et a složení ú�astník�, je také relativn� 

neutrální výb�r teorie, metod a rámce. Nej�ast�ji se psychoterapie zam��uje na 

zlepšení zdravotního stavu a to jak psychického, nap�íklad zmírn�ní úzkosti, tak stav� 

psychofyziologických a psychosomatických (Honzák, Strouhalová 2000). 

Psychoterapie se užívá p�i komplexní lé�b� závažných somatických onemocn�ní 

(chronická bolest, nádorové onemocn�ní a další), n�které psychoterapeutické techniky 

jsou také vhodné v prevenci burn-out syndromu u zdravotního personálu, který 

pracuje s výše zmín�nými pacienty. 56) 

      V práci s chronicky bolestivými pacienty je vhodné si uv�domit n�kolik dalších 

dopl�kových pot�eb pro úsp�šnost terapie. Je to p�edevším pot�eba vyššího stupn� 

tolerance negativního postoje pacient�, kte�í mohou být vyšet�ováni a lé�eni 

psychologicky již po n�kolikáté. Dále pacient s chronickou bolestí obvykle ztrácí 

jakoukoliv motivaci ud�lat cokoliv ke zlepšení bolesti a pokra�ovat v p�edchozích 

b�žných aktivitách. A to je maladaptivní proces vzhledem k uzdravování. Pacienti 

odmítají zpo�átku lé�by ud�lat to, co vyžaduje pohyb nad rámec jejich �innosti, 

protože se obávají bolesti (Mareš, 2002). V mnoha p�ípadech za�ínají být pacienti        

s chronickou bolestí závislí na druhých, odm�nu za jejich bolest transformují do 

formy nutnosti zvýšené pozornosti, snižují vlastní zodpov�dnost. Role nemocného 

totiž zahrnuje ur�ité úlevy, nemocný je zprošt�n povinností a není považován za 

zodpov�dného za sv�j stav (Honzák, 2001). Pacienti zam��ují pozornost na bolest, 

verbalizují pouze problémy spojené s bolestí, mají dramatické a nápadn� 

pozorovatelné bolestivé chování, nadužívají léky a léka�skou pé�i. Chronická bolest 

ovliv�uje i aktuální psychický stav partner� t�chto pacient�, u kterých klinicky 

prokazujeme dle vyšet�ení signifikantní úrove� deprese a úzkosti.  

      Pacientovi je podle Kosové a Alexandrové (2002) vždy nutné nechat nad�ji. 

M�žeme pacienta ujistit, a on toto ujišt�ní v�tšinou vyžaduje, že ho v lé�b� 

neopustíme, že se na terapeuta m�že kdykoliv obrátit a že se pokusíme ud�lat vše, aby 

netrp�l.Užití psychoterapie v lé�b� chronické bolesti musí být pe�liv� uváženo. 

Psychoterapeutický p�ístup, který m�že být velmi ú�inný a vhodný pro pacienty na 

psychiatrickém odd�lení m�že být zcela nevhodný u pacient� s chronickou bolestí. 

                                                 
56) Raudenská, J.: Psychoterapie v lé�b� chronické bolesti,  
     http://www.algos.cz/proodborniky/psychologickepostupykezmirnenibolesti.html, 1.11.2006 
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Existuje n�kolik desítek psychoterapeutických systém�, které pracují se specifickými 

metodami. D�ležité je porovnat, co užite�ného a cenného ur�itý psychoterapeutický 

systém m�že pacientovi s chronickou bolestí nabídnout. V lé�b� chronické bolesti se 

nej�ast�ji používají tyto druhy psychoterapie - podp�rná, dynamická, skupinová          

a rodinná. Každý psychoterapeutický sm�r potom pracuje se specifickými metodami. 

V poslední dob� dochází k p�ibližování jednotlivých psychoterapeutických p�ístup�     

a metod a jejich vzájemnému prolínání. 

      V sou�asné dob� se hojn� využívá kognitivn� behaviorální terapie (dále jen KBT) 

a to v lé�b� bolesti jako sou�ást celostního programu. KBT je krátká, strukturovaná 

terapie, terapeut je v ní vždy aktivní a direktivní, opírá se o aktivní spolupráci klienta. 

KBT vychází z teorií u�ení, zam��uje se na p�ítomnost, pozorovatelné chování             

a v�domé psychické procesy, jasn� definované problémy a stanovuje konkrétní cíle. Je 

terapií, která velmi ú�eln� kombinuje kognitivní techniky a behaviorální techniky, 

relaxaci, výcvik v asertivit� a copingových dovednostech.  

      V posledních dvaceti letech se rozvíjí tzv. behaviorální medicína, která vychází      

z poznatku, že vznik a pr�b�h �ady nemocí souvisí s ur�itým chováním a ur�itým 

typem psychických reakcí. Behaviorální medicína nahrazuje klasický medicínský 

model onemocn�ní, podle kterého je zdraví jedince ur�eno patofyziologickými 

faktory, které nemá pod kontrolou, modelem, podle kterého je vznik a pr�b�h nemoci 

ovlivn�n chováním, postoji a myšlením nemocného. Pro pacienty s chronickou bolestí 

jsou zakládána lé�ebná centra, kterých nap�íklad v USA pracuje okolo 2000-3000 a na 

celém sv�t� je to více než 5000. V roce 1992 byl vypracován metodický pokyn            

k vybudování typ� center pro lé�bu bolesti i v �eské Republice (Neradilek, 1992).       

V Centrech pro lé�bu bolesti jsou celostní programy obvykle zam��eny na vy�ešení 

strachu z pohybu pomocí expozice s pacientem a zvládáním praktických krok� 

spojených s životem s chronickou bolestí (ch�ze do schod�, nákup, výlet). Cílem 

programu je snížení bolesti a bolestivého chování, zvýšení fyzické aktivity, snížení 

medikace, zlepšení spánku a komunika�ních schopností a zvýšení porozum�ní 

vlastním somatickým a psychickým stav�m související s chronickou bolestí 

(B�ezáková, J., 1998). Celostní program lé�by bolesti (denní nebo s hospitalizací) 

obsahuje obvykle denní setkávání od 3 do 8 týdn�, ambulantní program trvá déle. 27) 

                                                 
27) Jav�rková, A.: Psychoterapie v lé�b� chronické bolesti,  
     http://www.algos.cz/proodborniky/psychologickepostupykezmirnenibolesti.html, 3.11.2006 
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      Pouze jedna psychologická nebo psychoterapeutická metoda nem�že oslovit celé 

spektrum terapeutických pot�eb u pacient� s chronickou bolestí. Flexibilní p�ístup, 

�erpající z podp�rné psychoterapie, eduka�ních metod, kognitivn� behaviorálních 

technik a p�íležitostn� specializovaných p�ístup� jako je dynamická, rodinná                

a skupinová terapie, dovolí oslovit pot�eby každého pacienta s chronickou bolestí.  

      K�ivohlavý ješt� navíc uvádí další metody psychoterapie, ke kterým pat�í užití 

placebo efektu, sugesce, hypnóza, relaxace, biologická zp�tná vazba (bio-feed-back)    

a psychologické ú�inky dobrého vztahu léka�e a pacienta. 45) 

 

 

6.6 Alternativní metody lé�by 

       

      Názory odborník� na lé�bu bolesti pomocí alternativní medicíny jsou mnohdy 

rozdílné až kontroverzní. Zp�sob�, jak ulevit bolesti existuje velmi mnoho. Pro 

p�ehled uvádím ty nejznám�jší a u n�kterých jejich princip vysv�tlím. 

      Mezi nej�ast�jší metody alternativní medicíny pat�í p�edevším metody odvozené 

z tradi�ní �ínské medicíny jako akupunktura (a její modifikace - akupresura, 

moxování a fonoforéza, p�ikládání ban�k, laser) a homeopatie.  

      Akupunktura je bezesporu nejfrekventovan�jší metodou alternativní medicíny 

používanou p�i tlumení bolesti. P�esné období jejího vzniku se ur�it nedá, nejstarší 

nálezy akupunkturních jehel nasv�d�ují tomu, že se tato metoda v �ín� používala již   

v dob� kamenné. Vznikla jako preventivní, diagnostická a lé�ebná metoda, v 17. 

století jsou písemné zprávy o akupunktu�e v Evrop� a od 20. století se za�íná tato 

metoda v Evrop� více uplat�ovat.  První písemný popis této metody je v „Knize          

o p�írod� a život�“, jejíž stá�í se odhaduje na 2000 let. K rozší�ení této metody dochází 

zásluhou p�edevším francouzských léka��. Princip akupunktury není dodnes p�esn� 

znám. Klasický výklad principu ú�innosti hovo�í o usm�r�ování toku vnit�ní energie, 

nejmodern�jší teorie hovo�í o uvol�ování hormon� v d�sledku vpich� jehel. Její úloha 

v orientální medicín� i v medicín� evropské je nesporn� významná na rozdíl od 

metod, které vznikly pozd�ji a stávají se �asto zdrojem kontroverzních názor� 

odborník�. Je d�ležité si uv�domit, že tato skupina terapeutických postup� m�že mít 

svou d�ležitou úlohu u chronického bolestivého stavu, pokud p�sobí pozitivn� na 

zdraví pacienta. Analgetický efekt akupunktury je t�žko zpochybnitelný a na �ad� 

                                                 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 37 - 64 
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pracoviš� pro lé�bu bolesti se s touto technikou alternativní medicíny setkáme. Je však 

t�eba upozornit, že tato metoda není hrazena žádnou zdravotní pojiš�ovnou, a proto po 

vás bude pravd�podobn� požadována p�ímá finan�ní úhrada. Cena jednoho sezení se 

pohybuje od 100 do 300 K�, p�i celkovém po�tu až 10 sezení. 63) 

      Modifikací akupunktury je akupresura, která využívá obdobného principu jako 

akupunktura, pouze ke stimulaci jednotlivých bod� se nepoužívají akupunkturní jehly, 

ale st�ídavý tlak na jednotlivá místa. Principy moxování jsou podobné jako 

akupunktura, jen místo jehel se používají moxy, tj. zapálené ty�inky, jež stimulují 

akupunkturní body pomocí tepla. P�ikládají se v�tšinou 1-2cm nad k�ži a ho�ící konec 

proh�ívá teplem zvolený bod. Metoda  fonoforézy  využívá stejných bod� a princip� 

jako akupunktura, místo vpichování jehel se však p�ikládají na body rozvibrované 

ladi�ky. Ladi�ka kmitá ur�itou frekvencí a ta se p�enáší do bodu, �ímž ho stimuluje. 

Stimulace bodu se kombinuje s frekvencí tónu ladi�ky. R�zné tóny mají specifický 

vliv na r�zné orgány. Metoda ban�k využívá ke stimulaci akupunkturních bod� 

podtlaku vznikajícího p�i ochlazování horkého vzduchu ve sklen�ných nádobkách. 

Laser využívá principu stimulace jednotlivých akupunkturních bod� pomocí 

sv�telného paprsku. Metoda je v sou�asné dob� �asto používaná, ortodoxními 

stoupenci tradi�ní medicíny je však zavrhovaná pro nep�irozený zdroj stimulace.  

      Homeopatie je metoda v centrech pro lé�bu bolesti používaná nejmén� �asto. 

Princip této metody není zcela jasný, využívá stopových množství ú�inných látek        

k odstran�ní základního onemocn�ní. Veškerá homeopatika si pln� hradí pacient, 

jejich cena se pohybuje od n�kolika desítek po n�kolik set korun. 

      Další metodou je  rehabilitace, která  je neodmyslitelnou sou�ástí komplexní 

terapie. Její metody zlepšují sob�sta�nost, hybnost a zvyšují nezávislost nemocného 

na okolí. Velkým p�ínosem je snížení spot�eby analgetických lék�. Hydroterapie, 

elektroterapie, magnetoterapie, �i lé�ba ultrazvukem využívají potenciál� fyzikální 

medicíny. Manuální medicína (manipulace, mobilizace, reflexní metody) vyžaduje 

pe�livou diagnostiku a i sám fyzický kontakt terapeuta s pacientem m�že mít lé�ivý 

efekt. T�lesná cvi�ení (jóga, Tai chi) a nácvik relaxa�ních dechových technik 

pozitivn� p�sobí na psychosomatickou rovnováhu nemocného a aktivn� je vtažen do 

procesu lé�by. Nelze zapomenout na p�íznivé ú�inky thajských masáží nebo 

fytoterapie (lé�ivá síla rostlin, která stále tvo�í alternativu k farmaceutickým lé�iv�m,   

                                                 
63) Sofaer, B.: Bolest - p�íru�ka pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1997, s. 80, 81 
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jež mají mnohdy vedlejší ú�inky a tém�� vždy jsou nešetrná pro t�lo, bylinky jsou 

šetrn�jší, ale také ú�inkují pomaleji). 60) 

      Další možností zejména z pohledu sestry je odvád�ní pozornosti od bolesti               

a využití p�edstavivosti. Odvád�t pozornost znamená zam��it ji na jiný stimul než 

bolest. Ob�as  lze nebo je nezbytné sáhnout k odvád�ní pozornosti neplánovan�      

a bez vysv�tlení. Jindy si to sestra naplánuje p�edem a p�ed n�jakým bolestivým 

zákrokem vyzkouší s pacientem zvláš� užite�nou strategii. Nez�ídka m�žeme podpo�it 

pacientovu sebed�v�ru, když si takové postupy vyzkoušíme v dob�, kdy je bez bolesti. 

Kvalita vztahu sestra - pacient ovliv�uje pacientovu ochotu vyzkoušet n�jakou 

konkrétní techniku. N�kte�í pacienti používají odvád�ní pozornosti na vlastní p�st, aniž 

je tomu n�kdo nau�il, ale ošet�ujícímu personálu neprozradí, že to �iní v�dom�. P�íklady 

odvád�ní pozornosti jsou �tení, poslouchání hudby nebo sledování televize. 

P�edstavivost (vytvá�ení mentálních obraz�) je další formou odvád�ní pozornosti. Ta 

dokáže zvýšit pacientovu toleranci bolesti a n�kdy i snížit její intenzitu. Bohužel, 

mnoho zdravotních profesionál� pacient�m nev��í, že mají bolesti. (Wiener, 1975). Po 

odvád�ní pozornosti se m�že dostavit siln�jší pov�domí o bolesti a únava. Pacientovi je 

proto t�eba nabídnout vhodnou alternativní metodu úlevy pro odvád�ní pozornosti. Jiný 

p�ístup spo�ívá ve v�domém odvád�ní pozornosti než za�nou p�sobit jiné metody. 

Metoda odvád�ní pozornosti b�žn� užívaná u d�tí je �íst jim n�jaké p�íb�hy a žádat je, 

aby popisovaly obrázky. Dosp�lí pacienti mohou používat obrazy obdobn� - nejen se dívat 

na zvláš� zajímavé obrazy, ale užívat vlastní smysly se zna�nou mírou p�edstavivosti. P�i 

pohledu na krajinu by si pacient mohl p�edstavit, že slyší zpívat ptáky, že cítí na 

pokožce slune�ní teplo a vdechuje v�ni kv�tin. To znamená využívat p�edstavivosti       

k odpoutávání pozornosti. 

      Technika využívající p�edstavivost se liší od b�žného odvád�ní pozornosti v tom, že 

odvád�ní pozornosti se v�tšinou neobejde bez vn�jších stimul�, kdežto p�edstavivost je 

výlu�n� záležitostí mysli. Pacient si obvykle vybaví n�jaké vizuální vjemy, ovšem 

nejlepších výsledk� lze dosáhnout zapojením všech smysl�. M�žeme pacient�m 

vysv�tlit jak by m�li využívat p�edstavivosti pro odvád�ní pozornosti. P�edstupn�m 

m�že být relaxa�ní technika. 63) 

 

 

                                                 
60) Rokyta, R. a kolektiv: Jak na bolest?, Praha: Tigis, 2003, s. 17 - 27 
63) Sofaer, B.: Bolest - p�íru�ka pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1997, s. 67 - 70 
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7. Centra pro lé�bu bolesti 
       

      Šev�ík udává, že pracovišt� lé�by bolesti je generickým ozna�ením 

specializovaných míst zdravotnické pomoci nemocným s bolestivými stavy, u nichž 

selhává klasický p�ístup, spo�ívající ve stanovení diagnózy vyvolávající p�í�iny a její 

lé�b�. Podmi�ujícím znakem pracovišt� lé�by bolesti je multidisciplinární 

diagnostický i lé�ebný program, realizovaný týmem pracovník� více léka�ských           

i neléka�ských obor�. Pracovišt� poskytuje nebo ve spolupráci s pracovišti dalších 

léka�ských obor� zajiš�uje komplexní pé�i o nemocné p�edevším s chronickou bolestí. 

Nejsou-li podmínky pro vytvo�ení samostatného pracovišt�, je ú�elné vytvo�it tým       

z pracovník� jednotlivých odd�lení a z jednoho místa jejich spolupráci koordinovat. 

Legislativa umož�ující vznik a �innost CLB je následující: 

• Zákon �. 20/1966 Sb. „O zdraví lidu“ ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

• Metodický návod  pro budování pracoviš� lé�by bolesti, v�stník MZ �R - �.j.: 

PKP – 220 – 21.4.1992,  prim. MUDr. František Neradilek, podepsán MUDr. 

Milan Šilhan, 1. nám�stek ministra zdravotnictví �R.  

• Instrukce vydávané SSLB k vytvo�ení sít� regionálních zástupc� CLB. 65) 

 

 

7.1 Typy pracoviš� pro lé�bu bolesti 

       

      IASP doporu�uje vytvá�et stup�ovitou strukturu sít� pracoviš� lé�by bolesti            

s rozdílným rozsahem i obsahem pracovní nápln�, odpovídající místním možnostem    

a pot�ebám. Jedná se o 4 hlavní typy: 

 

I. typ (nejvyšší) 

      Sdružuje klinickou, výzkumnou a výukovou �innost. Anglické ozna�ení je 

„multidisciplinary pain center“. Jedná se o samostatné pracovišt� l�žkového, 

ambulantního nebo obojího rázu. Bývá sou�ástí fakultních nemocnic. Pokud se jedná 

o za�ízení l�žkové, lze u nás v takovém p�ípad� uvažovat o názvu „klinika pro 

bolestivé stavy“. Jinak se pro naše podmínky jeví jako vhodný název „st�edisko 

(centrum) pro studium a lé�bu bolesti, resp. bolestivých stav�.“ Pracovní tým se 

                                                 
65) Šev�ík, P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, Brno: Institut pro další vzd�lávání pracovník� 
     ve zdravotnictví, 1994, s. 212, 213 
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skládá z léka��, psycholog�, sester, fyzioterapeut� a sociálních pracovník�, poradc� 

pro volbu zam�stnání, event. dalších profesí (nap�. právník), nezbytných pro zajišt�ní 

diagnózy, lé�by a �ešení všech aspekt� pacientovy bolesti. Pot�ebné spektrum 

pracovník� jednotlivých odborností se �ídí profilem pacient�, kterým je pé�e 

poskytována. V pracovním týmu by m�li být léka�i nejmén� t�í r�zných odborností. 

Pokud jeden z nich není psychiatr, je zapot�ebí ú�asti klinického psychologa. 

Pracovišt� �ídí zpravidla léka� s pot�ebnými znalostmi a zkušenostmi v lé�b� bolesti. 

Všichni �lenové týmu spolu pravideln� komunikují p�i tvorb� diagnostických              

a interven�ních program� pro každého z pacient�. Je veden p�ehled o p�edchozích 

diagnostických i lé�ebných zákrocích a podrobná dokumentace o pohybu pacienta na 

pracovišti s pravidelným hodnocením dosažených výsledk�. 

      Klinický program zahrnuje nejr�zn�jší bolestivé stavy. I když je zam��en 

p�edevším na bolest chronickou, pracovišt� musí  poskytnout pot�ebnou pé�i                

i pacient�m s akutní bolestí. Diagnostické a lé�ebné úkony, které nejsou v odborné 

náplni pracovišt�, jsou zajiš�ovány spolupracujícími odborníky. Pracovišt� je 

p�ipraveno pro pln�ní v�deckovýzkumných úkol�, zejména z oblasti chronické 

bolesti. Podle možností je pro tuto práci vy�len�na �ást pracovního týmu. P�edpokládá 

se pedagogická �innost  postgraduální pro zdravotnické pracovníky všech stup��. 

 

II. typ 

      Pracovišt� tohoto typu je shodné s p�edchozím, s výjimkou výzkumu a výuky. 

Anglické ozna�ení je „multidisciplinary pain clinic“. Anglický termín „clinic“ 

znamená �esky „poradna“ (našemu pojmu klinika odpovídá v angli�tin� výraz 

„university department“). Nejvhodn�jším �eským ozna�ením, které lze pro pracovišt� 

tohoto typu doporu�it, je „odd�lení pro lé�bu bolesti“, nebo „odd�lení pro lé�bu 

bolestivých stav�“. M�že být ambulantní, l�žkové nebo smíšené. V nemocni�ních 

za�ízeních je ú�elné, aby tvo�ilo sou�ást komplementu. 

 

III. typ 

      Pracovišt� je ur�eno p�edevším pro ambulantní lé�bu chronické bolesti. Anglické 

ozna�ení „pain clinic“ je vhodné i pro naše podmínky – „poradna pro lé�bu bolesti“. 

Vyzna�uje se tím, že na n�m nep�sobí multidisciplinární léka�ský tým. Pracovišt� je 

v�tšinou zam��eno na chronickou bolest ur�ité oblasti t�la (hlavy, kon�etin,  apod.) 

nebo z ur�ité p�í�iny (neuralgie, algodystrofie, fantomové bolesti apod.). Je sou�ástí 
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zdravotnického za�ízení s dostupnými službami dalších obor�. Pravidelným zp�sobem 

musí spolupracovat s léka�i nejmén� dvou dalších obor�. Pokud jeden z nich není 

psychiatr, je nezbytná spolupráce s klinickým psychologem. Složení neléka�ské �ásti 

týmu je dáno místními podmínkami a možnostmi. Je nezbytné, aby poradna zajistila 

svým pacient�m multidisciplinární diagnostický i lé�ebný program. Takové pracovišt� 

tedy nem�že fungovat jako izolovaná léka�ská ordinace mimo rámec zdravotnického 

za�ízení. V rámci zdravotnického za�ízení m�že stát samostatn� nebo být sou�ástí 

n�kterého z odd�lení (nap�. neurologické odd�lení s poradnou pro lé�bu bolesti). 

 

IV. typ 

      Pracovišt� pro lé�bu bolestivých stav� ur�itou metodou (nap�. blokádami, 

akupunkturou, hypnózou, TENS apod.). Zpravidla má ambulantní charakter, 

nezajiš�uje multidisciplinární lé�ebný ani diagnostický program. Nej�ast�ji má 

podobu samostatné ordinace. Anglickému ozna�ení tohoto typu „modality oriented 

clinic“ bude v našich podmínkách vhodným prot�jškem „ordinace pro lé�bu bolesti 

nebo  respektive bolestivých stav�“ s uvedením používané metody nebo souboru 

metod (nap�.: ordinace pro lé�bu bolesti hypnózou apod.). Takové pracovišt� je 

vhodné pro samostatn� praktikujícího léka�e. V rámci zdravotnického za�ízení lze pro 

tento typ použít názvu „ambulance“, zejména bude-li sou�ástí n�kterého z odborných 

odd�lení (nap�.: anesteziologická ambulance pro lé�bu bolesti). Pracovišt� se 

nezabývá komplexním hodnocením bolesti, ani �ešením jejích aktuálních souvislostí. 

Pacienti jsou na toto pracovišt� cílen� indikováni. 65) 

 

 

7.2 Historie CLB 

       

      Anesteziolog John J. Bonica  položil metodologické a organiza�ní základy oboru 

pain clinic.  Ve stát� Washington  otev�el svoji poradnu pro lé�bu bolesti a založil 

obor algesiologie jako takový, který chápal pojetí lé�by bolesti jako celku                   

v souvislostech somatických, psychických a sociálních. Na jeho základech vzniká       

v roce 1973 mezinárodní spole�nost pro studium a lé�bu bolesti (IASP), která             

v sou�asnosti sdružuje p�es 6700 odborník� z celého sv�ta. I v �eských zemích 

                                                 
65) Šev�ík, P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, Brno: Institut pro další vzd�lávání pracovník� 
     ve zdravotnictví, 1994, s. 213 - 215 
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dochází  k rozvoji algesiologického hnutí. V roce 1990 vznikla jako �len �LS JEP 

�eskoslovenská Spole�nost pro studium a lé�bu bolesti, která je sou�ástí sv�tové 

spole�nosti i evropské odborné spole�nosti. Metodický pokyn Ministerstva 

zdravotnictví z roku 1992 roz�lenil algesiologická pracovišt� do 4 typ�. Zavedení 

neuromodula�ních technik do praktického použití za�adilo naši republiku mezi ty 

státy, které uplat�ují nejširší spektra invazivních i neinvazivních metod v lé�b� 

chronické neztišitelné bolesti. Pomocí této metody se poda�ilo docílit odstran�ní 

nesnesitelné bolesti i tam, kde ostatní metody nep�inesly žádoucí efekt. 40) 

 

 

7.3 Spole�nost pro studium a lé�bu bolesti 

       

      Spole�nost pro studium a lé�bu bolesti (SSLB) je �lenem �eské léka�ské 

spole�nosti Jana Evangelisty Purkyn� (�LS JEP) od roku 1992. P�edtím byla sekcí 

Spole�nosti anesteziologie a resuscitace. Velkou �ást �lenské základny (390 �len�) 

tvo�í léka�i - anesteziologové. Ostatní �lenové jsou léka�i obor�, které mají blízko        

k problematice diagnostiky a lé�by bolesti (neurologové, rehabilita�ní léka�i, 

farmakologové, neurochirurgové a další ). N�kolik �len� je i vysokoškolák�  neléka��, 

hlavn� psycholog� a mezi �leny jsou i st�ední zdravotní pracovníci.  

      SSLB úzce spolupracuje s mnohými dalšími odbornými spole�nostmi �LS JEP, 

zejména se Spole�ností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a �eskou 

neurologickou spole�ností �LS JEP. Velmi úzká je spolupráce se Slovenskou SŠLB, 

což se projevuje zejména v každoro�ním po�ádání spole�ných konferencí                    

o problematice bolesti „Dialogy o bolesti“. SSLB dále spolupracuje i s mezinárodními 

organizacemi, které mají studium a lé�bu bolesti ve své náplni �innosti. Je to zejména 

Mezinárodní organizace pro studium bolesti (IASP) se sídlem v Seattle v USA. SSLB 

je �ádným �lenem této nejvýznamn�jší sv�tové algeziologické organizace od 9. 

Sv�tového kongresu o bolesti, který se konal v roce 1999 ve Vídni. Velmi úzce 

spolupracuje i s organizací EFIC (Federace evropských �len� IASP), což se projevilo 

po�ádáním kongresu této druhé nejvýznamn�jší sv�tové organizace v lé�b� bolesti         

v Praze v zá�í 2003. SSLB se snaží o spolupráci i s dalšími mezinárodními 

organizacemi, jako je nap�. Europain  a další. Ve spolupráci s EFIC po�ádá každý rok 

                                                 
40) Kozák, J.: Historie lé�by bolesti, http://www.poradnabolesti.cz/index.php?page=cojetobolest.php,  
     24.10.2006 



 83

Evropský týden proti bolesti a jeden den je vždy vyhlášen celosv�tovým dnem boje 

proti bolesti pod záštitou Sv�tové zdravotnické organizace. Hlavním cílem SSLB je 

podpora studia a rozvoje lé�by bolesti ve všech jejích formách v �eské republice. 

Jedná se zejména o bolest chronickou, jak z nádorových, tak nenádorových p�í�in. 

Kontinuáln� se školí odborníci pro lé�bu bolesti (algeziologové). V roce 2004 se stal 

obor Paliativní medicína a Lé�ba bolesti jedním ze 83 základních léka�ských obor�      

v �eské republice a v roce 2005 se dopracoval vzd�lávací a zkušební systém. 

Nejd�ležit�jší úkoly, které v sou�asné dob� vedení SSLB �eší, jsou akreditace 

vybraných algeziologických pracoviš�, vznik sesterské sekce v rámci této spole�nosti, 

ur�ení soudních znalc� v oboru, rozvoj spolupráce s posudkovými léka�i, apod. 

Stálým úkolem jsou p�ípravy a organizace �i spoluorganizace každoro�ních 

konferencí a p�íprava, nebo zajišt�ní ú�asti �len� (podpora mladým algeziolog�m) pro 

evropské �i sv�tové kongresy o bolesti.  

      SSLB již od roku 1998 vydává �tvrtletn� �asopis „BOLEST“. Mnoho �len� SSLB 

publikuje i v jiných �eských léka�ských a v zahrani�ních �asopisech. N�kolik let 

funguje velmi úsp�šn� informa�ní telefonní linka pro problematiku bolesti. Dále se 

po�ádají i další vzd�lávací akce pro léka�e, zejména pro praktické léka�e (vzd�lávací 

projekt Amos) a jsou podporovány n�které výzkumné úkoly v rámci projektu Algos. 

V algeziologické praxi jsou již b�žn� provád�ny moderní diagnostické a lé�ebné 

postupy (nap�.neuromodula�ní analgetické metody v nejproblemati�t�jších stavech 

lé�by chronické bolesti a rozvoj radiofrekven�ních metod).  

      SSLB je odbornou záštitou pro jednotlivá pracovišt� lé�by bolesti (4 typy 

pracoviš�) a vydává pro jednotlivé léka�e „Osv�d�ení“ na podklad� absolvování kurzu 

„Multidisciplinární lé�by bolesti“ a odborných stáží na vybraných pracovištích. 

V sou�asné dob� je p�edsedou SSLB MUDr. Ji�í Kozák, primá� Centra pro lé�ení         

a výzkum bolestivých stav�, Fakultní nemocnice Motol a místop�edsedou je MUDr. 

Jan Lej�ko, vedoucí léka� Centra lé�by bolesti Anesteziologicko-resuscita�ní kliniky 

Fakultní nemocnice Plze�. 19) 

      MUDr. Ji�í Kozák vydal ve spolupráci s n�kolika léka�skými a mediálními 

institucemi informa�ní �asopis v rámci osv�tové kampan� o chronické bolesti 

s názvem „Po�tení�ko“. �asopis je k dispozici na CLB a provází jím herec Ji�í Suchý. 

 

                                                 
19) Hakl, M.: Informace o spole�nosti pro studium a lé�bu bolesti,  
     http://www.cls.cz/spolecnosti/sslb/infcz.htm, 4.10.2006 
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7.4 �innost CLB 

        

      Funkce jednotlivých CLB v �eské republice se liší. Závisí, v jakém stupni jsou 

pracovišt� akreditována (typ I. – IV.). P�esnou �innost jednotlivých pracoviš� budu 

zjiš�ovat až v rámci svého ošet�ovatelského výzkumu. K vymezení �innosti Center pro 

lé�bu bolesti uvádím �innost  CLB v Plzni (pracovišt� I. typu):  

• Lé�bu nemocných zajiš�uje Centrum pro lé�bu bolesti ambulantn� a v denním 

stacioná�i, kde po�et ošet�ených prudce nar�stá. CLB zahájilo �innost jako 

ambulance bolesti v roce 1990, statut CLB má od roku 1999 a v roce 2006 

získalo akreditaci v oboru Paliativní medicína a lé�ba bolesti. Dále poskytuje 

komplexní pé�i pro pacienty s chronickou bolestí z celého Plze�ského kraje      

a je odborn� zam��eno na využití opioid� u chronické nenádorové bolesti, 

neurolytické techniky, spinální analgezii (porty, implantabilní dávkovací 

systémy). Centrum pro lé�bu bolesti se zabývá  problematikou nenádorové 

(85%) i nádorové bolesti (15%), ro�n� vykazuje p�es 5000 ošet�ení pacient�.  

• Aktivitami plze�ského Centra pro lé�bu bolesti jsou programy - dlouhodobé 

opioidní analgezie u chronické nenádorové bolesti, program dlouhodobé 

spinální analgezie - implantace spinální pumpy s konstantním pr�tokem typu 

„Archimédes“ (první implantace v �R - 2003), program neurolytické blokády 

s CT navigací, interven�ní techniky s navigací C-ramenem zam��ené na 

chronické bolesti zad  (fasetové blokády), spektrum  algeziologických 

invazivních postup� jednorázových a kontinuálních, psychologické intervence 

se zam��ením na problematiku chronické bolesti (kmenový psycholog). 

• P�ipravované uvedení nových lé�ebných postup� - radiofrekven�ní intervence 

v indika�ních skupinách (chronické dorzalgie, radikulopatie, sympatikem 

udržovaná bolest, neuropatická bolest).  

• Výzkumné aktivity - dlouhodobá monitorace opioidní analgezie (databáze 

opioid�).  

• Výukové a vzd�lávací aktivity - projekt systematického vzd�lávání v oblasti 

lé�by chronické bolesti „AMOS“ podporovaný SSLB a dalšími odbornými 

spole�nostmi, výuka na léka�ské fakult� - magisterské a bakalá�ské studium     

a problematika bolesti v postgraduální oblasti, odborné seminá�e. 30) 

                                                 
30) Kasal, E.: Anesteziologicko-resuscita�ní klinika,  
     http://www.fnplzen.cz/pracovistedetail.asp?klinoddcislo25, 14.10.2006 
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7.5 Cíle pracoviš� pro lé�bu bolesti 

       

      Spole�ným cílem všech pracoviš� pro lé�bu bolesti je pomáhat bojovat pacient�m 

se silnou nebo dlouhotrvající bolestí a ur�it vhodný zp�sob, jak takovou bolest 

odstranit nebo alespo� zmírnit. Postupy vedoucí k tomuto cíli jsou:  

• Zhodnocení sou�asné lé�ebné metody, pokud existuje, a navrhnutí možného 

nového lé�ebného postupu. 

• Lé�ení potíží související s bolestí, jako je deprese a úzkost. 

• Zvážení bezlékové metody lé�by bolesti, jako je hypnóza nebo akupunktura, 

které mohou zm�nit pacientovo vnímání bolesti. 

• S pomocí fyzioterapie a cvi�ení zvýšení pohyblivosti pacienta. 

• Nau�ení nemocného dýchacím a relaxa�ním technikám. 

• Sestavení plánu cvi�ení a dalších aktivit. 

• Nabídnutí pomoci psychologa, jenž si s pacientem promluví o vnímání bolesti 

a reakcích na ni a pomocí psychologických metod se pokusí vnímání bolesti 

zm�nit. 

• Pomoc pacientovi nau�it se žít s bolestí tím, že zmír�uje jeho obavy a úzkost. 

• Projednávání možnosti alternativní lé�by a eventuáln� za�ízení vyzkoušení 

n�kterých z nich, nap�íklad masáže. 

• Pracovníci CLB zvou �leny rodiny a/nebo p�átele a vysv�tlují jim, jak 

nemocnému nejlépe pomoci p�i zvládání bolesti. 51) 

 

      Centra pro lé�bu bolesti jsou víceoborová, p�sobí v nich �ada specialist�, kte�í 

využívají svých odborných znalostí k hledání zp�sob�, jak zmírnit bolest a pomoci 

nemocnému bolest zvládnout. 

      V plze�ském CLB jsou navíc nemocným poskytovány tzv. deníky bolesti (denní 

záznamy intenzity bolesti), kam m�že nemocný n�kolikrát denn� zaznamenat svoji 

intenzitu bolesti. Tento deník obsahuje jeho administrativní údaje, škály pro 

hodnocení bolesti a kontakty, kam se m�že nemocný obrátit pro pomoc nebo radu. 

Dále se v tomto centru uplatnila škála r�zných anamnestických dotazník� (viz p�ílohy 

�. 2 + 3), které umož�ují p�esnou diagnostiku a lé�bu nemocných trpící chronickou 

bolestí. 

                                                 
51) McLaughlinová, Ch. (p�eklad: Knišová, K.): Jak ulevit bolesti, Bánská Bystrica: Euromedia Group,  
     2001,  s.26 
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8. Empirický výzkum 
8.1 Nám�t a výzkumný problém 

       

      Empirická �ást diplomové práce je zam��ena na zmapování problematiky 

chronické a celkové bolesti a její lé�ení v r�zných typech Center pro lé�bu bolesti 

(CLB) v �R.  

      Se vznikem CLB v �R a rozd�lení do 4 typ� pracoviš� (od roku 1992)  p�ibývá      

i množství pacient� trpících bolestí, kte�í se v t�chto centrech registrují a o�ekávají 

utišení bolesti. Je pravd�podobné, že návšt�va CLB jim byla doporu�ena praktickým 

léka�em nebo jiným odborníkem, který se lé�ením bolesti do té doby neúsp�šn� 

zabýval. 

      Sama pracuji ve Fakultní nemocnici v Plzni, která má jedno z nejv�tších center 

lé�by bolesti v celé �R za�azené do kategorie I a lé�í stovky nemocných s celého 

plze�ského kraje. Vedle ambulantní �ásti funguje i denní stacioná� a l�žková �ást, 

která je sou�ástí Anesteziologicko-resuscita�ní kliniky, kde pracuji, a proto se s lidmi 

trpícími chronickou bolestí �asto setkávám. 

      Ráda bych ve své diplomové práci zmapovala  rozložení CLB v �R a zjistila jejich 

hlavní funkci, která podle mého názoru spo�ívá v lé�b� bolesti nemocných, jež sužuje 

a celkov� se orientuje na pot�eby klienta. Stanovila jsem si proto následující cíle          

a úkoly a k nim vytvo�ila hypotézy. 

 

 

8.2 Cíle empirického výzkumu 

 

1. Na základ� teoretické práce a praktických zkušeností stanovit metody výzkumu 

a zjistit, kolik CLB funguje v jednotlivých krajích �R. 

Úkoly: 

Sestavit dotazník a rozeslat ho všem registrovaným (státním i soukromým) 

CLB v �R a na jeho základ� zjistit rozložení CLB v krajích �R a popsat jejich 

hlavní funkci. Metodu doplnit o obsahovou analýzu p�ípadn� o statistické 

šet�ení a studium dokumentace v CLB v Plzni. 

 

 

 



 88

2. Objasnit d�vody nar�stající klientely CLB. 

Úkoly: 

Zjistit celkový po�et nemocných navšt�vujících CLB od roku 2002 a srovnat 

nár�st klient� za každý rok od ledna 2002 do prosince 2006. 

3. Zjistit nej�ast�jší klientelu z hlediska v�ku, pohlaví, zam�stnání a medicínské 

diagnózy. 

Úkoly: 

Stanovit nej�ast�jší klientelu CLB a zhodnotit jednotlivé rozdíly mezi nimi       

a ur�it charakteristickou skupinu klient� navšt�vující CLB. 

4. Vymezit charakteristickou skupinu klient� CLB a pokusit se jí objasnit. 

Úkoly: 

Na základ� sebraných dat a jejich set�íd�ní ur�it charakteristickou skupinu 

klient� a tuto skupinu za�adit podle jednotlivých kraj� �R a pokusit se jí 

osv�tlit. 

5. Zjistit nej�ast�jší terapeutické analgezie. 

Úkoly: 

Na základ� uvedených metod ur�it nej�ast�ji používané metody tlumení 

bolesti v Centrech pro lé�bu bolesti. 

6. Stanovit nápl� práce zdravotní sestry a strukturu CLB. 

Úkoly: 

Zjistit pomocí uvedených metod organiza�ní strukturu CLB a nápl� práce 

zdravotních sester, které zde pracují v týmu. 

 

 

8.3 Hypotézy 

 

1. CLB jsou rozloženy po celém území �R, v jednotlivých krajích je minimáln� 

jedno fungující CLB. 

2. Domníváme se, že nemocných v CLB nar�stá vzhledem ke zhoršujícímu se 

životnímu stylu klient�  a zvyšující se mu v�ku (nap�. nár�st bolesti 

z civiliza�ních onemocn�ních zad). 
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3. Rozdíly mezi klienty CLB tvo�í v�k, pohlaví, zp�sob zam�stnání a stanovená 

léka�ská diagnóza. 

      a) V�ková hranice klient� s bolestí se stále rozši�uje (ve smyslu mladších  

          i starších lidí). 

b) Ženy trpí chronickou bolestí více než muži. 

c) Bolestí trpí nejvíce lidé se sedavým zp�sobem zam�stnání a t�žce   fyzicky    

    pracující.  

d) CLB navšt�vují nejvíce lidé s onkologickými diagnózami. 

4. Pro jednotlivé kraje bude r�zná charakteristická skupina nemocných. 

5. Nej�ast�ji se k lé�b� bolesti v CLB používá neinvazivních terapií. 

6. Sestra pracující v CLB vykonává více administrativní a úzce specializovanou 

�innost než �innost ošet�ovatelskou, je sou�ástí zdravotnického týmu. 

 

 

8.4. Metody výzkumu 

 

      Samotný výzkum jsem si rozd�lila do 3 hlavních �ástí, a to na základní metody, 

dopl�ující metody a p�edvýzkum. 

 

 

8.4.1  Základní metody výzkumu 

 

      Protože p�edm�tem výzkumu bylo zhodnocení rozložení a popis hlavních funkcí 

Center lé�by bolesti v celé �eské Republice, bylo jako základní metoda 

kvantitativního neexperimentálního výzkumu zvoleno dotazníkové šet�ení. 

      Dotazníky byly rozeslány do všech akreditovaných Center, Pracoviš�                      

a Ambulancí lé�by bolesti, které byly akreditovány do 31. prosince roku 2006. 

Seznam registrovaných a akreditovaných CLB mi poskytlo Ministerstvo zdravotnictví 

�eské republiky.  

      Dotazník byl složen z otázek uzav�ených, polouzav�ených a otev�ených. Dále 

dotazník obsahoval otázky samostatné a škálovací, formulace otázek byla p�ímá. 

Krom� otázek zam��ených na vlastní výzkum bylo zvoleno i n�kolik otázek 

pomocných (identifika�ní  a kontrolní) a byl dán prostor na nám�ty, p�ipomínky         
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a vlastní vyjád�ení k tomuto tématu. K hodnocení dotazník� bylo využito metod 

t�íd�ní dat a popisných statistických charakteristik. 

      Výzkum spo�ívající v dotazníkovém šet�ení byl anonymní a obsahoval 18 otázek 

(viz p�íloha �. 1). �as, který byl poskytnut k vypln�ní dotazník� trval 14 dní a byl tak 

dán prostor pro p�ípadné dotazy nebo nejasnosti, kv�li kterým se na m� mohli obrátit  

tázaní v podob� elektronické pošty. 

      Dotazník byl rozd�len do více �ástí. Jeho díly odpovídaly daným cíl�                       

a hypotézám.     

      Úkolem úvodní �ástí bylo zjistit základní charakteristiku tázaných zdravotních 

sester, jako pohlaví, v�k, délku praxe v CLB, typ dokon�eného vzd�lání a za�azení 

CLB do kategorie I. – IV.  

      �ísla otázek 1 – 3 odpovídala hypotéze a cílu �íslo 1. Hlavním úkolem bylo zjistit 

m�sto a kraj, kde se p�íslušné CLB nachází, od kterého roku funguje a kolik má           

k dispozici l�žek, kolik zam�stnanc� a s jakým vzd�láním zde pracuje. 

      Otázky 4 – 5 odpovídaly hypotéze a cílu �íslo 2. Otázky byly zam��eny tak, aby 

bylo možné zjistit celkový po�et nemocných navšt�vující CLB za posledních 5 let       

a  souvislost bolesti se životním stylem. 

      Další otázky �ísel 6 – 9 odpovídaly hypotéze a cílu �íslo 3. U této oblasti jsem 

zjiš�ovala v�kovou hranici klient� navšt�vující CLB, po�et muž� a po�et žen, 

charakter práce, kterou nemocní vykonávají a p�vod bolesti (onkologického nebo 

neonkologického typu). 

      Hypotéza a cíl �íslo 4 se opíraly o souhrnný profil a vymezení charakteristické 

skupiny nemocných navšt�vujících CLB v r�zných krajích �eské Republiky a jejich 

vzájemné srovnání. K této hypotéze a objasn�ní cíle byla použita následující �ísla 

otázek z dotazníku:  1, 6, 7, 8, a 9. 

      Pokra�ující otázky �íslo  10 – 14 odpovídaly hypotéze a cíli �íslo 5. Tyto otázky 

m�ly za úkol zjistit nej�ast�jší metody užívané k tlumení chronické bolesti, jejich 

nejvyužívan�jší druhy (invazivní a neinvazivní) a další odborníky spolupracující          

v CLB na tlumení bolesti. 

      Poslední otázky �ísel 15 – 17 odpovídaly hypotéze a cíli �íslo 6 a m�ly za úkol 

ur�it charakter práce, který vykonává zdravotní sestra v CLB, roli zdravotní sestry       

v týmu a nazna�it organiza�ní strukturu daného CLB. 

      Otázka �íslo 18 byla v�nována nastín�ní p�ípadných problém�, se kterými se CLB 

potýkají. 
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8.4.2  Dopl�ující metody výzkumu 

      

      Dotazníkové šet�ení bylo dopln�no o studium dokumentace v CLB v Plzni. 

Vybrala jsem 3 nej�ast�jší kazuistiky, týkající se lé�by bolesti v plze�ském CLB. 

Jedná se o charakteristické ošet�ovatelské kazuistiky, které jsou typické a velmi �asté 

v lé�b� chronické  bolesti. V kapitole 9.7.1.1 Vybrané ošet�ovatelské kazuistiky 

nemocných navšt�vující CLB v Plzni prezentuji tyto obtíže, kterými jsou  bolesti zad, 

poúrazový bolestivý syndrom a bolest spojená s onkologickým onemocn�ním. 

      Dále jsem dotazníkové šet�ení doplnila o obsahovou analýzu a statistické šet�ení.    

 

 

8.4.3  P�edvýzkum 

 

      Pro zajišt�ní výpov�dní hodnoty bylo provedeno dotazníkové šet�ení jako 

p�edvýzkum u 2 zam�stnanc� pracujících v CLB v Plzni. Jednalo se o zdravotní sestru         

a o stani�ní sestru. Pro v�tší jednozna�nost a srozumitelnost byla upravena formulace 

otázek �íslo  3, 8 a 13. 

 

 

8.5 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

      Kritériem pro výb�r Center a pracoviš� lé�by bolesti byla jejich platná akreditace 

Ministerstvem zdravotnictví �eské republiky. Z oslovených 96 pracoviš� CLB jich 

bylo do výzkumu zapojeno 54 (viz tabulka a graf �. 1). Do výzkumu byla zahrnuta 

CLB r�zných typ�, která byla garantována Spole�ností pro studium a lé�bu bolesti. 

SSLB je záštitou pro jednotlivá pracovišt� lé�by bolesti a vydává pro jednotlivá 

pracovišt� „Osv�d�ení“ na podklad� absolvování kurzu „Multidisciplinární lé�by 

bolesti“ a odborných stáží na vybraných pracovištích. Na doporu�ení regionálního 

odborníka SSLB a po schválení výborem SSLB vydává „Garanci“, která slouží           

k jednání se zdravotními pojiš�ovnami. Regionální odborníci jsou �lenové výboru 

SSLB a jsou odpov�dni za kvalitu pracoviš� ve svém regionu (kraji), provád�jí jejich 

kontrolu a pomáhají v �innosti a p�i �ešení problém� p�íslušných pracoviš� LB. 
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       Jednalo se tedy o CLB v celé �eské Republice, mezi která pat�ila za�ízení 

státního i soukromého typu (viz tabulka a graf �. 2) a pracovišt� byla   zastoupena ve 

všech 4 kategoriích (viz tabulka a graf �. 3). 

      Oslovenými zam�stnanci byly zdravotni�tí pracovníci vykonávající neléka�ské 

zdravotnické povolání, tedy vrchní sestry, stani�ní a zdravotní sestry, které v daných 

CLB pracují. V tomto p�ípad� se jednalo pouze o ženy. Sledovanými skupinami byla 

CLB, zdravotní sestry a klienti s bolestí. 

      Pro p�ehlednost uvádím celkové zastoupení CLB použitých ve výzkumu. Poda�ilo 

se mi shromáždit celkem 54 správn� vypln�ných dotazník�, 4 dotazníky byly 

nesprávn� vypln�ny, nebo na Pracovišti lé�by bolesti nepracovala žádná sestra.           

7 pracoviš� uvedlo, že momentáln� nefungují a 31 pracoviš� nespolupracovalo nebo 

sv�j dotazník nezaslalo. 

      

Tabulka a graf �. 1. Charakteristika výzkumného vzorku – Vybraná CLB k empirickému výzkumu. 

 

 

 

   

      Další z demografických znak� je uveden v následující tabulce. Jedná se                 

o zastoupení center, spadající do ur�ité kategorie. Nejvíce byla zastoupena kategorie 

III. s 37,1 %. Následovala kategorie II. s 25,9 % a kategorie IV. s 22,2 %. Naopak 

CLB pat�ící do I. kategorie se umístila až na posledním míst� s 14,8 %. Podrobné 

zpracování a vysv�tlení �innosti CLB viz strana 76 – 78. 

 

       

Registrovaná CLB Zahrnuto do výzkumu Momentáln� nefungují Nesprávné vypln�ní Nespolupracovali
ni 54 7 4 31

rel. fi v % 56,3 7,3 4,2 32,2

56,3%

7,3%

4,2%

32,2%
Zahrnuto do výzkumu
Momentáln� nefungují

Nesprávné vypln�ní

Nespolupracovali
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      Kategorie CLB:  

I.   MULTIDISCIPLINÁRNÍ CENTRA PRO LÉ�BU BOLESTI 

II.  MULTIDISCIPLINÁRNÍ PORADNY PRO LÉ�BU BOLESTI 

III. SYNDROMOV
 ORIENTOVANÉ PORADNY PRO LÉ�BU BOLESTI 

IV. SPECIÁLN
 ZAM
�ENÉ PORADNY 

       
Tabulka a graf �. 2. Charakteristika výzkumného vzorku – Za�azení CLB do kategorií. 

 
      Mezi další statistický znak výzkumného vzorku pat�ilo d�lení center dle 

z�izovatele a to na CLB státního a soukromého typu. Výsledné hodnoty byly tém�� 

vyrovnané. 

 

Tabulka a graf �. 3. Charakteristika výzkumného vzorku – Typ Center lé�by bolesti. 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

         

Kategorie CLB kategorie I. kategorie II. kategorie III. kategorie IV.
ni 8 14 20 12

rel. fi v % 14,8% 25,9% 37,1% 22,2%

14,8%

25,9%

37,1%

22,2%

kategorie I.
kategorie II.
kategorie III.
kategorie IV.

Typ pracovišt� státní soukromé
ni 25 29

rel. fi v % 46,3% 53,7%

státní
46,3%

soukromé
53,7%
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      Dalším demografickým znakem je podíl vrchních, stani�ních a zdravotních sester 

pracujících v CLB. V naprosté v�tšin� se jednalo o zdravotní sestry, které byly 

zastoupeny v 85,2 % tázaných. 

 

Tabulka a graf �. 4. Charakteristika výzkumného vzorku – Zastoupení sester pracujících v CLB. 

 

 

 

      Dalším sledovaným znakem byla délka odborné praxe, konkrétn� v CLB. 

Pr�m�rná délka praxe byla 6,5 let a nejpo�etn�jší skupinou byly sestry pracující 

v CLB 4 – 6 let (33,3 %). Sestry s nejkratší praxí v oboru zastupovaly 22,2 % 

oslovených a ihned po nich  p�edstavovaly skupinu sester kolegyn� s nejdelší praxí 

v oboru a to se  16,7 %.  Skupiny sester s odpracovanými 7 – 9 lety se za�adily 

následn� se 14,8 % a jen o necelé dv� procenta dále se umístily sestry 

s odpracovanými 10 – 12  lety (13,0 %). Délka praxe je názorn� uvedena v  tabulce     

a grafu na následující stran�. 

 

 

 

 

 

 

 

Zastoupení sester Zdravotní sestry - ženy Stani�ní sestry - ženy Vrchní sestry - ženy
ni 46 7 1
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Typ vzd�lání SZŠ VZŠ VŠ - Bc. VŠ - Mgr. SZŠ + PSS (ARIP)
ni 21 5 1 1 26

rel. fi v % 38,9% 9,2% 1,9% 1,9% 48,1%

38,9%

9,2%

1,9% 1,9%

48,1%
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Tabulka a graf �. 5. Charakteristika výzkumného vzorku – Sestry a jejich délka praxe v CLB. 

 
 
 
      Byl sledován i dokon�ený typ vzd�lání tázaných zdravotních sester. Nejv�tší 

skupinou byly sestry s maturitou na St�ední zdravotnické škole a s ukon�eným 

postkvalifika�ním specializa�ním studiem (PSS) v oblasti anesteziologie, resuscitace   

a intenzivní pé�e (ARIP). Jednalo se o 48,1 % žen. Poté následovala skupina sester 

s ukon�eným vzd�láním na SZŠ, bez další specializace v po�tu 38,9 %. Dále 

následovala ve výrazné menšin� skupina sester s ukon�eným vzd�láním na Vyšší 

zdravotnické škole a to  9,2 % z celkového po�tu sester. 

 

Tabulka a graf �. 6. Charakteristika výzkumného vzorku - Typ vzd�lání sester pracujících v CLB. 

Délka praxe 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15
ni 12 18 8 7 9

rel. fi v % 22,2 33,3 14,8 13,0 16,7
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      Mezi poslední demografický znak pat�il v�k. Pr�m�rný v�k sester pracujících 

v CLB byl 48,7. Nejpo�etn�jší zastoupenou skupinu tvo�ilo v�kové rozmezí 45 – 49 

let. V�kové rozložení je charakterizováno v následující tabulce a grafu. 

 
Tabulka a graf �. 7. Charakteristika výzkumného vzorku – V�kové zastoupení sester v CLB. 

 

 

 

 

8.6 Organizace a �asový plán 
  

      Pracuji již šestým rokem na Anesteziologicko-resuscita�ní klinice v Plzni a po 

celou dobu mé praxe jsem se setkávala s mnoha nemocnými trpícími bolestí. V�tšinou 

šlo o bolest akutní a ve spolupráci s léka�i a ostatními odborníky a za pomoci 

nejr�zn�jších prost�edk� se da�ilo bolest zvládnout. N�kolikrát jsem se ale setkala        

i s bolestí dlouhotrvající nebo neztišitelnou, zvlášt� poté co bylo otev�eno a za�alo 

fungovat plze�ské Centrum lé�by bolesti. N�kte�í nemocní byli �asto p�echodn� 

hospitalizováni na naší klinice a já si uv�domila, že problematika bolesti a její 

zvládání byla do té doby �ešena jen velmi okrajov�. Od té doby jsem se za�ala bolestí 

a jejím hodnocením více zabývat.  

       

V�k 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - a více
ni 4 6 6 13 9 8 7 1

rel. fi v % 7,4 11,1 11,1 24,1 16,7 14,8 12,9 1,9
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�asový harmonogram: 

• kv�ten 2006 - zadání diplomové práce 

• �erven až prosinec 2006 - studium literatury, zpracování teoretické �ásti, �asté 

konzultace, zjišt�ní a obeslání akreditovaných CLB 

• prosinec 2006 - sestavení dotazníku a jeho rozeslání do všech registrovaných 

CLB, opakované konzultace 

• leden až únor 2007 - vlastní výzkum, �asté konzultace 

• únor 2007 - odevzdání kone�né verze teoretické �ásti  

• b�ezen až duben - zpracování empirické �ásti, celková úprava práce, �asté 

konzultace 

• duben - odevzdání diplomové práce 
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9. Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

9.1 Hypotéza �. 1 

CLB jsou rozloženy po celém území �R, v jednotlivých krajích je minimáln� jedno 

fungující CLB. 

Cíl: Na základ� teoretické práce a praktických zkušeností stanovit metodu výzkumu     

a zjistit, kolik CLB funguje v jednotlivých krajích �R. 

Úkol: Sestavit dotazník a rozeslat ho všem registrovaným  CLB v �R a na jeho 

základ� zjistit rozložení CLB v krajích �R a popsat jejich hlavní funkci. Metodu 

doplnit  p�ípadn� o statistické šet�ení a studium dokumentace v CLB v Plzni. 

      Hypotéze �. 1 odpovídala �ísla otázek 1 – 3 v sestaveném dotazníku, které 

zjiš�ovaly v jakém m�st� a kraji se p�íslušná CLB nachází, od kterého roku fungují, 

kolik mají k dispozici l�žek a kolik zam�stnanc� a s jakým vzd�láním zde pracuje. 

      Mezi prvními otázkami v sestaveném dotazníku jsem se ptala na m�sto a kraj, kde 

se p�íslušné CLB nachází. Centra zahrnutá do výzkumu jsou ozna�ena �erven�, 

nezahrnutá šedou barvou a spolu tak zobrazují celkový po�et registrovaných CLB na 

území �R. Nejv�tší po�et CLB se nachází v Praze (14), dále v Moravskoslezském 

kraji (13), následuje Olomoucký (9), Ústecký, (9), Jihomoravský (8) a St�edo�eský 

kraj (7). Poté shodn� Plze�ský (6), Liberecký (6) a Zlínský kraj (6). Nejmenší po�et 

CLB má Jiho�eský (5), Pardubický (4), Královéhradecký (3), Karlovarský kraj (3)       

a Kraj Vyso�ina (3). 

 

Obrázek �. 1. Mapa území �eské Republiky s rozložením CLB podle kraj�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99

      Dalším úkolem bylo zjistit, po�et l�žek, která m�la CLB k dispozici od roku 1992. 

Ukázalo se, že nev�tší po�et l�žek vznikl v roce 1995 a 1996. Dále už p�ibývalo l�žek 

jen minimáln�. Celkový po�et k 31.12.2006 byl 71 l�žek (viz tabulka a graf �. 8).  

      Po�et CLB s l�žkovou �ástí, denním stacioná�em nebo úpln� bez l�žek v roce 

2006 ukazuje tabulka a graf �. 9. 

 
Tabulka a graf �. 8. Po�et nových l�žek  a jejich celkový po�et v CLB. 

 

 
Tabulka a graf �. 9. Podíl l�žkové �ásti v CLB v roce 2006. 

vznik CLB 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
po�et nových l�žek 0 0 0 27 26 0 0 4 0 7 1 3 0 0 3
celkem 0 0 0 27 53 53 53 57 57 64 65 68 68 68 71
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CLB 2006 s l�žkovou �ástí denní stacioná� bez l�žek
ni 13 24 17

rel. fi v % 24,1 44,4 31,5
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      Mezi další úkoly pat�il úkol zjistit, jací zam�stnanci, v jakém po�tu a na jaký 

úvazek pracují v p�íslušných CLB. Ukázalo se, že existuje velký po�et r�zných 

úvazk�. Nejv�tší skupinu tvo�ili léka�i s celkovým po�tem 98 (38,7 %) všech 

zam�stnanc�. Ale jen 21,7 % z nich pracovalo v CLB na celý úvazek. Zdravotních 

sester pracovalo v CLB celkem 57 (31,6 %), ale 22,5 % jich pracovalo na celý úvazek. 

Následovaly skupiny fyzioterapeut� / ergoterapeut� (celkem 34 = 13,4 %),  

psycholog� / psychoterapeut� (celkem 26 = 10,3 %) a dalších, kterých pracovalo 

v CLB jen minimáln� (viz tabulka a graf �. 10). 

 

Tabulka a graf �. 10. Zam�stnanci pracující v CLB a výše jejich úvazku. 

výše úvazku / plný úvazek celkem
zam�stnanci CLB 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

zdravotní sestry 57 0 2 11 1 0 9 0 80
léka�i 55 0 5 16 2 3 15 2 98
fyzioterapeuti/ergoterapeuti 26 1 0 5 0 2 0 0 34
psychologové/psychoterapeuti 11 1 0 5 1 4 4 0 26
psychiat�i 2 0 0 1 0 0 1 0 4
masé�i 3 0 0 1 0 0 0 0 4
sanitárky 2 0 0 1 0 0 1 0 4
sekretá�ky 2 0 0 1 0 0 0 0 3
celkem 158 2 7 41 4 9 30 2 253/253
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

výše úvazku

za
m
�

st
an

ci
 C

LB

zdravotní sestry léka�i
masé�i psychologové/psychoterapeuti
sanitárky psychiat�i
sekretá�ky fyzioterapeuti/ergoterapeuti



 101

      Pro p�ehlednost jsem ješt� zjistila demografické rozložení obyvatel v jednotlivých 

krajích, abych mohla porovnat kolik CLB p�ipadá na po�et obyvatel v ur�itých krajích 

�R. Krajem s nejv�tší hustotou obyvatel je kraj Moravskoslezský, naopak nejmén� 

obyvatel má Karlovarský kraj. Data jsou uvedena k 31.12.2006. 

 
Graf �. 11. Po�et obyvatel v jednotlivých krajích �R. 

                          
7)    

                                                                                                                              

 

      

 

 

 

                                                 
7) �eský statistický ú�ad: Demografická p�íru�ka 2006,    
    http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4032-06-2006, 18.1.2007 
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      Shrnutí a zjišt�ní: 

      Hypotéza �. 1, která �íká, že CLB jsou rozloženy po celém území �R,               

a v jednotlivých krajích je minimáln� jedno fungující CLB byla potvrzena. Bylo 

zjišt�no, že v každém kraji jsou minimáln� 2 fungující Centra nebo Pracovišt� 

lé�by bolesti, takže dostupnost pro nemocné trpící chronickou bolestí je dobrá. 

Ukázalo se, že po�et jednotlivých l�žek v CLB stále stoupá a pokud nejsou l�žka 

k dispozici, funguje alespo� denní stacioná�. Pracovišt�, která nemají žádná 

l�žka jsou pracovišt� III. a IV. kategorie, kde funguje lé�ba bolesti v ordinacích 

praktických léka�� s pot�ebnou atestací. 

      Bylo také zjišt�no, že v nejv�tší mí�e pracují v CLB léka�i a zdravotní sestry. 

Ostatních zam�stnanc� je daleko menší množství nebo pracují jen na sjednané 

�áste�né úvazky. Charakter složení zam�stnanc� se op�t odvíjel podle kategorií 

CLB. Kategorie I. a II. m�ly zajišt�ný dobrý p�ístup k psychoterapii                     

a fyzioterapii, kdežto kategorie III. a IV. tyto specialisty nezam�stnávala a p�i 

pot�eb� je odesílala do nejbližších zdravotnických za�ízení. 

      Co se tý�e pom�ru hustoty obyvatel a po�tu CLB v jednotlivých krajích, bylo 

zjišt�no, že po�et CLB tém�� ve všech p�ípadech odpovídá hustot� obyvatel 

v jednotlivých krajích. Nap�íklad v Praze a v Moravskoslezském kraji, kde žije 

nejv�tší po�et obyvatel, bylo z�ízeno také nejvíce CLB.  V krajích s nejmenším 

po�tem obyvatel jako je nap�íklad kraj Karlovarský funguje pracoviš� lé�by 

bolesti výrazn� mén�. Ale naopak jsou i kraje, kde je nepatrný nepom�r mezi 

po�tem obyvatel a po�tem CLB. Záv�rem se dá �íci, že na 100 tisíc obyvatel 

p�ipadá asi 1 CLB. 
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9.2 Hypotéza �. 2 

Domníváme se, že nemocných v CLB nar�stá vzhledem ke zhoršujícímu se životnímu 

stylu klient�  a zvyšujícímu se  v�ku (nap�. nár�st bolesti z civiliza�ních onemocn�ních 

zad).  

Cíl: Objasnit d�vody nar�stající klientely CLB. 

Úkol: Zjistit celkový po�et nemocných navšt�vujících CLB od roku 2002 a srovnat 

nár�st klient� za každý rok od ledna 2002 do prosince 2006. 

      Hypotéze �. 2 odpovídala �ísla otázek 4 – 5 v sestaveném dotazníku. Otázky byly 

zam��eny tak, aby bylo možné zjistit celkový po�et nemocných navšt�vující CLB       

a souvislost bolesti se životním stylem klient�. 

      Po prostudování dotazník� bylo zjišt�no, že po�et pacient� navšt�vující CLB 

stoupá. Sledovala jsem období za posledních 5 let, tj. od roku 2002. Nejmén� 

nemocných navštívilo n�které Pracovišt� lé�by bolesti práv� v roce 2002. Ostatní roky 

se po�et pacient� stále zvyšoval. Za rok 2006 tomu bylo 105 835 nemocných, což je 

asi 1 % ze všech obyvatel �R. Pr�m�rný po�et ošet�ených pacient� je 96 827,2 ro�n�. 

 

Tabulka a graf �. 12. Po�et nemocných v CLB za posledních 5 let. 

 

 

      Dále byl sledován z pohledu sester vypl�ující dotazníky p�vod bolesti nemocných 

navšt�vujících CLB. Nejvíce se objevila kombinace organického p�vodu                     

a nesprávného životního stylu a to ve 40,7 %, následoval špatný životní styl (33,4 %) 
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a 25,9 % tázaných si myslí, že p�vod bolesti byl pouze organický (viz tabulka              

a  graf �. 13). 

      Díky tomuto zjišt�ní bylo ješt� sledováno, jaký typ nesprávného životního stylu se 

objevuje nej�ast�ji. Respondenti uvedli, že nej�ast�jší p�í�inou je nedostatek pohybu 

(viz tabulka a graf �. 14). 

 

Tabulka a graf �. 13. P�vod bolesti u klient� CLB. 

 

 

Tabulka a graf �. 14. Nej�ast�jší faktory nesprávného životního stylu. 

 

 

 

 

 

p�vod bolesti organický životní styl kombinace obou
ni 14 18 22

rel. fi v % 25,9 33,4 40,7

25,9%

33,4%

40,7%

organický
životní styl
kombinace obou

faktory ovliv�ující životní styl ni rel. fi v %
nedostatek pohybu 10 22,7
obezita / nadváha 8 18,2
celkov� špatný životní styl 6 13,6
stres 5 11,5
p�et�žování nemocných 4 9,1
kou�ení 3 6,8
psychosomatický p�vod 2 4,5
nedostatek informací 2 4,5
špatný pitný režim 2 4,5
pasivita 1 2,3
deprese 1 2,3
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      Shrnutí a zjišt�ní: 

      Hypotéza �. 2, která �íká, že bolest souvisí �asto s nevhodným životním stylem 

klient� (nap�. nár�st bolesti z civiliza�ních onemocn�ní zad) se také potvrdila. 

Bylo zjišt�no, že špatný životní styl je ve v�tšin� p�ípad� p�í�innou chronické 

bolesti. Ješt� �ast�ji se u tázaných respondent� objevila kombinace špatného 

životního stylu spolu s organickou p�í�inou. Mezi nej�ast�jší faktory nezdravého 

životního stylu pat�il nedostatek pohybu a s ním související obezita nebo 

nadváha, které souvisí se sou�asnou podobou konzumní spole�nosti a také se 

stálou  modernizací. 

      Je také patrný stálý nár�st klientely CLB, kdy od roku 2002 (tj. za posledních 

5 let) po�et klient� CLB vzrostl p�ibližn�  o 21 000.  
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9.3 Hypotéza �. 3 

Rozdíly mezi klienty CLB tvo�í v�k, pohlaví, zp�sob zam�stnání a  léka�ská  diagnóza. 

Cíl: Zjistit nej�ast�jší klientelu z hlediska v�ku, pohlaví, zam�stnání a medicínské 

diagnózy. 

Úkol: Stanovit nej�ast�jší klientelu CLB a zhodnotit jednotlivé rozdíly mezi nimi          

a ur�it charakteristickou skupinu klient� navšt�vující CLB. 

 

9.3.1 V�ková hranice klient� s bolestí se stále rozši�uje (ve smyslu mladších           

             i  starších pacient�) 

      V�kovému rozsahu pacient�  byla v�nována otázka �íslo 6. Zjiš�ovala jsem v�k 

nejmladších a nejstarších klient� navšt�vujících CLB.  

 

       Celkový v�kový rozsah nemocných navšt�vujících CLB byl od 1 roku do 103 let. 

V�ková hranice klient� v jednotlivých CLB byla r�zná. Pátrala jsem jen ve v�kovém 

rozmezí nejmladších a nejstarších klient�. �etnost dosp�lé populace (st�edního v�ku) 

jsem nezjiš�ovala. Nejmladší pacienti m�li nejmladšího �lena ve v�ku 1 roku 

v Libereckém kraji a nejstaršího ve v�ku 29 let v Moravskoslezském kraji. Nejstarší 

nemocní m�li nejmladšího �lena ve v�ku 70 let v Ústeckém kraji a nejstaršího ve v�ku 

103 let v Moravskoslezském kraji. Nejpo�etn�jší soubor nejmladších nemocných 

tvo�ili klienti ve v�ku 17 – 20 let (31,5 %), naopak nejpo�etn�jší soubor nejstarších 

p�edstavovali nemocní ve v�ku 90 – 94 let (40,7 %). 

 

Tabulka a graf �. 15. V�ková hranice nejmladších klient� CLB.  

V�k 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32
ni 4 8 5 7 17 6 5 2

rel. fi v % 7,4 14,8 9,3 12,9 31,5 11,1 9,3 3,7
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Tabulka a graf �. 16. V�ková hranice nejstarších klient� CLB. 
 

       

 

      �ást hypotézy, která �íká, že v�ková hranice klient� s bolestí se stále rozši�uje 

(ve smyslu mladších i starších pacient�), byla potvrzena. V�kový rozsah od          

1 roku do 103 let je opravdu významný. Tato �ísla souvisí nepochybn� se 

stárnutím populace a se zvyšujícím se pr�m�rným v�kem, kdy nemocní trpí 

velkým množstvím chorob, které doprovází r�zné bolesti. Nejmladší klientelu si 

vysv�tluji tím, že v dnešní dob� dochází k velkému množství úraz� d�tí, kdy 

m�že v dob� rekonvalescence p�etrvávat bolest a nebo v souvislosti s vývojem 

medicíny, kdy p�ežívají i velmi nemocné d�ti a jako d�sledek m�že být mnoho 

onemocn�ní, která p�inášejí bolest a utrpení již v útlém d�tském v�ku. 
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9.3.2   Ženy trpí chronickou bolestí více než muži 

      Rozdíl�m mezi pohlavím pacient�  byla v�nována otázka �íslo 7. Zjiš�ovala jsem 

kolik muž� a kolik žen navšt�vuje CLB. 

 

      Ze sesbíraných dotazník� jsem zjistila, že v�tšinu nemocných navšt�vující CLB 

tvo�í ženy a to v 59,4 %. Po�et muž�, kte�í se v CLB lé�í je jen  40,6 %. Výsledky 

názorn� zobrazuje následující tabulka a graf. 

 

Tabulka a graf �. 17. Po�et muž� a žen navšt�vujících CLB. 
 

 

 

 

 

      Jedna z �ástí hypotézy, která �íká, že ženy trpí chronickou bolestí více než 

muži, byla potvrzena. Tém�� o 20 % více žen než muž� vyhledává pomoc p�i 

bolestech u odborník�. Tento fakt z�ejm� souvisí s tím, že muži se snaží svoji 

bolest spíše snášet hrdinsky a odmítají sami sob� i okolí problém s chronickou 

bolestí p�iznat. Proto navšt�vuje mén� muž� CLB. Ženy naopak asi cht�jí sv�j 

problém s bolestí n�jakým zp�sobem �ešit a i když se �íká, že ženy snáší bolesti 

lépe a ve v�tší mí�e než muži, snaha zbavit se bolesti a žít bez ní je z�ejm� siln�jší. 

 

 

 

 

pohlaví muži ženy
rel. fi v % 40,6 59,4

muži
40,6%

ženy
59,4%

muži

ženy
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9.3.3   Bolestí trpí nejvíce lidé se sedavým zp�sobem zam�stnání a t�žce   fyzicky    

           pracující 

      P�vodu bolesti v souvislosti s druhem zam�stnání byla v�nována otázka �íslo 8. 

Ur�ovala  jsem kolik nemocným s r�zným zam�stnáním  navšt�vuje CLB. 

 

      Pro m�j výzkum bylo d�ležité také zjistit, jaký charakter práce vykonávají 

nemocní navšt�vující CLB. Nejv�tší skupinu tvo�ili nemocní v invalidním nebo 

starobním d�chodu (51,9 %). Sedavý zp�sob zam�stnání m�lo 27,8 %, t�žkou 

fyzickou práci vykonávalo pouze 18,5 % a jen 1,8 % nemocných pracovalo jinak, 

v tomto p�ípad� jako Osoby samostatn� výd�le�n� �inné (OSV�). 

 

Tabulka a graf �. 18. Charakter práce, kterou vykonávají nemocní navšt�vující CLB. 

       

 

      Sou�ást hypotézy, která hovo�í o tom, že bolestí trpí nejvíce lidé se sedavým 

zp�sobem zam�stnání a t�žce fyzicky pracující, nebyla potvrzena. Nejv�tší 

skupinu nemocných totiž tvo�í pacienti ve starobním nebo invalidním d�chodu. 

S tím souvisí i první �ást této hypotézy, kde je uveden pr�m�rný v�k starých 

nemocných lé�ících se v CLB. V menší mí�e mají nemocní sedavé zam�stnání      

a ješt� menší po�et vykonává t�žkou fyzickou práci. 

 

charakter práce ni rel. fi v %
sedavý zp�sob zam�stnání 15 27,8
t�žká fyzická práce 10 18,5
invalidní / starobní d�chod 28 51,9
jiné (OSV�) 1 1,8

27,8%

18,5%

51,9%

1,8%

sedavý zp�sob
zam�stnání
t�žká fyzická práce

invalidní / starobní
d�chod
jiné (OSV�)
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9.3.4   Centra lé�by bolesti  navšt�vují nejvíce lidé s onkologickými diagnózami 

      V poslední �ásti této hypotézy jsem se zabývala p�vodem bolesti z hlediska 

onkologické nebo neonkologické p�í�iny. Tomuto tématu byla v�nována otázka �íslo 

9, kde jsem zjiš�ovala po�et nemocných s jednotlivými nádorovými a nenádorovými 

onemocn�ními a po�adí jejich výskytu. 

 

      Na základ� dotazníkového šet�ení jsem zjistila, že p�evážnou v�tšinu nemocných 

navšt�vujících CLB tvo�í klienti s nenádorovým onemocn�ním a to v 86,9 %. 

Nemocní s nádorovým p�vodem bolesti se lé�í v CLB jen v 13,1 % - viz následující 

tabulka a graf.  

 

Tabulka a graf �. 19. Podíl nemocných navšt�vujících CLB s nádorovým a nenádorovým onemocn�ním. 

 

 

      Dále jsem zjiš�ovala, jakým druhem nádorového a nenádorového onemocn�ní 

nemocní navšt�vující CLB nej�ast�ji trpí. 

      Ukázalo se, že nemocní trpící chronickou bolestí, která má onkologický p�vod 

mají nej�ast�ji karcinom prsu (16,1 %), tlustého st�eva (15,1 %), slinivky b�išní    

(13,2 %), plic (11,3 %), prostaty (9,4 %), kone�níku (5,7 %) a gastrointestinálního 

traktu (GIT - krom� ca colí – 4,7 %). Ostatní medicínské diagnózy se sice celkem 

vyskytovaly ve 24,5%, ale jednotliv� zastupovaly mén� než 3 %. Pat�ily mezi n� 

nap�íklad nádory ledvin, pohybového aparátu a páte�e, obli�eje a krku, mozku, 

urologické, gynekologické a kožní nádory. 

p�vod onemocn�ní nádorové nenádorové
rel. fi v % 13,1 86,9

13,1%

86,9%

nádorové

nenádorové
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Tabulka a graf �. 20. Nej�ast�jší onemocn�ní nádorového p�vodu, kterým trpí klienti CLB. 

 

 

 

      Sou�ástí této otázky bylo i zjistit jaké nádorové onemocn�ní se vyskytuje v CLB 

nej�ast�ji, to znamená výskyt od nej�ast�jších k mén� �astým (v rozmezí 1. – 3. místa 

podle celkového po�tu nemocných s jednotlivými diagnózami). Shledala jsem, že na 

prvním míst�, tj. nej�ast�ji se vyskytovali, se objevili nemocní s karcinomem slinivky 

b�išní (27,3 %), na druhém míst� byli shodn� nemocní s karcinomem plic a prsu      

(20 %) a na t�etím míst� byli pacienti s karcinomem tlustého st�eva – viz tabulka          

a graf �íslo 21 na následující stran�. 

Druh nádoru slinivka plíce tlusté prsa prostata kone�ník GIT ostatní
(karcinom) b�išní st�evo

ni 14 12 16 17 10 6 5 26
rel. fi v % 13,2 11,3 15,1 16,1 9,4 5,7 4,7 24,5

24,5%
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Tabulka a graf �. 21. Nejvíce bolestivé onemocn�ní nádorového p�vodu v CLB. 

 
 

 

 

 

      Dále se ukázalo, že nemocní trpící chronickou bolestí, která má neonkologický 

p�vod mají nej�ast�ji bolesti páte�e (VAS - vertebrogenní algický syndrom – 24,5 %), 

bolesti kloub� (artrózy – 14,2 %), bolesti hlavy (migrény – 13,2 %), failed back 

surgery syndrome (FBSS – 9,4 %), neuropatie (6,6 %), komplexní regionální 

bolestivý syndrom (KRBS – 5,7 %) a neuralgie (4,7 %). Ostatní medicínské diagnózy 

se celkem vyskytovaly ve 21,7 %, ale každá z nich jednotliv� nezastupovala ani 2 % 

z celkového po�tu. Tohoto souboru se týkaly bolesti sval�, b�icha, a dále osteoporóza, 

ischemická choroba dolních kon�etin, herpes zoster, syndrom karpálního tunelu, 

roztroušená skleróza, lymeská borelióza, bércové v�edy a tzv. low back pain (bolest 

v k�ížové oblasti páte�e). 

 

po�adí výskytu / 1. místo 2. místo 3. místo
druh onemocn�ní (rel. fi v %)

karcinom slinivky b�išní 27,3% 11,4% 3,3%
karcinom plic 12,1% 20,0% 3,3%

karcinom tlustého st�eva 12,1% 11,4% 26,6%
karcinom prsu 12,1% 20,0% 20,0%

karcinom prostaty 12,1% 8,6% 10,0%
karcinom kone�níku 6,1% 8,6% 10,0%

karcinomy GIT 9,1% 0,0% 6,7%
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Tabulka a graf �. 22. Nej�ast�jší onemocn�ní nenádorového p�vodu, kterým trpí klienti CLB. 

 

 

 

      Poslední �ástí této otázky bylo zjistit jaké nenádorové onemocn�ní se vyskytuje 

v CLB nej�ast�ji, to znamená výskyt od nej�ast�jších k mén� �astým                          

(v rozmezí 1. – 3. místa podle celkového po�tu nemocných s jednotlivými 

diagnózami). Zjistila jsem, že na prvním míst�, tj. nej�ast�ji se vyskytovali, se 

s velkou p�evahou objevili nemocní s bolestmi zad a páte�e (VAS – vertebrogenní 

algický syndrom - 70,6 %), na druhém míst� byli nemocní s bolestmi kloub�               

a artrózou (25,8 %) a na t�etím míst� se objevili pacienti s bolestmi hlavy                       

a  migrénami – viz tabulka a graf �íslo 23 na následující stran�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh bolesti klouby hlava páte� neuropatie neuralgie FBSS KRBS ostatní
(artrózy) (migrény) (VAS)

ni 15 14 26 7 5 10 6 23
rel. fi v % 14,2 13,2 24,5 6,6 4,7 9,4 5,7 21,7
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Tabulka a graf �. 23. Nejvíce bolestivé onemocn�ní nenádorového p�vodu v CLB. 

 

 

      Poslední sou�ástí hypotézy bylo tvrzení, že Centra lé�by bolesti  navšt�vují 

nejvíce lidé s onkologickými diagnózami. Tato �ást hypotézy nebyla potvrzena. 

Ukázalo se, že v naprosté v�tšin� (86,9 %) jsou klienty CLB nemocní 

s nenádorovými onemocn�ními. Nejv�tší po�et onkologických diagnóz tvo�í 

karcinomy prsu, naopak nejv�tší po�et neonkologických diagnóz tvo�í bolesti zad 

a páte�e (tzv. vertebrogenní algické syndromy - VAS). Nádorová onemocn�ní      

a jejich související p�íznaky jsou z�ejm� �asto lé�ena na onkologických                              

a radioterapeutických odd�leních nebo v Hospicech. 

      Z patofyziologie a zkušeností víme, že nenádorová onemocn�ní jako je VAS 

bolí sama o sob� a proto nemocní vyhledávají odbornou pomoc v CLB. Rakovina 

sama o sob� nebolí, ale bolí až její následky, lé�ba nebo komplikace.  Karcinom 

prsu bolí nap�íklad až po ablaci prsu a po odstran�ní mízních uzlin, kdy otéká 

po�adí výskytu / 1. místo 2. místo 3. místo
druh onemocn�ní (rel. fi v %)

bolesti kloub� (artrózy) 2,9% 25,8% 18,8%
bolesti hlavy (migrény) 0,0% 22,6% 21,9%

bolesti páte�e (VAS) 70,6% 3,2% 3,1%
neuropatie 0,0% 3,2% 18,6%
neuralgie 0,0% 9,7% 6,3%

FBSS 5,9% 22,6% 3,1%
KRBS 5,9% 6,5% 6,3%
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p�íslušná horní kon�etina a vázne pohyb ruky. Bolesti zad ukazují, že se stále 

zvyšuje výskyt civiliza�ních chorob, které souvisí s nekvalitním životním stylem.  

       

      Shrnutí a zjišt�ní:    

      Hypotéza �íslo 3, která tvrdí, že v�ková hranice klient� s bolestí se stále 

rozši�uje a ženy trpí chronickou bolestí více než muži, byla zcela potvrzena. 

Domn�nka, že CLB navšt�vují nejvíce lidé s onkologickými diagnózami a bolestí 

trpí nejvíce lidé se sedavým zp�sobem zam�stnání a t�žce   fyzicky   pracující, ale 

potvrzena nebyla. 

 

 

9.4 Hypotéza �. 4 

Pro jednotlivé kraje bude r�zná charakteristická skupina nemocných. 

Cíl: Vymezit charakteristickou skupinu klient� CLB a pokusit se jí objasnit. 

Úkol: Na základ� sebraných dat a jejich set�íd�ní ur�it charakteristickou skupinu 

klient� a tuto skupinu za�adit podle jednotlivých kraj� �R a pokusit se jí osv�tlit. 

      Hypotéza �íslo 4 se opírala o souhrnný profil a vymezení charakteristické 

skupiny nemocných navšt�vujících CLB v r�zných krajích �eské Republiky a jejich 

vzájemné srovnání. K této hypotéze a objasn�ní cílu byla použita následující �ísla 

otázek z dotazníku:  1, 6, 7, 8, a 9. 

      Všechna CLB jsem si rozd�lila do jednotlivých kraj� a p�i�adila k nim zjišt�né 

údaje jako nej�ast�jší p�í�inu bolesti, v�k nejmladšího a nejstaršího klienta, po�et 

ošet�ených muž� a po�et žen v jednotlivých CLB a nej�ast�jší onkologickou               

a neonkologickou diagnózu. U v�ku a po�tu nemocných jsem ješt� vypo�ítala 

pr�m�rné hodnoty pro jednotlivé kraje. Zjišt�né údaje uvádím v následujících 

tabulkách �. 24 – 37.  

      Prvním sledovaným krajem byla Praha s celkovým po�tem 10 CLB zahrnutých do 

výzkumu. Charakteristickou skupinou nemocných byli pacienti se sedavým zp�sobem 

zam�stnání, pr�m�rný v�k nejmladšího klienta byl 9,6 roku a nejstaršího 89,4 let. 

Pr�m�rný po�et muž� byl 41,1 % a žen 58,9 %. Mezi nej�ast�jší onemocn�ní 

nádorového p�vodu pat�il karcinom plic, zatímco nej�ast�jší nemocí nenádorového 

p�vodu byl vertebrogenní algický syndrom (VAS). 
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Tabulka �. 24. Charakteristická skupina nemocných v Praze. 

 

 

      Dalším sledovaným krajem s nejv�tším po�tem CLB zahrnutých do výzkumu byl 

Olomoucký kraj. Charakteristickou skupinu nemocných tvo�ili klienti t�žce fyzicky 

pracující, s pr�m�rným v�kem 14,6 roku nejmladšího a 91,6 let nejstaršího pacienta. 

Pr�m�rný po�et muž� navšt�vující CLB v tomto kraji tvo�il 40 % a žen 60 %. 

Nej�ast�jší medicínskou diagnózou onkologického p�vodu byl karcinom slinivky 

b�išní, naopak VAS pat�il op�t mezi nej�ast�jší neonkologické diagnózy. 

 

Tabulka �. 25. Charakteristická skupina nemocných v Olomouckém kraji. 

 

 

      Následujícím sledovaným krajem zahrnutým do výzkumu byl Moravskoslezský 

kraj. Charakteristickou skupinu nemocných p�edstavovali shodn� klienti t�žce fyzicky 

pracující a v invalidním nebo starobním d�chodu. Pr�m�rný v�k byl 21,6 roku 

nejmladšího a 91,6 let nejstaršího pacienta. Pr�m�rný po�et muž� navšt�vující CLB 

v tomto kraji tvo�il 41,2 % a žen 58,8 %. Nej�ast�jší medicínskou diagnózou 

onkologického p�vodu byly shodn� karcinom slinivky b�išní a karcinom prostaty, 

naopak VAS p�íslušel op�t nej�ast�jší neonkologické diagnóze. 

 

 

kraj Praha nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 sedavý zp�sob zam�stnání 5 75 40 60 ca plic VAS
2 sedavý zp�sob zam�stnání 9 98 38 62 ca plic VAS
3 starobní / invalidní d�chod 18 81 50 50 ca tl. st�eva FBSS
4 t�žká fyzická práce 17 88 33 67 ca páte�e VAS
5 starobní / invalidní d�chod 5 95 40 60 ca sl. b�išní VAS
6 sedavý zp�sob zam�stnání 6 85 30 70 ca prostaty VAS
7 sedavý zp�sob zam�stnání 9 92 40 60 ca plic migrény
8 sedavý zp�sob zam�stnání 16 94 50 50 ca jazyka FBSS
9 t�žká fyzická práce 4 96 40 60 ca plic VAS
10 starobní / invalidní d�chod 7 90 50 50 ca prostaty VAS

nej�ast�jší onemocn�nípo�et nemocnýchv�k nemocných

kraj Olomoucký nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 15 96 40 60 ca sl. b�išní VAS
2 sedavý zp�sob zam�stnání 7 92 50 50 ca prostaty FBSS
3 starobní / invalidní d�chod 12 87 45 55 ca tl. st�eva KRBS
4 t�žká fyzická práce 10 94 35 65 ca sl. b�išní artrózy
5 t�žká fyzická práce 19 91 40 60 ca prsu VAS
6 t�žká fyzická práce 25 90 30 70 ca sl. b�išní VAS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní
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Tabulka �. 26. Charakteristická skupina nemocných v Moravskoslezském kraji. 

 

 

      �tvrtým  krajem, z celkovým po�tem 5 CLB zahrnutých do výzkumu byl Ústecký 

kraj. Charakteristickou skupinu nemocných zastupovali klienti v invalidním nebo 

starobním d�chodu. Pr�m�rný v�k byl 11 let nejmladšího a 82,2 roku nejstaršího 

pacienta. Pr�m�rný po�et muž� navšt�vující CLB v tomto kraji tvo�il 42 % a žen       

58 %. Nej�ast�jší medicínskou diagnózou onkologického p�vodu byli shodn� 

karcinom slinivky b�išní a karcinom prsu, opa�n� VAS pat�il op�t k nej�ast�jší 

neonkologické diagnóze. 

 

Tabulka �. 27. Charakteristická skupina nemocných v Ústeckém kraji. 

 

 

      Následujícím sledovaným krajem byl Jihomoravský kraj. Charakteristickou 

skupinou nemocných byli pacienti ve starobním nebo invalidním d�chodu, pr�m�rný 

v�k nejmladšího klienta byl 12,2 roku a nejstaršího 87,7 let. Pr�m�rný po�et muž� 

tvo�il 37,5 % a žen bylo 62,5 %. Mezi nej�ast�jší onemocn�ní nádorového p�vodu 

pat�il karcinom prsu, zatímco nej�ast�jší nemocí nenádorového p�vodu byl znovu 

VAS a to dokonce ve všech tázaných CLB. Tabulku s údaji uvádím na následující 

stran�. 

 

 

 

 

 

kraj Moravskoslezský nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 17 103 45 55 ca GIT VAS
2 sedavý zp�sob zam�stnání 20 87 36 64 ca prostaty VAS
3 starobní / invalidní d�chod 29 83 35 65 ca tl. st�eva artrózy
4 t�žká fyzická práce 16 91 40 60 ca prostaty neuralgie
5 t�žká fyzická práce 26 94 50 50 ca sl. b�išní VAS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní

kraj Ústecký nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 25 86 40 60 ca sl. b�išní VAS
2 sedavý zp�sob zam�stnání 15 85 40 60 ca prsu neuropatie
3 starobní / invalidní d�chod 4 70 45 55 ca tl. st�eva migrény
4 t�žká fyzická práce 9 79 40 60 ca sl. b�išní artrózy
5 starobní / invalidní d�chod 2 91 45 55 ca prsu VAS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní
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Tabulka �. 28. Charakteristická skupina nemocných v Jihomoravském kraji. 

 

 

      Dalším krajem se 4 sledovanými fungujícími CLB byl St�edo�eský kraj. 

Charakteristickou skupinou nemocných tvo�ili shodn� pacienti ve starobním nebo 

invalidním d�chodu nebo se sedavým zp�sobem zam�stnání. Pr�m�rný v�k 

nejmladšího klienta byl 17,3 roku a nejstaršího 86,7 let. Pr�m�rný po�et muž� 

p�edstavovalo 43,8 % a žen bylo 56,2 %. Mezi nej�ast�jší onemocn�ní nádorového 

p�vodu pat�il karcinom plic, zatímco nej�ast�jší nemocí nenádorového p�vodu byl 

op�t VAS. 

 

Tabulka �. 29. Charakteristická skupina nemocných ve St�edo�eském kraji. 

 

 

      Do posledního kraje se 4 sledovanými CLB pat�il kraj Zlínský. Charakteristickou 

skupinu nemocných zastupovali klienti v invalidním nebo starobním d�chodu. 

Pr�m�rný v�k byl 20 let u nejmladšího a 86,3 roku u nejstaršího pacienta. Pr�m�rný 

po�et muž� navšt�vující CLB v tomto kraji tvo�il 38 % a žen 62 %. Nej�ast�jší 

medicínskou diagnózou onkologického p�vodu byl karcinom prsu, nej�ast�jší 

neonkologická diagnóza zde nebyla jasn� patrná. Ovšem vyskytoval se zde VAS, 

komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS),  failed back surgery syndrome 

(FBSS) a migrény.  

 

Tabulka �. 30. Charakteristická skupina nemocných ve Zlínském kraji. 

kraj Jihomoravský nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 19 86 40 60 ca prsu VAS
2 sedavý zp�sob zam�stnání 6 85 30 70 ca plic VAS
3 starobní / invalidní d�chod 18 90 50 50 ca tl. st�eva VAS
4 t�žká fyzická práce 6 90 30 70 ca prsu VAS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní

kraj St�edo�eský nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 sedavý zp�sob zam�stnání 5 86 40 60 ca prsu VAS
2 sedavý zp�sob zam�stnání 13 87 40 60 ca plic migrény
3 starobní / invalidní d�chod 25 90 45 55 ca plic neuralgie
4 starobní / invalidní d�chod 26 84 50 50 ca sl. b�išní VAS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní

kraj Zlínský nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 20 88 32 68 ca prsu VAS
2 starobní / invalidní d�chod 17 91 40 60 ca prsu migrény
3 t�žká fyzická práce 21 90 35 65 ca kone�níku KRBS
4 sedavý zp�sob zam�stnání 22 76 45 55 ca tl. st�eva FBSS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní
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      Dalším sledovaným krajem byl Jiho�eský kraj se 3 sledovanými a fungujícími 

CLB. Charakteristickým vzorkem byli nemocní v invalidním nebo starobním 

d�chodu. Pr�m�rný v�k byl op�t 20 let u nejmladšího a 87,3 roku u nejstaršího 

klienta. Pr�m�rný po�et muž� navšt�vující CLB v tomto kraji tvo�il 41,6 % a žen  

58,3 %. Nej�ast�jší medicínská diagnóza onkologického p�vodu nebyla jednotná, 

objevil se zde karcinom kone�níku, plic a slinivky b�išní. Nej�ast�jší neonkologická 

diagnóza byl op�t VAS. 

 

Tabulka �. 31. Charakteristická skupina nemocných v Jiho�eském kraji. 

 

 

      Následujícím sledovaným krajem byl kraj Vyso�ina se 3 sledovanými                    

a fungujícími CLB. Charakteristickým vzorkem byli nemocní v invalidním nebo 

starobním d�chodu. Pr�m�rný v�k byl 17,6 roku u nejmladšího a 89 let                       

u nejstaršího klienta. Pr�m�rný po�et muž� navšt�vující CLB v tomto kraji tvo�il      

43,3 % a 56,7 % žen. Nej�ast�jší medicínská diagnóza onkologického p�vodu nebyla 

jednotná, objevil se zde karcinom prsu, ledvin a kone�níku. Nej�ast�jší neonkologická 

diagnóza zde nebyla zase jasn� patrná. Objevil se zde znovu VAS, artrózy                    

a neuropatie. 

 

Tabulka �. 32. Charakteristická skupina nemocných v kraji Vyso�ina. 

 

 

      Dalšími sledovanými kraji byly ty, u kterých byla sledována již jen 2 fungující 

CLB. Pat�ily mezi n� Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický, Liberecký                

a Plze�ský kraj. 

 

 

kraj Jiho�eský nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 24 87 45 55 ca sl. b�išní VAS
2 starobní / invalidní d�chod 17 90 40 60 ca plic VAS
3 OSV� 19 85 40 60 ca kone�níku KRBS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní

kraj Vyso�ina nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 15 90 50 50 ca ledvin VAS
2 starobní / invalidní d�chod 20 83 40 60 ca prsu neuropatie
3 starobní / invalidní d�chod 18 94 40 60 ca kone�níku artrózy

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní
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      P�íštími sledovanými CLB byla tedy CLB v Karlovarském kraji. Zde tvo�ili 

charakteristickou skupinu nemocných klienti v invalidním nebo starobním d�chodu     

a se sedavým zam�stnáním. Pr�m�rný v�k byl 18 let u nejmladšího a 87 let                    

u nejstaršího klienta. Pr�m�rný po�et nemocných navšt�vující CLB v tomto kraji 

tvo�il 40 % muž� a 60 % žen. Nej�ast�jší medicínská diagnóza onkologického p�vodu 

byla jednotná, a to karcinom slinivky b�išní. Nej�ast�jší neonkologickou diagnózou 

byl znovu VAS.  

 

Tabulka �. 33. Charakteristická skupina nemocných v Karlovarském kraji. 

 

 

      Dalším krajem se 2 sledovanými fungujícími CLB byl Liberecký kraj. 

Charakteristickou skupinou nemocných tvo�ili  pacienti ve starobním nebo invalidním 

d�chodu nebo t�žce fyzicky pracující. Pr�m�rný v�k nejmladšího klienta byl 11 let      

a nejstaršího 83,5 let. Pr�m�rný po�et muž� p�edstavovalo 37,5 % a žen bylo 62,5 %. 

Mezi nej�ast�jší onemocn�ní nádorového p�vodu pat�il karcinom prostaty                   

a pohybového aparátu, zatímco nej�ast�jší nemocí nenádorového p�vodu byl op�t 

VAS a KRBS. 

 

Tabulka �. 34. Charakteristická skupina nemocných v Libereckém kraji. 

 

 

      Následujícím sledovaným krajem byl Plze�ský kraj. Charakteristickým vzorkem 

byli jednotn� nemocní v invalidním nebo starobním d�chodu. Pr�m�rný v�k byl  21 

let u nejmladšího a 83,5 roku  u nejstaršího klienta. Pr�m�rný po�et klient� 

navšt�vující CLB v tomto kraji tvo�ilo 37,5 % muž� a 62,5 % žen. Nej�ast�jší 

medicínská diagnóza onkologického p�vodu nebyla jednotná, objevil se zde karcinom 

plic a slinivky b�išní. Nej�ast�jší neonkologickou diagnózou byl op�t VAS. Tabulku 

s údaji uvádím na následující stran�. 

kraj Karlovarský nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 sedavý zp�sob zam�stnání 19 90 40 60 ca sl. b�išní VAS
2 starobní / invalidní d�chod 17 84 40 60 ca sl. b�išní VAS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní

kraj Liberecký nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 t�žká fyzická práce 21 71 35 65 ca prostaty VAS
2 starobní / invalidní d�chod 1 96 40 60 ca pohyb. ap. KRBS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní
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Tabulka �. 35. Charakteristická skupina nemocných v Plze�ském kraji. 

 

 

      Dalším sledovaným krajem byl Pardubický kraj. Charakteristickým vzorkem byli 

jednotn� nemocní v invalidním nebo starobním d�chodu. Pr�m�rný v�k byl  18,5 roku 

u nejmladšího a 85 let  u nejstaršího klienta. Pr�m�rný po�et klient� navšt�vující CLB 

v tomto kraji reprezentovalo 41,5 % muž� a 58,5 % žen. Nej�ast�jší medicínská 

diagnóza onkologického p�vodu nebyla jednotná, objevil se zde karcinom plic            

a slinivky b�išní. Nej�ast�jší neonkologickou diagnózou byl znovu VAS.  

 

Tabulka �. 36. Charakteristická skupina nemocných v Pardubickém kraji. 

 

 

      Posledním sledovaným krajem byl Královéhradecký kraj. Charakteristickou 

skupinu nemocných zastupovali klienti v invalidním nebo starobním d�chodu. 

Pr�m�rný v�k byl 20 let u nejmladšího a 92 let u nejstaršího pacienta. Pr�m�rný po�et 

muž� navšt�vující CLB v tomto kraji tvo�il 45 % a žen 55 %. Nej�ast�jší medicínskou 

diagnózou onkologického p�vodu byl karcinom tlustého st�eva, nej�ast�jší 

neonkologickou diagnózou byla artróza.  

 

Tabulka �. 37. Charakteristická skupina nemocných v Královéhradeckém kraji. 

 

 

      Pro p�ehlednost jsem vytvo�ila tabulky a grafy jednotlivých kraj� s pr�m�rným 

v�kem nejmladších a nejstarších pacient�, pr�m�rným po�tem muž� a žen, 

nej�ast�jšími onemocn�ními nádorového a nenádorového p�vodu. 

 

kraj Plze�ský nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 18 90 43 57 ca sl. b�išní VAS
2 starobní / invalidní d�chod 24 73 40 60 ca plic VAS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní

kraj Pardubický nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 18 74 43 57 ca sl. b�išní VAS
2 starobní / invalidní d�chod 19 96 40 60 ca plic VAS

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní

kraj Královéhradecký nej�ast�jší
CLB p�í�ina nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %) nádorové nenádorové

1 starobní / invalidní d�chod 22 90 45 55 ca tl. st�eva artrózy
2 starobní / invalidní d�chod 18 94 45 55 ca tl. st�eva artrózy

v�k nemocných po�et nemocných nej�ast�jší onemocn�ní
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Tabulka a graf �. 38. Charakteristická skupina nemocných v jednotlivých krajích podle v�ku. 

      

 

Graf �. 39. Charakteristická skupina nemocných v jednotlivých krajích podle pohlaví. 

kraj
nejmladší nejstarší muž� (v %) žen (v %)

Karlovarský 18 87 40,0% 60,0%
Liberecký 11 83,5 37,5% 62,5%

Pardubický 18,5 85 41,5% 58,5%
Vyso�ina 17,6 89 43,3% 56,7%
Plze�ský 21 83,5 37,5% 62,5%

Královéhradecký 20 92 45,0% 55,0%
Zlínský 20 86,3 38,0% 62,0%

Jiho�eský 20 87,3 41,6% 58,3%
Olomoucký 14,6 91,6 40,0% 60,0%

Ústecký 11 82,2 42,0% 58,0%
S�edo�eský 17,3 86,7 43,8% 56,2%

Jihomoravský 12,2 87,7 37,5% 62,5%
Hl. m. Praha 9,6 89,4 41,1% 58,9%

Moravskoslezský 21,6 91,6 41,2% 58,8%
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      Nej�ast�jší p�í�inu chronické bolesti a nej�ast�jší medicínské diagnózy jsem 

uvedla v následující tabulce. Nej�ast�jším neonkologickým onemocn�ním je 

bezesporu vertebrogenní algický syndrom (VAS), následují komplexní regionální 

bolestivý syndrom (KRBS),  failed back surgery syndrome (FBSS) a další. Nej�ast�jší 

onkologické onemocn�ní, které je pro bolest lé�eno v CLB, zastupuje  karcinom 

slinivky b�išní, následuje karcinom prsu, plic a další. 

 

Tabulka �. 40. Nej�ast�jší p�í�iny  onkologických a neonkologických onemocn�ní v jednotlivých  

                        krajích �R. 

 

 

 

      Shrnutí a zjišt�ní: 

      Hypotéza �. 4, která �íká, že pro jednotlivé kraje bude r�zná charakteristická 

skupina nemocných  byla potvrzena. 

     Zjistila jsem, že  pr�m�rný v�k nejmladších a nejstarších nemocných se 

v každém kraji liší. Nejmladší nemocní, kte�í jsou klienty CLB bydlí v hlavním 

m�st� Praha. Nejstarší klienti jsou obyvateli Královéhradeckého kraje. Tato 

zjišt�ní považuji spíše za náhodná, možná jen nejnižší v�k klient� v Praze m�že 

souviset s celkovým životním stylem a nezdravým prost�edím, ve kterém pacienti 

žijí. 

      Také pr�m�rný po�et muž� a žen navšt�vujících CLB v jednotlivých krajích 

�R je r�zný. Ale v každém kraji je patrné to, že procento zastoupení u muž� je 

vždy menší než procento zastoupení u  žen.  Nejv�tší procento muž� navšt�vuje 

CLB v Královéhradeckém kraji, naopak nejv�tší procento žen navšt�vuje CLB 

kraj nej�ast�jší neonkologické onem. nej�ast�jší onkologické onem.
Karlovarský VAS ca slinivky b�išní
Liberecký VAS + KRBS ca prostaty + pohybového aparátu

Pardubický VAS ca slinivky b�išní + plic
Vyso�ina VAS + artrózy + neuropatie ca ledvin + prsu + kone�níku
Plze�ský VAS ca slinivky b�išní + plic

Královéhradecký artrózy ca tlustého st�eva
Zlínský VAS + KRBS + FBSS + migrény ca prsu

Jiho�eský VAS ca slinivky b�išní + plic + kone�níku
Olomoucký VAS ca slinivky b�išní

Ústecký VAS ca slinivky b�išní + prsu
S�edo�eský VAS ca plic

Jihomoravský VAS ca prsu
Hl. m. Praha VAS ca plic

Moravskoslezský VAS ca prostaty
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v Libereckém, Plze�ském a Jihomoravském kraji. Tyto skute�nosti si nedovedu 

vysv�tlit, považuji je spíše op�t za náhodné. 

      Nej�ast�jší p�í�inou, jak už jsem uvedla ve výsledku hypotézy �íslo 3, byl 

invalidní nebo starobní d�chod. Tento fakt se promítl i do jednotlivých kraj�, 

kde p�evažoval. Jen v Praze byl ve v�tšin� p�ípad� p�í�inou sedavý zp�sob 

zam�stnání a v Olomouckém a Moravskoslezském kraji p�evažovala t�žká 

fyzická práce. V ostatních krajích p�evládal již zmín�ný d�chod a nebo byly 

výsledky vyrovnané. Nej�ast�jší p�í�inu v Praze si vysv�tluji tím, že lidé jsou 

v tomto velkom�st� spíše zvyklí na práci psychickou a více sedí v kancelá�ích       

a cestují autem než v jiných m�stech. Naopak p�í�ina v Olomouckém                    

a Moravskoslezském kraji se zdá být také jasná. V této �ásti �R p�evládá 

zem�d�lský a d�evozpracující pr�mysl a také strojírenství. Manuální práce se 

m�že odrazit v od�vním pr�myslu. Je možné, že se zde lé�í i n�kte�í klienti 

z Ostravska, kde je velké množství dol� a šachet.  

      Také nej�ast�jší p�í�iny nádorových onemocn�ní se lišily podle kraj�              

a i v jednotlivých krajích byly r�zné. Jen v Karlovarském a Olomouckém kraji 

p�evažoval karcinom slinivky b�išní, ve St�edo�eském kraji a v Praze p�evažoval 

karcinom plic, ve Zlínském to byl karcinom prsu a v Královéhradeckém 

karcinom tlustého st�eva. Zde si dokážu vysv�tlit jen zvýšený výskyt karcinomu 

plic a to v d�sledku špatného životního stylu, zhoršeného ovzduší a celkov� 

špatnému životnímu prost�edí. 

      Výskyt nenádorových onemocn�ní byl tém�� stejný ve všech krajích. Všude se 

objevoval a n�kde dokonce p�evažoval VAS. Jen v Královéhradeckém kraji byly 

�ast�jší artrózy. Bolesti zad logicky souvisí se sou�asným životním stylem naší 

spole�nosti a tak není divu, že po�et nemocných s t�mito potížemi neustále 

nar�stá. P�evažující výskyt artrózy považuji spíše za náhodný. 
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9.5 Hypotéza �. 5 

Nej�ast�ji se k lé�b� bolesti v CLB používá neinvazivních terapií. 

Cíl: Zjistit nej�ast�jší terapeutické analgezie. 

Úkol: Na  základ� uvedených metod ur�it nej�ast�ji používané metody tlumení bolesti 

v Centrech pro lé�bu bolesti. 

      Hypotéze �íslo 5  odpovídaly otázky �íslo  10 – 14 v sestaveném dotazníku a m�ly 

za úkol zjistit nej�ast�jší metody užívané k tlumení chronické bolesti, jejich 

nejvyužívan�jší druhy (invazivní a neinvazivní) a další odborníky spolupracující      

v CLB na tlumení bolesti. 

      V dotazníku jsem nejprve zjiš�ovala, zda CLB užívají k tlumení chronické bolesti 

více invazivních, neinvazivních nebo obou terapií, které se vzájemn� dopl�ují. 

Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce a grafu. 

 

Tabulka �. 41. Nej�ast�jší metody tlumení chronické bolesti. 

      Dále jsem zjiš�ovala, jaké nej�ast�jší typy invazivních metod (pokud je CLB 

využívala) jsou aplikovány klient�m navšt�vující CLB. V naprosté v�tšin� byly 

nej�ast�jší invazivní metodou kaudální bloky, které také obsadily první místo. Na 

druhém míst�, co do �astosti provád�né metody, se umístily ostatní metody (nap�. 

plynové injekce, paravertebrální blokády, fasetové blokády, akupunktura, obst�iky 

plexus brachialis a neuromodulace) a na t�etím míst� byly blokády ganglia stellatum. 

Metody tlumení chronické bolesti invazivní neinvazivní ob�
ni 3 15 36

rel. fi v % 5,5 27,8 66,7

27,8%

66,7%

5,5%

invazivní
neinvazivní
ob�
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Tabulka �. 42. Nej�ast�jší typy invazivních lé�ebných metod používaných v CLB. 

 

 

 

po�adí výskytu / ni rel. fi v % 1. místo 2. místo 3. místo
invazivní metoda
kaudální bloky 22 22,9 27,7% 7,4% 5,5%

epidurální analgezie 16 16,7 14,8% 9,2% 5,5%
obst�ik trigger points 8 8,3 3,7% 7,4% 3,7%

blokáda ganglia stellatum 8 8,3 1,8% 3,7% 9,2%
ko�enové obst�iky bol. bod� 8 8,3 9,2% 5,5% 0,0%

inf�zní terapie 6 6,2 1,8% 5,5% 3,7%
periferní blokády 6 6,2 1,8% 5,5% 3,7%

intratékální analgezie 5 5,2 1,8% 5,5% 1,8%
ostatní 10 10,4 0,0% 12,9% 7,4%

6,2%

8,3%8,3% 10,4%

5,2%6,2%

8,3%

16,7%

22,9%
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      Následující otázka v dotazníku se týkala využití neinvazivních lé�ebných metod. 

Zajímala jsem se o jednotlivé metody a �astost jejich využívání v CLB. V naprosté 

v�tšin� se využívala farmakoterapie a to v 31,2 %. Na dalších místech se za�adily 

psychoterapie (17,5 %), fyzioterapie (16,3 %), alternativní medicína (12,6 %), 

transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS - 11,2 %), jiné metody (8,7 %)          

a ergoterapie (2,5 %). 

 

Tabulka a graf �. 43. Využití neinvazivních lé�ebných metod v CLB. 

 

 

 

      Následující tabulka a graf ukazují po�adí využití neinvazivních metod od 

nej�ast�jších k nejmén� �astým. Na prvním míst� se umístila znovu farmakoterapie     

a na posledním jiné metody (vakuoterapie, homeopatie, biofeedback, biotronová 

lampa, myoskeletální metody, hypnóza a využití Reboxu – elektroterapeutický p�ístroj 

sloužící k lé�b� bolesti). V následujícím grafu uvádím pouze první 3 místa. 

 

 

�etnost použití / ni rel. fi v %
neinvazivní metoda

farmakoterapie 50 31,2
fyzioterapie 26 16,3

psychoterapie 28 17,5
ergoterapie 4 2,5

transkutánní elektrická nervová stimulace - TENS 18 11,2
alternativní medicína 20 12,6

jiné 14 8,7

8,7%12,6%11,2%

2,5%

17,5%16,3%

31,2%
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Tabulka a graf �. 44. Po�adí využití neinvazivních lé�ebných metod v CLB. 

 

 
 
      S touto hypotézou souvisely i otázky, které zjiš�ovaly, jací odborníci 

vysokoškolského a nevysokoškolského vzd�lání extern� spolupracují s CLB. 

      Nej�ast�jšími spolupracovníky vysokoškolského vzd�lání byli neurologové, 

následovali fyzioterapeuti, psychologové a psychiat�i, anesteziologové, 

neurochirurgové a další odborníci. Pouze 7 CLB nespolupracovalo se žádnými 

odborníky a 8 CLB spolupracovalo ješt� s dalšími specialisty jako jsou gynekologové, 

stomatologové, dermatologové, hematologové, ortopedi, logopedi, revmatologové       

a léka�i rentgenologové. 

      Dále je nutné vysv�tlit rozdíl mezi anesteziologem a algeziologem. Anesteziolg je 

specialista, který provádí v rámci lé�by vy�azení veškerého �ití (senzitivního               

i bolestivého), zatímco algeziolog je specialista, který p�sobí nej�ast�ji v CLB             

a v rámci svého lé�ebného p�sobení provádí vy�azení pouze bolestivého vnímání. 

po�adí využití / 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo
neinvazivní metoda

farmakoterapie 70,4% 0,0% 14,8% 3,7% 0,0% 3,7% 0,0%
fyzioterapie 9,2% 20,4% 7,4% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%

psychoterapie 1,8% 22,2% 16,7% 9,2% 1,8% 1,8% 0,0%
ergoterapie 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 5,5% 0,0%

TENS 0,0% 11,1% 7,4% 5,5% 7,4% 1,8% 0,0%
alternativní medicína 3,7% 0,0% 12,9% 11,1% 9,2% 0,0% 0,0%

jiné 1,8% 5,5% 1,8% 3,7% 1,8% 3,7% 7,4%
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Tabulka a graf �. 45. Extern� spolupracující odborníci CLB s vysokoškolským vzd�láním. 

 

 

      Mezi nevysokoškolsky vzd�lané spolupracovníky CLB pat�ili nejvíce zam�stnanci 

Domácí pé�e, následovali rentgenoví laboranti a také nikdo. Dále se na spolupráci 

podíleli pracovníci Hospicu, jiní odborníci (znalci aromaterapie, masé�i, zam�stnanci 

charity nebo dobrovolníci Fakultní nemocnice). Nejmén� se na lé�b� podíleli znalci 

alternativní medicíny. 

 

Tabulka a graf �. 46. Extern� spolupracující odborníci CLB s nevysokoškolským vzd�láním. 

externí spolupracovníci v CLB - vysokoškoláci ni rel. fi v %
anesteziologové 22 9,5%

fyzioterapeuti 28 12,1%
psychoterapeuti 19 8,2%
psychologové 27 11,7%

psychiat�i 27 11,7%
neurologové 35 15,2%

internisti 16 6,9%
chirurgové 20 8,6%

neurochirurgové 22 9,5%
nikdo 7 3,1%

ostatní 8 3,5%

11,7%

3,5%3,1%

9,5%
8,6%

6,9%

15,2%
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externí spolupracovníci v CLB - nevysokoškoláci ni rel. fi v %
pracovníci alternativní medicíny 3 5,0%

pracovníci Hospicu 8 13,3%
pracovníci Domácí pé�e 18 30,0%

rentgenologové 12 20,0%
nikdo 12 20,0%

ostatní 7 11,7%
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      Shrnutí a zjišt�ní: 

      Hypotéza �. 5, která �íká, že nej�ast�ji se k lé�b� bolesti v CLB používá 

neinvazivních terapií, byla potvrzena jen �áste�n�. Nejvíce se využívá kombinace 

invazivních a neinvazivních lé�ebných metod, ale v pom�ru mezi t�mito 

metodami se �ast�ji využívá postup� neinvazivních. Zjistila jsem, že nej�ast�ji je 

v CLB využívána farmakoterapie a z  invazivních technik kaudální bloky. Tato 

fakta si vysv�tluji tak, že léka�i se nejprve pokusí zmírnit bolest cestou 

neinvazivní, tedy famakoterapií a když je tato metoda neú�inná, volí n�kterou 

z invazivních metod. Kaudální bloky jist� souvisí s tím, že v�tšina klient� do CLB 

p�ichází s bolestmi zad, jako jsem se p�esv�d�ila v hypotéze �. 2. 

      Trochu m� p�ekvapilo zjišt�ní, že vysokoškolskými spolupracovníky CLB 

jsou v nejv�tší mí�e neurologové. Domnívala jsem se, že nejvíce externist� bude 

z �ad anesteziolog�. Ale pozd�ji jsem si uv�domila, že ve v�tšin� CLB zde 

anesteziolog pracuje na celý, možná zkrácený úvazek.   

      Nej�ast�ji spolupracujícími odborníky z �ad nevysokoškolsky vzd�laných 

externist� byli pracovníci Domácí pé�e. Tento výsledek se mi zdá pochopitelný, 

nebo� v�tšina nemocných pot�ebuje analgetickou farmakoterapii, kontrolu         

a monitoraci bolesti. Nemocní se nap�íklad po protibolestivých chirurgických 

výkonech musí ješt� n�kolik týdn� zotavit a domácí prost�edí je pro n� jist� lepší 

a mén� frustrující než prost�edí nemocni�ní. Agentura Domácí pé�e nemocným 

také zajiš�uje p�evaz ran po t�chto  výkonech nebo je edukuje v používání 

nejr�zn�jších dávkovacích za�ízení, s kterými se nemocní teprve u�í zacházet. 
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9.6 Hypotéza �. 6 

Sestra pracující v CLB vykonává více administrativní a úzce specializovanou �innost 

než �innost ošet�ovatelskou, je sou�ástí zdravotnického týmu. 

Cíl: Stanovit nápl� práce zdravotní sestry a strukturu CLB. 

Úkol: Zjistit pomocí uvedených metod organiza�ní strukturu CLB a nápl� práce 

zdravotních sester, které zde pracují v týmu. 

      Hypotéze �íslo 6 odpovídaly poslední otázky �ísel 15 – 17 v sestaveném dotazníku 

a m�ly za úkol ur�it charakter práce, který vykonává zdravotní sestra v CLB, roli 

zdravotní sestry  v týmu a nazna�it organiza�ní strukturu daného CLB. Otázka �íslo 

18 byla v�nována nastín�ní p�ípadných problém�, se kterými se CLB potýkají. 

      V poslední �ásti dotazníku jsem nejprve zkoumala, jaký charakter práce vykonává 

zdravotní sestra v CLB. Ve v�tšin� p�ípad� vykonává práci v kombinaci                       

s ošet�ovatelskou, úzce specializovanou a administrativní a v n�kterých CLB navíc 

ješt� jiný typ práce jako je nap�íklad výuka, publikace, výzkum, prezentace p�ednášek, 

edukace, koordinace objednaných vyšet�ení, fyzioterapie, psychická podpora               

a komunikace s nemocnými. 

      Zjistila jsem, že nejv�tší podíl vykonávané práce je úzce specializovaná �innost 

(monitorace a hodnocení bolesti, aplikace inf�zí, p�íprava farmak k domácí aplikaci, 

p�íprava sterilních stolk�, asistence p�i invazivních lé�ebných metodách a další). 

Následuje práce administrativní a ošet�ovatelská. Následující tabulka a graf ukazují 

charakter práce, který p�evážn� vykonávají sestry v CLB. 

 

Tabulka a graf �. 47. P�evažující charakter práce zdravotní sestry v CLB.       

P�evažující práce ZS ošet�ovatelská specializovaná administrativní
ni 6 26 22

rel. fi v % 11,1% 48,1% 40,8%

11,1%

48,1%

40,8% ošet�ovatelská
specializovaná
administrativní
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      Dále jsem zkoumala, jaká je role zdravotní sestry v týmu. Zjiš�ovala jsem kdo je 

nad�ízeným sestry, s kým spolupracuje a kdo je jejím pod�ízeným. V�tšinou byl jejím 

p�ímým nad�ízeným algeziolog (léka�, specialista na lé�bu bolesti), spolupracovala 

s ostatními sestrami nebo léka�i a pod�ízenými byly sanitárky nebo jiné zdravotní 

sestry. Zde se výsledky odrazily v tom, zda pracuje sestra v CLB sama s léka�em, 

nebo je ve funkci stani�ní �i vrchní sestry. Výsledky jsou uvedeny v následující 

tabulce a grafu. Nad�ízení jsou vyzna�eni �erven�, spolupracovníci zelen� a pod�ízení 

mod�e. Krom� toho jsem se ješt� tázaných ptala, jestli má jejich CLB vlastní stani�ní 

nebo vrchní sestru. 7 respondent� odpov�d�lo, že mají vlastní stani�ní sestru,               

5 respondent� pracuje pod vedením vrchní sestry CLB. 

 
Tabulka a graf �. 48. Role zdravotní sestry v týmu. 

             

 

      Další otázkou v sestaveném dotazníku byl dotaz na vedení a �ízení p�íslušného 

CLB. V naprosté v�tšin� p�ípad� (70,3 %) vedl pracovišt� lé�by bolesti léka� 

(v�tšinou specialista algeziolog, ale i praktický léka� s oprávn�nou atestací). 

Následovali primá�i jednotlivých odd�lení (ARO - anesteziologicko-resuscita�ních      

– 16,6 %,  KAR - kardiologických – 3,8 % a RHC - rehabilita�ních – 3,8 %) a jen ve 

Role ZS
v týmu algeziologové stani�ní vrchní zdrav. externí fyzioterapeuti sanitárky zdrav.

sestry sestry sestry léka�i sestry
ni 40 7 7 15 14 2 4 8

rel. fi v % 74,1% 12,9% 12,9% 27,8% 25,9% 3,7% 7,4% 14,8%

nad�ízení spolupracující pod�ízení

74,1%

12,9% 12,9%
27,8% 25,9%
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

al
ge

zi
ol

og
ov

é

st
an

i�
ní

se
st

ry

vr
ch

ní
 s

es
try

zd
ra

v.
 s

es
try

ex
te

rn
í l

ék
a �

i

fy
zi

ot
er

ap
eu

ti

sa
ni

tá
rk

y

zd
ra

v.
 s

es
try

nad�ízení spolupracující pod�ízení

za�azení

po
�

et
 z

am
�

st
na

nc
�



 133

5,5 % spravovali CLB �editelé. Nikdo jiný nebo v jiné funkce se ve vedení CLB 

neobjevil.  

 

Tabulka a graf �. 49. Osoby ve vedení CLB. 

       

 

 

      Poslední otázka sestaveného dotazníku se týkala problém�, které se mohou 

v jednotlivých CLB vyskytovat. Zjistila jsem, že v�tšina CLB nemá problémy žádné 

(31,5 %), nebo mi je alespo� v dotazníku neuvedla. Nejv�tším problémem tedy 

z�staly finan�ní limity pojiš�oven (14,8 %), nedostate�né zázemí a vybavení CLB 

(11,1 %), omezená preskripce ú�inných lék� (7,4 %) a dále se shodným po�tem 5,6 % 

nedostate�ná spolupráce s praktickými léka�i, omezené financování CLB, nedostatek 

personálu a práce bez smlouvy se zdravotní pojiš�ovnou. Dalšími z �ad problém�, 

které se vyskytly jen jednou byl nedostatek �asu algeziologa, obtížné vícedenní 

hospitalizace, velké množství pacient�, vysoká �asová, fyzická a psychická náro�nost, 

dlouhé objednací lh�ty pro nemocné, tlak vedení nemocnice ke zrušení CLB               

a nezájem SSLB o malá pracovišt�. 

 

Vedení léka� �editel ostatní
CLB ARO KAR RHC

ni 38 9 2 2 3 0
rel. fi v % 70,3% 16,6% 3,8% 3,8% 5,5% 0,0%

primá�
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Tabulka a graf �. 50. Nej�ast�jší problémy vyskytující se v CLB. 

 

 

 

 

      Shrnutí a zjišt�ní: 

      Hypotéza �. 6, která �íká, že sestra pracující v CLB vykonává více 

administrativní a úzce specializovanou �innost než �innost ošet�ovatelskou, je 

sou�ástí zdravotnického týmu, byla potvrzena. P�esto, že všechny uvedené 

zdravotní sestry uvedly, že administrativní �innost (práce s dokumentací 

nemocného, práce s po�íta�em, objednávání a koordinace vyšet�ení apod.) 

Problémy v CLB ni rel. fi v %
žádné 17 31,5%
finan�ní limity pojiš�oven 8 14,8%
nedostate�né zázemí a vybavení 6 11,1%
omezená preskripce ú�inných lék� 4 7,4%
nedostate�ná spolupráce s praktickými léka�i 3 5,6%
omezené financování 3 5,6%
nedostatek personálu 3 5,6%
práce bez smlouvy se zdravotní pojiš�ovnou 3 5,6%
ostatní 7 12,8%
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vykonávají ve všech CLB,  p�evažuje jejich �innost úzce specializovaná (m��ení   

a hodnocení bolesti, p�íprava farmak k domácí aplikaci, p�íprava sterilních 

stolk�, asistence p�i invazivních lé�ebných metodách a další). Ošet�ovatelská 

práce (ve smyslu nep�etržité pé�e o nemocného, nap�. pé�e o hygienu, 

vyprazd�ování, p�edopera�ní p�íprava a poopera�ní pé�e) se v CLB vykonává 

jen v malém m��ítku, nebo� v�tšina pracoviš� nemá k dispozici l�žkovou �ást. 

      Co se tý�e role zdravotní sestry v týmu, všechny tázané sestry uvedly, že jsou 

sou�ástí týmu, a� už v rovin� nad�ízených, pod�ízených nebo spolupracujících 

koleg� a kolegy�. V �ele jednotlivých CLB stojí v�tšinou léka�. To jist� souvisí 

s tím, že lé�ba bolesti probíhá i v malých ordinacích s jedním léka�em a jednou 

sestrou, kde je ve vedení tedy pouze léka� nebo specialista na lé�bu bolesti. 

      P�ekvapilo m�, že v�tšina pracoviš� neuvedla, nebo necht�la uvést problémy, 

se kterými se potýkají. Další možností je, že žádné problémy nemají. 

Nej�ast�jším problémem tedy z�staly finan�ní limity pojiš�oven. Tento výsledek 

jsem p�edpokládala, protože s limity pojiš�oven se potýká celé zdravotnictví, 

nejen CLB. 
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9.7 Dopl�ující metody výzkumu 

9.7.1 Ošet�ovatelské kazuistiky 

 

      Pro svojí diplomovou práci jsem si vybrala 3 nej�ast�jší, typická onemocn�ní         

a pacienty, kte�í t�mito chorobami trpí a pro chronickou bolest navšt�vují plze�ské 

CLB. Vypracovala jsem kazuistiky 3 nemocných, kte�í strádají bolestmi zad, 

poúrazovou bolestí a bolestí zp�sobenou onkologickým onemocn�ním.   

      Pro hodnocení bolesti z ošet�ovatelského hlediska jsem se �ídila následujícími 

faktory, které m�žeme ve fázi získávání informací o nemocném zaznamenat do 

dokumentace pod  uvedenými písmeny: 

O – odkud bolest vychází (p�esná lokalizace) 

P – provokující faktory (co všechno bolest vyvolává) 

       paliativní faktory (zmír�ující) 

Q – kvalita (tupá, pálivá, ostrá, pulzující) 

R – radiace bolesti (kam bolest vyst�eluje) 

S – síla (jak moc to bolí – stupn�, VAS) 

      spánek (jak bolest omezuje spánek) 

      snášenlivost (jak klient snáší bolest) 

T – terapie (jaká je dosud terapie)  

       trvání (jak dlouho trvá, pr�b�h trvání) 

U – utrpení (jaké další potíže p�inesla bolest) 

V – vztah k bolesti (pozitivní – porodní bolest a naopak) 

Z – zkušenost s bolestí 

Ž – životopis bolesti  37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37) Kolektiv autor�: Základy ošet�ování nemocných, Chloubová, H.: kapitola Bolest, Praha: Karolinum,   
     2005, s. 91 
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9.7.1.1 Vybrané ošet�ovatelské kazuistiky nemocných navšt�vující CLB v Plzni 

 

Ošet�ovatelská kazuistika J.H., 50-ti leté ú�ednice po neúsp�šné operaci páte�e 

v oblasti L 4/5, trpící dlouhodobou chronickou bolestí. 

 

      S nemocnou jsem se poprvé setkala již v roce 2004, kdy byla krátce 

hospitalizována  na Anesteziologicko-resuscita�ní klinice v Plzni po implantaci 

intratékální pumpy, do té doby klientka trp�la 2 roky chronickou bolestí. 

      P�í�ina bolesti: Nemocná mi v rozhovoru sd�lila, že v roce 2002 prod�lala operaci 

páte�e pro lumbosakrální syndrom v okresní spádové nemocnici. Po operaci byla  bez 

v�tších obtíží, ale poté se objevily bolesti. 

 

      Hodnocení bolesti z ošet�ovatelského hlediska, ošet�ovatelská anamnéza: 

O – v bederní oblasti 

P – stup�ovaly se p�i ch�zi na nerovném terénu, pozd�ji  nevydržela delší dobu ani 

chodit nebo sed�t, krátkodob� bolest zmír�ovala analgetika 

Q – ostrá, trvalá, ob�as nemocná cítila tlak v zádech nebo mraven�ení 

R – p�i špatném našlápnutí bolest vyza�ovala a vyst�elovala do levé dolní kon�etiny až 

k prst�m, p�i stání cca 10 minut vyst�elovaly bolesti do hlavy 

S – podle VAS (desetistup�ová škála) stupe� 8, v noci nemohla kv�li bolesti usnout, 

bolest snášela celkov� špatn� 

T – terapie analgetiky, trvalá bolest cca 2 roky 

U – strach ze ztráty zam�stnání kv�li pracovní neschopnosti 

V – negativní 

Z – špatná 

Ž – po neúsp�šn� provedené operaci v roce 2002 za�ala nemocná trp�t nesnesitelnými 

bolestmi, které ji dovedly až do plze�ského CLB, kde byla od roku 2003 lé�ena pro 

dorzalgie a failed back surgery syndrom. Nejprve byly nemocné podávány peroráln� 

analgetika v kombinaci s fyzioterapií a psychoterapií. Pozd�ji za�ala nemocná užívat    

i antidepresiva. I p�esto byly její bolesti stále silné, na m��ítku bolesti (VAS) se 

pohybovaly mezi 6 a 8 stupn�m. Pacientka byla tedy pro málo ú�innou lé�bu 

analgetiky p�ijata k aplikaci intratékální pumpy a dlouhodobému trvalému podávání 

opiát�. 
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      Osobní anamnéza: Nikdy nekou�ila, nepila alkohol ani neprod�lala žádné vážné 

nemoci nebo úrazy. 

      Sociální anamnéza: Pacientka mi �ekla, že žije spolu s manželem a dv�ma syny ve 

v�tším byt�. 

      Pracovní anamnéza: D�íve pracovala jako ú�ednice, ale od doby operace byla 

v pracovní neschopnosti. Má strach ze ztráty zam�stnání.  

      Terapie bolesti: Poprvé jsem nemocnou navštívila 1. den po operaci, kdy jí byla 

aplikována b�žná intratékální pumpa. Pacientka se tehdy cítila velmi slabá a unavená, 

ale p�i rozhovoru s ní jsem zjistila, že do této metody lé�by vkládá poslední nad�je, 

protože p�edchozí metody selhaly. Postupn� mi lí�ila celý sv�j p�íb�h a zárove� se 

sv��ila, že pokud ani tato forma tišení bolesti neusp�je, už nebude d�v��ovat 

zdravotnictví. Nejv�tší obavy m�la  z toho, že se nenau�í s dávkovací pumpou 

zacházet. 4. den po operaci, po d�kladné edukaci a nácviku zacházení s injek�ní 

pumpou byla nemocná propušt�na do domácího ošet�ování. Plze�ské CLB nadále 

navšt�vovala každý m�síc, kdy jí byla provedena vým�na ú�inné sm�si (Morphin) 

v injek�ní st�íka�ce do dávkovací pumpy. Neustále m�la také možnost p�i potížích 

telefonické konzultace se specialistou lé�by bolesti. 

      V dubnu 2006 se u nemocné náhle objevila hore�ka, t�esavka a op�t se stup�ovala 

bolest v zádech. Byla proto hospitalizována  na neurochirurgickém odd�lení v Plzni, 

kde byla po punkci mozkomíšního moku a po odebrání krve zjišt�na infekce v oblasti 

zavedení katétru. Intratékální katétr byl proto vyjmut a po krátkodobé rekonvalescenci 

s podáváním antibiotik byla nemocná p�ijata do zkušební skupiny nemocných 

k aplikaci spinální pumpy Archimedes. Indikací byl i fakt, že nemocná tento zp�sob 

terapie bolesti velmi dob�e snášela, analgetický ú�inek byl velmi dobrý a došlo i ke 

zlepšení v oblasti životních aktivit. 

      Koncem �ervna 2006 jsem se s nemocnou op�t setkala, když byla p�ipravována 

k implantaci spinální pumpy Archimedes. Oproti minulé návšt�v� byla pacientka lépe 

nalad�ná a dokonce se sv��ila, že pomáhá manželovi s ú�etnictvím a už se moc t�ší, až 

bude moci jet o víkendu na svou chatu, která jí dodává energii. Po implantaci pumpy 

byla nemocná ješt� 5 dní hospitalizována na ARK, kv�li sledování pr�b�hu 

poopera�ního období, který prob�hl bez komplikací. Bolest se v té dob� pohybovala 

na desetistup�ové škále mezi stupn�m 2 a 3. Poté byla pacientka op�t propušt�na do 

domácího ošet�ování. Asi m�síc po propušt�ní se u nemocné po nové náplni pumpy     

a zm�n� koncentrace objevila nevolnost a zvracení. Obsah pumpy byl tedy op�t 
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vym�n�n, byla aplikována antiemetika a asi po 2 dnech se stav nemocné spontánn� 

upravil. 

      V sou�asné dob� navšt�vuje pacientka CLB pravideln� každý m�síc, kde dochází 

k vým�n� nápln� pumpy. Zárove� si pe�liv� vede deník bolesti a p�i potížích m�že 

telefonicky konzultovat sv�j stav s léka�em v CLB. 

  

 

 

Ošet�ovatelská kazuistika M.P., 32-ti letého traktoristy po úrazu pravé horní 

kon�etiny s její omezenou hybností, trpícího chronickou bolestí. 

 

      S nemocným jsem se setkala v roce 2006, kdy byl p�ipravován k opera�nímu 

výkonu - k blokád� hrudního sympatiku v úrovni Th3. 

      P�í�ina bolesti: V rozhovoru den p�ed operací nemocný uvedl, že asi p�ed 3 lety 

p�i oblékání kombinézy ucítil rupnutí v rameni. V nemocnici mu rameno zafixovali     

a od té doby byl bez potíží. Ale asi p�ed 2 lety ucítil p�i zvedání t�žkého b�emene op�t 

rupnutí a bolest v oblasti pravého ramene a lopatky. Objevil se otok celé paže až 

k prst�m. Od té doby trvají bolesti, lividní zbarvení a otoky celé PHK a také omezení 

hybnosti. 

      Hodnocení bolesti z ošet�ovatelského hlediska, ošet�ovatelská anamnéza: 

O – pravá paže 

P – fyzická námaha provokuje bolest, paliativním faktorem je udržení pravé horní 

kon�etiny v klidu 

Q – tupá, trvalá 

R – ob�as p�i nevhodném pohybu do pravé lopatky a zad 

S – podle VAS stupe� 7, v noci se opakovan� budil, bolest snášel celkov� špatn� 

T – terapie pomocí rehabilitace + analgetik, bolest trvá asi 2 roky 

U – �áste�ný invalidní d�chod 

V – negativní 

Z – špatná 

Ž – po úraze byl nemocný hospitalizován na neurologickém odd�lení okresní 

nemocnice, kdy  se po zahájení rehabilitace bolesti ješt� zhoršily. Provedené RTG 

snímky ukazovaly normální nález a proto byl nemocný poté odeslán do plze�ského 

CLB. V plze�ském CLB byl pacient vyšet�en neurologem, bylo mu provedeno 
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laboratorní vyšet�ení, CT hrudníku, magnetická rezonance PHK a scintigrafie pravého 

ramene. Žádné z provedených vyšet�ení neprokázalo specifické onemocn�ní a proto 

byl u nemocného diagnostikován komplexní regionální bolestivý syndrom. Obst�iky 

(roztokem Marcainu) a blokády ramenního pletence nejprve p�inášely úlevu, ale 

pozd�ji se efekt lé�by výrazn� snížil. Pacient byl proto indikován k  blokád� hrudního 

sympatiku v úrovni Th3. 

      Osobní anamnéza: Nikdy p�edtím neprod�lal žádné operace, jen b�žné d�tské 

nemoci. V roce 2005 mu byla diagnostikována arteriální hypertenze. Zárove� kou�il 

asi 15 cigaret denn� a ob�as pil pivo. 

      Sociální anamnéza: Pacient uvedl, že je  ženatý a žije spolu s manželkou a 3 d�tmi 

v menším dom� na vesnici. 

      Pracovní anamnéza: D�íve pracoval jako traktorista. Sv��il se, že ob�as trpí 

poruchami nálad a propadá depresím, kv�li zran�ní je v �áste�ném invalidním 

d�chodu a nem�že pracovat na drobných opravách domu. 

      Terapie bolesti:  Poopera�ní pr�b�h byl dobrý a hned druhý den po operaci se 

objevil výrazný perfuzní efekt v oblasti PHK a zárove� nemocný uvedl 50% úlevu od 

bolesti, což je na desetistup�ové škále stupe� 4. Z trvalé medikace byly nemocnému 

doporu�eny antidepresiva a analgetika p�i zhoršení potíží. 

      V sou�asné dob� navšt�vuje pacient CLB pravideln� každý m�síc, kde dochází 

k neurologickému vyšet�ení PHK a zhodnocení bolesti. Zárove� si pe�liv� vede deník 

bolesti a p�i potížích m�že telefonicky konzultovat sv�j stav s léka�em v CLB. 

 

 

 

Ošet�ovatelská kazuistika F.F., 56-ti letého vedoucího pily s diagnostikovaným 

adenokarcinomem hlavy pankreatu, po provedené  hemipankreatoduodenektomii 

s komplikovaným poopera�ním pr�b�hem a trpícího akutní, ale dlouhotrvající 

bolestí. 

 

      S nemocným jsem se poprvé setkala v �íjnu roku 2006, kdy byl p�eložen pro 

komplikovaný poopera�ní pr�b�h z chirurgické kliniky na ARK ke komplexní 

resuscita�ní lé�b�.  

      P�í�ina bolesti: Adenokarcinom hlavy pankreatu po úsp�šn� provedené 

chirurgické lé�b�, ale s výraznými komplikacemi. 



 141

      Hodnocení bolesti z ošet�ovatelského hlediska, ošet�ovatelská anamnéza: 

O – dutina b�išní 

P – jakýkoliv pohyb, zmír�ují jí analgetika a opiáty 

Q – pálivá, ostrá, pulzující, intermitentní 

R – do hrudníku, zad, p�i pohybu do celého t�la 

S – po desetidenní hospitalizaci na stupnici grafických symbol� (výraz� obli�eje) 

bolesti odpovídaly stupni 4 – 5, což je krutá bolest,  díky hospitalizaci a lé�b� bolesti 

zatím není omezení spánku, snaží se bolest snášet hrdinsky 

T – terapie analgetiky + opiáty, trvalá bolest 

U – žádné neudává 

V – negativní 

Z – špatná 

Ž – ihned po p�ijetí na odd�lení byl nemocnému zaveden CŽK, arteriální katétr, PMK 

a nasogastrická sonda. Vzhledem k t�žkému stavu nemocného, kdy došlo k akutnímu 

respira�ním selhání (nutnost provedení OTI), multiorgánové dysfunkci a rozvoji 

difúzní hnisavé peritonitidy, byly všechny léky (v�etn� parenterální výživy) podávány 

nitrožiln�. S nemocným jsem mohla poprvé navázat kontakt (neverbální komunikace) 

až po desetidenní hospitalizaci, kdy došlo ke zlepšení a stabilizaci stavu a nemocnému 

byla snížena analgosedace. V té dob� se u pacienta objevily bolestivé grimasy, které 

byly �ast�jší a intenzivn�jší p�i jakékoliv manipulaci s ním. Po celou dobu 

hospitalizace byly proto nemocnému podávány nitrožiln� opiáty ve vysokých dávkách 

a byl pravideln� kontrolován a hodnocen stupe� bolesti.  

      Osobní anamnéza: V rozhovoru s rodinou jsem zjistila, že je nemocný veselý 

�lov�k, optimista a nezkazí žádnou legraci. Ani po sd�lení nep�íznivé diagnózy 

nep�estával v��it, že se úpln� uzdraví. Nemocný prý také kou�í asi 20 cigaret denn�     

a pije asi 3 piva denn�. V mládí prod�lal žloutenku, ale jinak nem�l žádné vážné 

nemoci ani úrazy. 

      Sociální anamnéza: Rodina nemocného navšt�vovala denn�. Jeho manželka mi 

sd�lila, že spolu mají 4 d�ti, ale 2 zahynuly tragicky. Starší sestra prý zem�ela na 

rakovinu slinivky b�išní. Žijí spolu v malém byt� na kraji m�sta. 

      Pracovní anamnéza: Pracoval jako vedoucí pily. 

      Pr�b�h hospitalizace a terapie: Vzhledem k t�žkému stavu nemocného byl 

nemocný zpo�átku hospitalizace udržován v hluboké analgosedaci. V�tšinu informací 

jsem proto získala od rodiny. Až po stabilizaci stavu jsem mohla promluvit                  
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i s nemocným. Díky p�edpokládané dlouhodobé UPV byla také nemocnému 

provedena tracheostomie. V dalším období byl stav nemocného ješt� komplikován 

rozvojem fluidothoraxu oboustrann� a akutní pankreatitidy, kdy musela být založena  

do�asná laparostomie s proplachovou drenáží dutiny b�išní  a denn� provád�na toaleta 

DB na opera�ním sále. Také se objevily hore�ky, v mikrobiologickém nálezu z dutiny 

b�išní byla diagnostikována Klebsiella pneumonie a proto byla zahájena cílená lé�by 

antibiotiky. Po celou dobu byl proto nemocný udržován v analgosedaci, jejíž dávka se 

m�nila v závislosti na tom, jakou poci�oval nemocný bolest. Po op�tovném stabilizaci 

stavu se u pacienta ješt� objevilo náhlé  krvácení do DB a byla nutná op�tovná revize 

DB na opera�ním sále.  

            U pacienta byla první m�síc nutná stále trvalá komplexní resuscita�ní pé�e       

a trvalé monitorování základních životních funkcí. Po 30-ti denní hospitalizaci se stav 

nemocného zlepšil natolik, že mu byla zavedena nasojejunální sonda Freka a došlo tak 

k p�evedení na enterální výživu. Dávky opiát� se snížily na nejnižší možnou hranici, 

nemocný byl pln� p�i v�domí a schopen neverbální komunikace. Postupn� za�alo 

odpojování od ventilátoru (tzv. weaning) a intenzivní dechová rehabilitace                   

a nemocnému tak bylo možno vypustit tracheostomickou manžetu a díky tomu mohl 

za�ít op�t normáln� mluvit. Pozd�ji v rozhovoru uvedl, že neschopnost mluvit mu 

velmi zhoršovala jeho psychický stav. Na desetistup�ové škále (VAS) poté uvedl 

stupe� bolesti 2. Po zlepšení celkového stavu byl nemocný p�eložen po 47 denní 

hospitalizaci zp�t na chirurgickou kliniku. Zde probíhalo dolé�ení, které trvalo ješt� 

29 dní. V té dob� se u nemocného stále ješt� vyskytovaly bolesti b�icha a proto byla 

zvolena optimální terapie pomocí opiátových náplastí Durogesic. Krátce p�ed Vánoci 

byl nemocný v celkov� dobrém stavu propušt�n do domácího ošet�ování. 

      S pacientem jsem se n�kolikrát setkala na chodbách nemocnice, protože nadále 

navšt�vuje pravideln� pankreatickou poradnu. P�sobil na m� velmi vyrovnaným 

dojmem a n�kolikrát se p�išel pozdravit i s personálem ARK, p�estože chvíle strávené 

v tomto prost�edí pro n�j nebyly v�bec p�íjemné. Nyní už se dokáže zase usmívat        

a v��í, že sv�j boj s rakovinou vyhrál. Bolestí  netrpí, akorát ho prý „p�i špatném 

pohybu ob�as píchne v b�iše“. 
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10. Diskuse 

 

      Ve své diplomové práci jsem se zabývala zp�sobem lé�by a pomoci lidem 

s chronickou intenzivní bolestí v CLB. Kozák a Papežová hovo�í: „A�koliv málo lidí 

umírá na bolest, mnoho lidí umírá v bolesti a ješt� více v bolesti žije.“ 39) 

      Historie lé�by bolesti je velmi dlouhá a sahá dávno p�ed za�átek k�es�anství do 

dob Hippokratových, kdy tlumení bolesti bylo považováno za boží dar vložený do 

rukou léka��. Již v této dob� se k tlumení bolesti používalo r�zných rostlinných 

extrakt� zejména opia, výtažk� z durmanu nebo alkoholových nápoj� z kaktusových  

š�áv. Po�átkem 20. století se již lidstvo dokáže pom�rn� dob�e vypo�ádat s bolestí      

v pr�b�hu operace, avšak tlumení bolesti p�i úrazech, porodu a zejména tlumení 

bolesti chronické je stále velmi nedokonalé. Zm�na p�ichází až po�átkem 60. let, kdy 

zásluhou Melzacka a Walla dochází k objasn�ní n�kterých základních mechanism� p�i 

vnímání bolesti (tzv. vrátková teorie bolesti). 51) 

      Domnívám se, že bolest a hlavn� chronická bolest je navzdory pokroku 

v medicín� stále bagatelizována, nedostate�n� lé�ena a je velkým problémem. Svou 

prací jsem cht�la upozornit na opomíjený fakt ze stran léka��, ale i zdravotních sester. 

Zejména léka�i cítí u nemocných, kte�í jsou v jejich o�ích vylé�eni, ale p�esto trpí 

bolestí, své selhání nebo neúsp�ch. Chronická bolest ale není jen záležitostí fyzickou, 

nýbrž také psycho-sociální. Nemocnému, který trpí chronickou bolestí se m�ní role, 

vztahy, práce a postupn� dochází k devalvaci celé osobnosti. Zde by m�la být 

nemocnému nabídnuta adekvátní a komplexní pomoc od odborník�, zejména t�ch, 

kte�í mají s lé�bou chronické bolesti zkušenosti (psychologové, fyzioterapeuté, apod.). 

Každý z nich má své individuální místo u každého jedince. Práv� CLB se zabývají 

komplexní osobností �lov�ka a proto jejich spolupráci vítáme. 

      Diplomová práce je �len�na do dvou velkých �ástí, teoretické a empirické. První 

z nich se týká teoretického poznání v dané oblasti. Cht�la jsem upozornit na to, že 

bolest neznamená jen nocicepci, ale komplexní bio-psycho-sociální a také 

emocionální prožitek, kdy má každý jedinec zcela odlišný práh bolesti. Tišení bolesti, 

které pomáhá jednomu nemocnému, už nemusí pomáhat druhému a proto je nutné 

p�istupovat ke každému zcela individuáln�. Je d�ležité, aby si zdravotník vybudoval 

                                                 
39) Kozák, J., Papežová, H.: Kapitoly z lé�by bolesti, Praha: Maxdorf s.r.o., 2002, s. 11 
51) McLaughlinová, Ch. (p�eklad: Knišová, K.): Jak ulevit bolesti, Bánská Bystrica: Euromedia Group,  
     2001, s. 26 
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profesionální vztah k nemocnému a aby pacient m�l ve zdravotnický tým d�v�ru. 

Spolupráce p�i lé�b� bolesti je nezbytná a je sou�ástí cesty, která vede k úsp�chu.  

      Zavedení systému monitorování a hodnocení bolesti jsou pro všechna 

zdravotnická za�ízení nutná, bez nich nem�že být pé�e dob�e �ízena. Existuje mnoho 

za�ízení nebo odd�lení, kde nemocní stále trpí. D�ležitá je proto týmová práce a to 

nejen léka�e a sestry, ale spolupráce multidisciplinární, kde hlavní roli hraje pacient. 

      Anesteziologicko-resuscita�ní klinika Fakultní nemocnice v Plzni, kde pracuji, je 

druhou nejv�tší klinikou a je integrujícím �lánkem chodu celé nemocnice. Poskytuje 

komplexní intenzivní pé�i o nemocné s polytraumatem již od p�ijetí do nemocnice 

(Emergency). Již od urgentního p�ijetí do nemocnice za�íná lé�ba bolesti (v této chvíli 

v�tšinou akutní). ARK má �ty�i základní �ásti, které se podílí na lé�b� bolesti: úsek 

Anestézie  (každoro�n� nar�stající po�et anestézií,  pro nejnáro�n�jší opera�ní 

výkony). Další �ástí je l�žkové odd�lení s 11 l�žky  (hlavní sou�ást traumacentra        

v pé�i o polytraumata, nejvyšší dostupná resuscita�ní pé�e pro Plze�ský a Karlovarský 

kraj pro všechny v�kové kategorie  s ro�ní obložností 450 – 500 nemocných). 

Následujícím pracovišt�m je Emergency (vysokoprahový p�íjem nemocnice s ro�ní 

pr�chodností 1200 - 1300 nemocných se selháním �i selháváním základních životních 

funkcí, z nichž polytraumatizovaní pacienti �iní 10%). A poslední neodmyslitelnou 

složkou je práv� Centrum pro lé�bu bolesti (funguje od roku 1999 a zabývá se 

problematikou nenádorové i nádorové bolesti, ro�n� vykazuje p�es 5000 ošet�ení 

pacient�). Na klinice pracují 2 klini�tí psychologové. V lo�ském roce získala FN 

akreditaci pro obory a pracovišt� Anesteziologie a resuscitace, Intenzivní medicína      

a Paliativní medicína a lé�ba bolesti. Ve všech uvedených úsecích probíhá n�jaká 

forma lé�by bolesti. V úseku Anestezie  a Emergency jde spíše o bolest akutní, v CLB 

o bolest chronickou a l�žková �ást ARK je zastoupena ob�ma typy bolesti. 

      I p�esto, že naše nemocnice získala akreditaci mnoha pracoviš�, stále se 

v n�kterých p�ípadech setkávám s laxním p�ístupem ze strany léka�� i zdravotních 

sester. N�kte�í zdravotníci nemocným jejich bolest bagatelizují, nebo v��it necht�jí      

a a� k hodnocení bolesti použijeme jakékoliv škály, stále pro n�které zdravotníky není 

dosta�ující nebo dostate�n� vypovídající o pacientov� bolesti. Zrovna nedávno jsem 

se setkala, bohužel na naší klinice, s p�ípadem, kdy léka� necht�l brát v potaz 

pacientovi stížnosti, ná�ky ani bolestivé grimasy. Šlo o starou paní, která byla po 

provedené endoprotéze s komplikacemi p�ijata na ARK k dechové rehabilitaci. P�esto, 

že si od samého po�átku st�žovala na bolest operované kon�etiny, v�tšina léka�� to 
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p�echázela a na m�j dotaz, pro� pacientce bolest nev��í, jeden z léka�� odpov�d�l:„Ta 

noha jí už nem�že bolet, vždy� je t�i týdny po operaci.“ Jeho odpov�	 m� úpln� 

vyvedla z míry. Nakonec byly pacientce n�kolik dní  kontinuáln� aplikovány opiáty 

v malé dávce nitrožiln� a její celkový stav se ihned zlepšil, lépe spolupracovala a po 

n�kolika dnech se byla schopná s dopomocí i postavit. Bohužel se za celou dobu mé 

praxe nejednalo o jediný nebo ojedin�lý p�ípad. Se situacemi, kdy zdravotník 

nemocnému jeho bolest nev��í jsem se setkala již n�kolikrát. Možná hraje roli i to, že 

v�tšina zdravotník� se neocitla na druhém b�ehu v roli pacienta a proto se snaží bolest 

nemocných bagatelizovat, protože sami nemají s krutou bolestí žádní zkušenosti. 

      V��ím, že moje práce a její výsledky pomohou ke zvýšení kvality ošet�ovatelské 

pé�e v oblasti sledování a hodnocení bolesti v naší nemocnici a že se zdravotni�tí 

pracovníci (zdravotní sestry, léka�i, medici, aj…) nad tímto problémem hloub�ji 

zamyslí. To je také jeden z d�vod�, pro� jsem se rozhodla vystoupit s mojí 

diplomovou prací a výsledky výzkumu na 8. studentské v�decké konferenci 1. LF UK. 

      Empirická �ást obsahuje výzkum chronické bolesti a jednotlivých Center pro 

lé�bu bolesti, konaný v lednu 2007 v akreditovaných pracovištích lé�by bolesti. 

      Kritériem pro výb�r jednotlivých CLB byla jejich platná akreditace Ministerstvem 

zdravotnictví �eské Republiky. Z oslovených 96 pracoviš� CLB jich bylo do 

výzkumu zapojeno 54. Do výzkumu byla zahrnuta CLB r�zných typ�, která byla 

garantována Spole�ností pro studium a lé�bu bolesti a byla zastoupena všemi �ty�mi 

kategoriemi. Sídla jednotlivých pracoviš� se nacházela ve všech krajích �R. Sou�asné 

rozd�lení do 4 kategorií vnímám jako pozitivní, nebo� se tím zlepší dostupnost pro 

nemocné trpící chronickou bolestí a mnohým m�že pomoci již návšt�va Ambulance 

bolesti nejnižšího typu. Celkem jsem zkoumala t�i výzkumné vzorky – jednotlivá 

CLB, zdravotní sestry, které zde pracují a kone�n� samotné klienty navšt�vující CLB. 

      V minulosti jsem nikdy výzkum na podobné téma neprovád�la a podle mých 

informací ho neprovád�l ani nikdo z plze�ské Fakultní nemocnice. Od za�átku jsem si 

od zvolené metody slibovala, že se mi poda�í proniknout hloub�ji do oblasti lé�by 

bolesti. Myslím si, že bolest je velmi d�v�rná zkušenost jedince a jeho pocity, stesky  

a p�ání se nedají vyjád�it pouze �ísly. Proto jsem v práci uvedla i kazuistiky 

nemocných s bolestí, se kterými jsem se již v minulosti opakovan� setkala. Cht�la 

jsem tím ukázat, že lé�ba chronické bolesti je b�h na dlouhou tra� a vyžaduje 

p�ekonání mnoha p�ekážek, než jednotlivec dosáhne cíle nebo se mu alespo� p�iblíží. 
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Diskuse k hypotéze �. 1 

CLB jsou rozloženy po celém území �R, v jednotlivých krajích je minimáln� jedno 

fungující CLB. 

      V pr�b�hu prosince roku 2006 jsem rozeslala 96 dotazník� jednotlivým 

pracovištím lé�by bolesti a poprosila je o laskavé a pravdivé vypln�ní. Z celkového 

po�tu se vrátilo asi 70 % dotazník�, z nichž jsem ješt� n�které musela vy�adit, nebo� 

byly nesprávn� vypln�né nebo nebyly vypln�né sestrou. Tyto dotazníky tudíž ztratily 

svoji výpov�dní hodnotu. Jednou z možností, aby byl výzkum pln� validní byla           

i varianta, že bych jednotlivá CLB navštívila osobn� a s jejich zam�stnanci provedla 

rozhovor. Tato eventualita bohužel nebyla v mých silách, zejména z �asového 

hlediska. 

      B�hem výzkumu jsem zjistila, že všechna (96) akreditovaná CLB nejsou na území 

�R rozložena stejnom�rn�. Nebyla zde ani p�ímá úm�rnost mezi velikostí a rozlohou 

jednotlivých kraj� a po�tem CLB. Nap�íklad v hlavním m�st� Praha bylo na malé 

ploše koncentrováno nejvíce (14) pracoviš� lé�by bolesti z celé �R. Je to z�ejm� 

proto, že je v Praze nejv�tší po�et obyvatel pracujících v administrativ�, �i starší 

nemocní. Naopak kraj Vyso�ina m�l k dispozici pouze 3 CLB, což se mi zdá 

vzhledem k jeho rozloze a po�tu obyvatel velmi málo. Dalším krajem, který 

disponoval nejv�tším po�tem CLB byl Moravskoslezský kraj (13), kde se zajisté 

odrazil charakter života, kterým místní obyvatelé žijí. Zejména mám na mysli t�žkou 

fyzickou námahu v t�žkém pr�myslu, hutích, dolech a šachtách. Možná se vznik CLB 

v této oblasti orientoval práv� podle pot�eb zdravotnictví, kdy bylo  nutno  lé�it velké 

množství nemocných s chronickou bolestí. Nap�íklad v Karlovarském kraji byla 

z�ízena jen 3 CLB. Myslím si, že to m�že být tím, že se v tomto kraji nacházejí lázn�. 

Je tedy pé�e nemocným trpících bolestí dostupná všude a všem? Netrpí nemocní 

v n�kterých oblastech zbyte�n� bolestí? Jsou všechna CLB adekvátn� rozmíst�na? 

      Dále jsem z výzkumu zjistila, že se vznikem CLB v roce 1992 neustále p�ibývá 

po�et l�žek pro nemocné trpící chronickou bolestí. N�která pracovišt� lé�by bolesti 

sice existovala již d�íve, ale teprve se vznikem SSLB v roce 1990 se dal t�mto 

pracovištím metodický rámec, který byl práv� v roce 1992 uzákon�n Metodický 

návod  pro budování pracoviš� lé�by bolesti ve v�stníku MZ �R a roz�lenil tak 

algesiologická pracovišt� do 4 typ�. V sou�asné dob� (k 31.12.2006) je jich 71. 

Myslím si, že i p�es tuto skute�nost je l�žek  pro tyto nemocné velmi málo a ve 

v�tšin� CLB funguje jen denní stacioná�, kdy nemocný musí odpoledne odejít dom�. 
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Velké množství klient�, kte�í pot�ebují ošet�ení p�i náhlém zhoršení chronické bolesti 

musí být proto hospitalizováno na odd�leních, kde mají práv� volné místo  a kde tudíž 

není zdravotnický personál specialisty na hodnocení a tlumení bolesti. Výjimku tvo�í 

pracovišt�, kde je CLB sou�ástí n�které kliniky (ARO, kardiologie, rehabilitace), kde 

jsou pro tento typ nemocných stále p�ipravena akutní l�žka  a v p�ípad� pot�eby m�že 

být nemocný hospitalizován. Na t�chto odd�leních m�že mít nemocný jistotu, že se     

o n�j postará kvalifikovaný personál, který jeho potížím rozumí a dokáže je adekvátn� 

�ešit. Nemá snad nemocný právo na odbornou a kvalifikovanou pomoc ve všech 

zdravotnických za�ízeních? 

      Zárove� jsem zjistila, že zam�stnanci CLB pracují na nejr�zn�jší typy úvazk�. 

Celkov� nejv�tší po�et zam�stnanc� tvo�í léka�i (celkem 98) a zdravotní sestry 

(celkem 80). Podle kategorie a jednotlivého typu CLB bylo zam�stnáno na 

jednotlivých pracovištích lé�by bolesti i n�kolik odborník� nebo specialist� na 

nejr�zn�jší typy úvazk�. Nejvíce zam�stnanc� pracujících na plný, ale i na �áste�ný 

úvazek tvo�ili práv� léka�i a sestry. Ostatní pracovníci reprezentovali pom�rn� malou 

skupinu interních zam�stnanc�. Ale jak jsem zjiš�ovala v hypotéze �íslo 5, velké 

množství pracujících odborník� spolupracuje s jednotlivými CLB spíše extern�. Zde 

m� napadá otázka, zda mají všechna CLB k dispozici jednotlivé odborníky v dob�, 

kdy je pot�ebuje nemocný? 

      Domnívám se, že CLB mají jist� svoji nezastupitelnou úlohu v pé�i o nemocného 

trpícího chronickou bolestí, ale ješt� je mnohé, co by se mohlo zlepšit a neustále 

zdokonalovat ke spokojenosti všech zú�astn�ných osob. 

 

Diskuse k hypotéze �. 2 

Domníváme se, že nemocných v CLB nar�stá vzhledem ke zhoršujícímu se  

životnímu stylu klient�  a zvyšujícímu se  v�ku (nap�. nár�st bolesti z civiliza�ních 

onemocn�ních zad). 

      Výzkumem bylo zjišt�no, že po�et klient� navšt�vujících CLB má opravdu 

vzr�stající tendenci. Jsem si v�doma toho, že kone�ná �ísla nemusí být p�esná, 

protože se do výzkumu nezapojila všechna CLB, ale i p�esto se potvrdila hypotéza, že 

po�et klient� CLB neustále nar�stá. V tabulce a grafu �. 12 uvádím po�et evidovaných 

nemocných v CLB za posledních 5 let (tj. od za�átku ledna roku 2002 do konce 

prosince roku 2006). 
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      Dále jsem zjistila, že p�vod bolesti se nejvíce projevuje jako následek 

nesprávného životního stylu v kombinaci s organickou p�í�inou bolesti. Domnívám se, 

že nezdravý zp�sob života  je fenoménem dnešní usp�chané a hektické doby, kde 

hlavní roli hraje stres, nesprávná výživa a nedostatek pohybu. Když jsem zjiš�ovala, 

jaký nej�ast�jší faktor nesprávného životního stylu p�evažuje, zjistila jsem, že je to 

práv� nedostatek pohybu a ihned za ním se objevuje obezita / nadváha. Jsem 

p�esv�d�ena, že lidé v dnešní dob� dávají p�ednost rychlým aut�m p�ed svižnou ch�zí 

a rychlým jídl�m p�ed zdravou a vyváženou stravou, která je možná náro�n�jší na 

p�ípravu. V�tšina obyvatel si možná ani neuv�domuje, kam je tento zp�sob životního 

stylu m�že dovést. Te	 se cítí dob�e, ale za pár let, to mohou být práv� oni, koho 

postihne onemocn�ní meziobratlových plotének a kloub� nebo zhoubné nádory 

s projevy práv� chronické bolesti. 

      Domnívám se, že správný životní styl m�že velmi pozitivn� ovlivnit zdraví 

�lov�ka a zlepšit kvalitu jeho života. Primární prevence je nejd�ležit�jší v politických 

rozhodnutích a hraje d�ležitou roli p�ed vznikem nejr�zn�jších civiliza�ních chorob.    

I p�esto, že v mnoha �asopisech a televizních po�adech je tato tématika rozebírána, 

z�ejm� si lidé stále neuv�domují nebezpe�í, které na n� �eká. Možná televizní 

reklama, která by ukazovala následky nezdravého životního stylu, nebo informa�ní 

letáky v ordinacích praktických léka��  by pomohly lidem uv�domit si, že zdraví je 

velmi k�ehká v�c a pokud ho máme dnes, není zaru�eno, že ho budeme mít i zítra.  

 

Diskuse k hypotéze �. 3 

Rozdíly mezi klienty CLB tvo�í v�k, pohlaví, zp�sob zam�stnání a  léka�ská  

diagnóza. 

      Hypotézu �. 3 jsem si rozd�lila do jednotlivých oblastí, kde bylo potvrzeno, že 

v�ková hranice klient� s bolestí se stále rozši�uje a ženy trpí chronickou bolestí více 

než muži. Domn�nka, že CLB navšt�vují nejvíce lidé s onkologickými diagnózami      

a bolestí trpí nejvíce lidé se sedavým zp�sobem zam�stnání a t�žce   fyzicky pracující, 

ale potvrzena nebyla.  

      Co se tý�e v�kové hranice klient�, zjiš�ovala jsem jen v�k nejmladších                   

a nejstarších klient� CLB. Jsem si v�doma toho, že práv� st�ední vrstva nemocných, 

nebo také vrstva dosp�lých by byla z�ejm� zastoupena nejvíce. V mém výzkumu jsem 

se ale zam��ila na v�kové horní a dolní hranice, protože m� zajímalo od kterého 

nejnižšího roku nemocní trpí takovou bolestí, že hledají pomoc v CLB a naopak kolik 
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rok� je jejich nejstarším klient�m. Zjistila jsem, že nejmladšímu klientovi byl 1 rok     

a nejstaršímu 103 let. Domnívám se tedy, že kvalitní lé�ba bolesti je nezbytná 

v každém v�ku a je zcela individuální. 

      Z hlediska pohlaví jsem zjistila, že více klient� CLB tvo�í ženy. Jsem 

p�esv�d�ena, že hlavním d�vodem je fakt, že ženy se cht�jí své bolesti co nejrychleji 

zbavit a vyhledávají odbornou pomoc d�íve než muži. Zatímco práv� muži svoji bolest 

necht�jí dát najevo a snaží se s ní bojovat sami, proto ani CLB nenavšt�vují tak �asto. 

      Byla jsem p�esv�d�ena, že nejvíce klient� navšt�vuje CLB z d�vodu t�žké fyzické 

práce nebo sedavého zp�sobu zam�stnání. Zjistila jsem ale, že nejvíce nemocných je 

v invalidním nebo starobním d�chodu. Jsem p�esv�d�ena, že bolest a p�edevším 

dlouhodobá bolest invalidizuje. V�kový pr�m�r dnešní populace se neustále zvyšuje, 

zvyšuje se i pr�m�rná délka života. Domnívám se, že vše je za cenu  zdraví obyvatel. 

�ím je �lov�k starší, tím dochází k v�tším involu�ním a degenerativním zm�nám 

„opot�ebování organismu“ a tím �ast�ji se �lov�k setkává s bolestí.  

      Na za�átku svého výzkumu jsem byla p�esv�d�ena, že v�tšinu klient� CLB musí 

ur�it� tvo�it klienti s onkologickým onemocn�ním. Pozd�ji jsem ale zjistila, že tomu 

tak není a naopak onkologicky nemocní tvo�í jen asi 15 % všech klient� CLB. 

Zastávám názor, že klienti s onkologickou diagnózou netrpí tolik chronickou bolestí, 

nebo je jejich bolest ve v�tšin� p�ípad� lé�ena práv� na onkologických odd�leních. 

Naopak v nejv�tší mí�e jsou klienti v CLB lé�eni pro bolesti zad. Tento výsledek          

i souvisí s mojí domn�nkou v hypotéze �. 2, kde jsem práv� bolesti zad spojovala 

s civiliza�ními onemocn�ními a nesprávným životním stylem. Ptám se tedy, pro� 

v každém �asopise nejsou cvi�ení na bolesti zad? Pro� neexistují informa�ní letáky 

s nej�ast�jšími civiliza�ními chorobami a jejich prevencí? A kone�n�, pro� lidé 

nechávají dojít bolesti zad tak daleko?  

 

Diskuse k hypotéze �. 4 

Pro jednotlivé kraje bude r�zná charakteristická skupina nemocných. 

      Na základ� mého výzkumu jsem zjistila, že jednotlivé kraje mají svoji 

charakteristickou skupinu nemocných, kte�í jsou klienty CLB. Ve všech krajích �R 

byl nej�ast�jší neonkologickou diagnózou vertebrogenní algický syndrom. Jen 

v Královéhradeckém kraji p�evládaly artrózy. Jsem p�esv�d�ena, že bolesti zad jsou 

fenoménem sou�asné doby a vyskytují se všude bez ohledu  na v�k, zp�sob 

zam�stnání nebo podmínky, ve kterých žijeme. I v krajích, kde jsou v blízkosti lázn� 
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p�evažuje klientela CLB s bolestmi zad. Co se tý�e onkologických onemocn�ní, ta se 

vyskytovala v jednotlivých krajích r�zn�. V Praze p�evažoval karcinom plic, který 

m�že být d�sledkem nejen nikotinismu, ale i zhoršeného ovzduší a množství smogu, 

který se zde vyskytuje. Ostatní kraje si nedovedu p�esv�d�iv� vysv�tlit. 

      Nejmladší pr�m�rný v�k pacient�, kte�í navšt�vovali CLB byl op�t v Praze, 

zatímco nejstarší pr�m�rný v�k byl v Královéhradeckém kraji. Domnívám se, že 

v�kové hranice klient� v jednotlivých oblastech jsou také náhodné a jsou odrazem 

životního stylu, nemocností a tím, jak �asto chodí nemocní k léka�i. Možná jen 

v hlavním m�st� chodí matky s d�tmi �ast�ji k léka�i a cht�jí své d�ti lé�it pomocí 

moderní medicíny, a proto se zde více d�tí dostane až do CLB. 

      Po�et muž� a po�et žen navšt�vující CLB v jednotlivých krajích se také lišil, ale 

v každém kraji platilo pravidlo, že po�et muž� v CLB byl menší než 45 % a po�et žen 

v CLB byl v�tší než 55 %. K individuálním odlišnostem v pohlaví jsem se již 

vyjád�ila v minulé diskusi k hypotéze �. 3 a jsem p�esv�d�ena, že tento trend bude 

trvat i nadále - ženy budou chodit k léka�i více než muži, protože jsou bolestiv�jší. 

      Invalidní nebo starobní d�chod byl nej�ast�jší p�í�inou hned v 9 krajích �R, ve      

2 krajích nebyla p�í�ina jednozna�ná a jen v Praze, Moravskoslezském a Olomouckém 

kraji byla p�í�ina bolesti klient� CLB jiná. Práv� v hlavním m�st� tvo�ilo nej�ast�jší 

p�í�inu  bolesti sedavé zam�stnání a v Moravskoslezském a Olomouckém kraji t�žká 

fyzická práce. Domnívám se, že bolesti zp�sobené sedavým druhem zam�stnání mají 

logické vysv�tlení. U lidí pracujících v hlavním m�st� p�evažuje více intelektuální       

a administrativní práce. Zatímco v oblasti Moravskoslezska a Olomoucka p�evažuje 

práce fyzická, v oblasti zem�d�lství, strojírenství nebo v hutích, dolech a šachtách. 

 

Diskuse k hypotéze �. 5 

Nej�ast�ji se k lé�b� bolesti v CLB používá neinvazivních terapií. 

      Z výzkumu bylo zjišt�no, že p�evážná �ást lé�ebných metod, které jsou využívány 

k tlumení chronické bolesti jsou metody neinvazivní. Nejvíce zastoupeným zp�sobem 

tišení bolesti byla o�ekávaná farmakoterapie. Domnívám se, že ú�inná 

farmakologická lé�ba je v oblasti tlumení a odstra�ování chronické bolesti v �R           

a Evrop� nezastupitelná. Pokud se v jednotlivých CLB využívalo metod invazivních, 

p�evládaly zde kaudální bloky. Tato metoda op�t souvisí s bolestmi zad. 

      Nejvíce extern� spolupracujících vysokoškolsky vzd�laných zam�stnanc� s CLB 

tvo�ily neurologové, fyzioterapeuti, psychologové a psychiat�i. Jsem p�esv�d�ena, že 
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je to dáno tím, že chronická bolest se týká celé osobnosti �lov�ka a má dopad na jeho 

psychickou stránku a vzájemn� se ovliv�ují. Nejedná se tedy jen o bolest jako p�í�inu 

nebo p�íznak onemocn�ní, ale jedná se o komplex bio-psycho-sociální choroby, kdy 

dochází k celkové zm�n� osobnosti �lov�ka. Dále jsem p�esv�d�ena o tom, že musíme 

aktivn� nabízet r�zné lé�ebné i alternativní metody, v celé ší�i dle individuality 

nemocného, k tlumení bolesti nemocných. Nemocní nejsou odborníky v dané oblasti, 

proto je t�eba jim nabízet více možností, aby si sami mohli vybrat takové, které jim 

p�inášejí úlevu a mohli spolupracovat p�i lé�b�. 

      Mezi nevysokoškolsky vzd�lané zam�stnance, kte�í pracují pro CLB extern� 

pat�ilo nejvíce pracovník� Domácí pé�e. Tak se postupn� za�azujeme k vysp�lejší 

�ásti Evropy, kde je domácí pé�e b�žnou praxí a má p�ednost p�ed hospitalizací. 

Domácí pé�e má velkou �adu výhod. A� už je to touha nemocných lé�it své neduhy, 

bolesti a strasti rad�ji v blízkém rodinném kruhu, v bezpe�n� známém prost�edí, než 

v nemocnici. Nebo využívat emo�ní podpory svých blízkých a být s nimi neustále       

v kontaktu, zvlášt� jedná-li se o chorobu dlouhodobou nebo chronickou. Agentury 

Domácí pé�e mají k dispozici nejr�zn�jší metody k tlumení chronické bolesti, které se 

mohou uskute��ovat v domácím prost�edí nemocných. Tyto agentury jsou svým 

pacient�m k dispozici 24 hodin denn� a pokud se neda�í již bolestivý stav zvládnout 

doma, vždy je tu možnost hospitalizace, kde se o nemocného postará tým odborník�. 

 

Diskuse k hypotéze �. 6 

Sestra pracující v CLB vykonává více administrativní a úzce specializovanou 

�innost než �innost ošet�ovatelskou, je sou�ástí zdravotnického týmu. 

      P�i výzkumu bylo zjišt�no, že zdravotní sestra pracující v CLB vykonává 

nejr�zn�jší typy �innosti. Ve všech p�ípadech vykonává práci administrativní, ale její 

p�evažující �inností je práce úzce specializovaná. Nezbytnou sou�ástí její �innosti je     

i psychická podpora nemocných, vzájemná d�v�ra a informování nemocných,  

individuální a komplexní pé�e o nemocné. Jsem p�esv�d�ena, že tyto faktory výrazn� 

p�ispívají k tlumení a odstra�ování chronické bolesti. 

      Dále jsem zjistila, že sestra v CLB pracuje v týmu s nejr�zn�jšími odborníky          

a specialisty. Každý z nich má své nezastupitelné místo a �ást svých zkušeností, 

kterými m�že pomoci nemocným trpícím chronickou bolestí. Domnívám se, že 

pomoci nemocnému tlumit a odstra�ovat jeho bolest pat�í mezi nejvýznamn�jší                        

a nejd�ležit�jší �innosti zdravotník�. Jsou zárove� i výrazem jejich lidství a empatie. 
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11. Doporu�ení  pro  zdravotníky  a  zdravotnická  za�ízení  pe�ující          

      o pacienty s chronickou bolestí nebo klienty v CLB 
 

1. Zave	te na vašem odd�lení, klinice nebo v nemocnici systém kontinuálního 

sledování a hodnocení bolesti, který je sou�ástí ošet�ovatelského procesu. 22) 

 

2. D�sledn� využívejte ošet�ovatelskou dokumentaci ke sledování bolesti. Pokud 

takovou dokumentaci nemáte, tak ji vytvo�te. Všechna CLB by m�la mít 

k dispozici celou škálu protokol� a metod k hodnocení a zaznamenávání 

bolesti. Doporu�uji všem zdravotník�m, aby nemocným navšt�vující CLB 

rozdávali „deníky bolesti“ a pou�ili je o jejich vypln�ní. 

 

3. Dbejte na to, aby každá ošet�ovatelská anamnéza obsahovala  základní 

informace o tom, zda nemocný trpí bolestí. Pokud ano, založte u každého 

nemocného tiskopis, kde bude ošet�ovatelský personál  kontinuáln� bolest 

sledovat. 22) 

 

4. V p�ípad�, že nemocný trpí chronickými bolestmi, sepište „anamnézu bolesti“ 

k získání co nejobjektivn�jšího obrazu o bolesti pacienta (nap�íklad anamnézu 

bolesti dle Chloubové, viz kapitola 9.7, strana 136). 

 

5. Pou�te nemocného o všech metodách a zp�sobech tlumení bolesti. Informuje 

ho o tom, že i chronická bolest se dá lé�it nebo alespo� zmírnit. Informace 

p�izp�sobte individuálním zvláštnostem nemocného (v�ku nemocného, 

zdravotnímu stavu a jiným okolnostem). 

 

6. Nabídn�te nemocným i jiné nestandardní metody odstra�ování a tlumení 

bolesti (metody alternativní lé�by – akupunktura) nebo metody podp�rné 

(relaxace). 

 

                                                 
22) Hanousková, J.: Hodnocení bolesti sestrou a tlumení poopera�ní bolesti (Diplomová práce), Praha:   
     LF  UK, 2006, s. 127 - 129 
22) Hanousková, J.: Hodnocení bolesti sestrou a tlumení poopera�ní bolesti (Diplomová práce), Praha:   
     LF  UK, 2006, s. 127 - 129 
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7. Vysv�tlete nemocnému d�ležitost spolupráce p�i tlumení a odstra�ování 

chronické bolesti. Seznamte ho s jednotlivými m��ítky nebo hodnotícími 

škálami bolesti. Nechte na nemocném, aby si vybral práv� tu, která mu 

vyhovuje. P�i dalším hodnocení bolesti používejte stále stejnou škálu bolesti. 

 

8. Sledujte bolest i v období, kdy nemocný udává, že bolesti nemá nebo se u n�j  

neprojevují. Bolesti se mohou znovu náhle objevit, kdy mohou být spoušt�cím 

mechanismem r�zné osobnostní faktory (stres), nebo za�ne být dosavadní 

lé�ba nedosta�ující a neú�inná. 

 

9. Pokud není nemocný schopen svoji bolest popsat slovn� nebo zaznamenat na 

m��ítku bolesti (dlouhodobá intenzivní a resuscita�ní pé�e, poruchy v�domí, 

apod.), nepodce�ujte jeho bolest, ani ji nedomýšlejte za n�j. Využívejte 

neverbální komunikace a všímejte si nap�íklad bolestivých grimas pacient� 

nebo stá�ení do úlevové polohy. 

 

10. Všímejte si, co pacientovu bolest zmír�uje nebo potencuje. Hodno�te pe�liv� 

„deníky bolesti“, kde nemocný pravideln� (nejlépe 3x denn�) zaznamenává 

charakter, lokalizaci, intenzitu a pr�b�h bolesti v �ase. Dále její závislost na 

ur�ité úkony, psychické rozpoložení, denní dobu, ro�ní období, po�así aj. 

 

11. Pokud je nemocný trpící chronickou bolestí ve zdravotnickém za�ízení, 

zajist�te mu dostate�ný spánek, odpo�inek, individualizovanou a komplexní 

pé�i o jeho pot�eby. 22) 

 

12. Pokud nemocný s chronickou bolestí navšt�vuje pravideln� CLB, seznamte ho 

s metodami, jak zajistit dostate�ný spánek a odpo�inek. Nabídn�te mu  

kontakty na nep�etržitou odbornou  pomoc kdykoliv, kdyby se jeho bolest 

zhoršila. Ujist�te ho, že m�že p�íslušné CLB kontaktovat v ordina�ních 

hodinách i telefonicky a poradit se o dalším postupu s odborníkem. 

 

                                                 
22) Hanousková, J.: Hodnocení bolesti sestrou a tlumení poopera�ní bolesti (Diplomová práce), Praha:   
     LF  UK, 2006, s. 127 - 129 
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13. Využívejte v CLB, ale i ve zdravotnickém za�ízení týmové spolupráce. 

P�edevším spolupráce t�ch, kte�í participují na tlumení a odstran�ní chronické 

bolesti (nap�. rodina nemocného, sociální pracovníci, pracovníci Domácí pé�e, 

fyzioterapeuti, psychoterapeuti a další). Každý �lov�k je individuální osobnost 

a tam, kde nepomohl jeden odborník, m�že pomoci jiný. 

 

14. V p�ípad� neúsp�šnosti lé�by je d�ležité využít všechny možnosti tlumení        

a odstra�ování chronické bolesti a dávat nemocným stále nad�ji na vylé�ení.     

I p�esto, že dosavadní lé�ba selhává, bu	te jim alespo� psychickou oporou. 

 

15. Neustále komunikujte s nemocným o bolesti a naslouchejte jeho potížím. 

Bu	te empati�tí k jeho bolesti. 22) 

 

16. Rozvíjejte spolupráci s nemocným a jeho rodinou. Seznamte je s metodami 

tlumení a odstra�ování bolesti. Zd�razn�te psychickou podporu a nezapome�te 

uvést, že bolest je ovlivn�na osobnostními faktory, individuální zkušeností       

a p�ístupem pacienta k bolesti. 

 

17. Zd�raz�ujte význam zdravého životního stylu a vyzdvihn�te prevenci 

civiliza�ních onemocn�ní. Vytvo�te pro nemocné informa�ní brožury. Sami 

jd�te p�íkladem. 

 

18. Podtrhn�te význam pravidelných preventivních prohlídek a vyšet�ení. V�as 

zjišt�ným onemocn�ním a jeho lé�ením se dá p�edejít nejen bolesti, ale             

i komplikacím. P�íkladem mohou být nádorová onemocn�ní a jejich lé�ba. 

 

19. Zdravotníci pracující v CLB,  p�ednášejte a publikujte o moderních metodách 

lé�by chronické bolesti a významu Center pro lé�bu bolesti. 

 

20. Prosazujte a vyzdvihujte týmovou spolupráci léka�� a sester. Zd�raz�ujte 

nutnost multidisciplinární pé�e. 

 

                                                 
22) Hanousková, J.: Hodnocení bolesti sestrou a tlumení poopera�ní bolesti (Diplomová práce), Praha:   
     LF  UK, 2006, s. 127 - 129 
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12. Záv�r 

 

      Chronická a intenzivní bolest snižuje výrazn� kvalitu života, proto se  lé�bou této 

bolesti zabývají Centra pro lé�bu bolesti. 

      Prvním cílem této diplomové práce bylo stanovit metody výzkumu a zjistit, kolik 

CLB funguje v jednotlivých krajích �R. Na základ� teoretické práce a praktických 

zkušeností byl sestaven dotazník. Metoda byla dopln�na o obsahovou analýzu, 

statistické šet�ení a studium dokumentace v CLB v Plzni a bylo zjišt�no, že v každém 

kraji fungují alespo� 2 pracovišt�, která se specializují na lé�bu bolesti, takže 

dostupnost pro nemocné trpící chronickou bolestí je dobrá. M�žeme  �íci, že na 100 

tisíc obyvatel p�ipadá asi 1 CLB. 

      Dalším cílem bylo objasnit d�vody nar�stající klientely CLB. Bylo zjišt�no, že 

nevhodný životní styl je ve v�tšin� p�ípad� p�í�inou chronické bolesti. Mezi 

nej�ast�jší faktory nezdravého životního stylu pat�il nedostatek pohybu a s ním 

související obezita nebo nadváha. Byl také patrný stálý nár�st klientely CLB, kdy od 

roku 2002 (tj. za posledních 5 let) po�et klient� CLB vzrostl p�ibližn�  o 21 000.  

      T�etím cílem bylo zjistit nej�ast�jší klientelu z hlediska v�ku, pohlaví, zam�stnání 

a medicínské diagnózy. Bylo sice potvrzeno, že v�ková hranice klient� s bolestí se 

stále rozši�uje a ženy trpí chronickou bolestí více než muži. P�edpoklad, že CLB 

navšt�vují nejvíce lidé s onkologickými diagnózami a bolestí trpí nejvíce lidé se 

sedavým zp�sobem zam�stnání a t�žce   fyzicky   pracující, ale potvrzen nebyl. 

      �tvrtým cílem jsem se pokoušela vymezit charakteristickou skupinu klient� CLB. 

Pro jednotlivé kraje byla opravdu r�zná charakteristická skupina nemocných. N�které 

skupiny nemocných v jednotlivých krajích mohly být logicky od�vodn�ny, jiné 

bohužel ne. Zjistila jsem, že z nenádorových onemocn�ní p�evažoval VAS. 

      Pátým cílem bylo zjistit nej�ast�jší terapeutické analgezie. Shledala jsem, že se 

nejvíce využívá kombinace invazivních a neinvazivních lé�ebných metod, ale 

v pom�ru mezi t�mito metodami se �ast�ji využívá postup� neinvazivních. 

Nejd�ležit�jší roli zde hrála farmakoterapie. 

      Posledním mým cílem bylo zjistit nápl� práce zdravotní sestry a strukturu CLB. 

Zdravotní sestra pracující v CLB vykonává více administrativní a úzce 

specializovanou �innost, je sou�ástí zdravotnického týmu a její role je nezastupitelná 

v n�kolika oblastech.  
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      Touto prací jsem cht�la upozornit na stále ješt� opomíjený problém chronické 

bolesti. Myslím si, že chronické bolesti není v�nována taková pozornost, jakou by si 

tato oblast zasloužila. Pé�e o tlumení a odstra�ování bolesti musí být v souladu se 

zajišt�ním individuální pé�e o pot�eby nemocných. A� už se jedná o ambulance nebo 

l�žkové �ásti jednotlivých medicínských obor�, vždy by jsme m�li nemocného ujistit, 

že mu dokážeme od jeho bolesti pomoci, nebo alespo� víme o za�ízení, kde jeho 

trápení s bolestí vy�eší specializovaní odborníci. Neznamená to ovšem zavírat p�ed 

problémy nemocných o�i a p�ehazovat si je mezi specialisty jako horký brambor. 

Znamená to, že minimálním úsilím a zat�žováním pacienta dosáhneme co nejlepších 

výsledk� a za krátkou dobu. Být bez bolesti, je pro každého z nás naprosto p�irozené, 

tak se u�me tuto p�irozenost podporovat a udržovat. 

      Výsledky mé práce budu proto prezentovat na 8. studentské v�decké konferenci    

1. LF UK, kde zd�razním význam sledování, hodnocení a odstra�ování chronické 

bolesti ve spolupráci se specializovanými odborníky.  Dále upozorním na existenci      

a práci CLB, která jsou neodmyslitelnou složkou  komplexní  a individuální pé�e         

o nemocného trpící chronickou bolestí. 
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14. Seznam cizích slov a zkratek 
 

a kol. – a kolektiv 

AB – akutní bolest 

ablace – odn�tí 

abúzus – nadužívání, zneužití 

aditivní – p�idávání, s�ítání 

adjuvantní – pomocný 

afekce – chorobné postižení 

afektivní – vyvolávající prudké pohnutí mysli, negativní psychickou reakci 

aferentní – p�ívodný, dost�edivý 

agitace – p�esv�d�ování, získávání pro ur�itou myšlenku 

AIM – akutní infarkt myokardu 

aj. – a jiné 

algeziolog – léka�, specialista v oboru lé�by bolesti 

algodystrofie – komplexní regionální bolestivý syndrom 

algometr – p�ístroj sloužící k m��ení stupn� citlivosti k bolesti  

alternativní medicína – pojem pro lé�bu využívající p�írodních prost�edk� 

analgetika – léky tlumící bolest 

analgezie – potla�ení všech bolestivých pocit� v dané periferní oblasti 

anamnéza – p�edchorobí, soubor údaj� o prod�laných nemocech pacienta 

anestezie – potla�ení všech somatických vjem� nebo pocit� v dané periferní oblasti 

aneurysma – výdu�  

antidepresiva – léky proti depresi 

antiemetika – léky proti zvracení 

antiepileptika – léky proti epilepsii 

anxiolytika – léky proti úzkosti, tísni 

anxiosita – úzkost a strach 

ANZCA –  The Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of 

                   Pain Medicine and Joint Faculty of Intensive Care Medicines - Australská 

                   a Novozélandská univerzita pro anestezii a fakulta medicíny bolesti  

                   a akredita�ní fakulta intenzivní medicínské pé�e  

apod. – a podobn� 

ARIP – specializa�ní studium pro anestezii, resuscitaci a intenzivní pé�i 
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ARK – anesteziologicko-resuscita�ní klinika 

ARO – anesteziologicko-resuscita�ní odd�lení 

ascendentní – vzestupný, stoupající 

ataka – útok, nápor 

atd. – a tak dále 

aura – stav �astý p�ed záchvatem epilepsie 

autonomní – neovladatelné v�lí 

axon – nervové vlákno sloužící k vedení nervového vzruchu 

bagatelizovat – podce�ovat, zleh�ovat 

bazální ganglia – jaderná struktura umíst�ná mezi thalamem a mozkovou k�rou 

Bc. – titul bakalá� 

behaviorální – týkající se chování 

benigní – nezhoubný 

biliární – žlu�ový  

bio-feedback – biologická zp�tná vazba využívaná nap�. pro psychorehabilitaci 

biopsie – mikroskopické vyšet�ení vzork� tkán� vyjmuté ze živého organizmu 

bolus – jednorázov� podaná dávka lé�iva 

bradykinin – aminokyselina vyvolávající silnou vasodilataci 

burn-out syndrom – syndrom vyho�ení 

C – cervikální – kr�ní 

ca – karcinom 

cAMP – cyklický adenosin monofosfát 

cefalgie – bolesti hlavy 

CLB – Centra pro lé�bu bolesti 

CNS – centrální nervová soustava 

colonoskopie – endoskopické vyšet�ení st�ev 

coping – zvládání stresu 

CT – computerová (po�íta�ová) tomografie 

cytokiny – látky bílkovinné povahy produkované bu�kami, sloužící k jejich  

                  vzájemnému ovliv�ování a p�edávání informací 

CŽK – centrální žilní katétr 

�. – �íslo 

�LS JEP – �eské léka�ská spole�nost Jana Evangelisty Purkyn� 

DB – dutina b�išní 
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demografie – v�da zkoumající po�et, zam�stnání, složení a další soubory obyvatelstva 

depotní – zvlášt� pomalu se vst�ebávající 

deprese – sklí�enost, skleslost 

dermatom – �ást segmentu se vztahem k vývoji složky k�že, oblast k�že inervovaná  

                    jedním míšním nervem 

descendentní – sestupný, klesající 

devalvace – snížení hodnoty, ceny 

diferenciální – rozlišující 

difúzní – prolínající, prostupující, pronikající 

distenze – roztažení, rozp�tí 

dolorimetrie – m��ení bolesti  

dorzalgie – bolesti zad 

dynorfiny – endogenní opioidy 

dysestezie – nep�íjemné pocity nebo smyslové vjemy, porušené vnímání bolesti 

dysforický – nepostupující  

dysfunk�ní – porušená funkce 

dystrofický – degenerativní, porušený 

edém – otok 

edukace – výchova, vzd�lávání 

EEG – elekroencefalografie – vyšet�ovací metoda, p�i které p�ístroj snímá slabé  

            elektrické proudy vznikající p�i �innosti mozku 

eferentní – odst�edivý, vedoucí vzruch od centra na periferii 

EFIC – European Federation of  IASP Chapters – Evropská algeziologická organizace 

EMG – elektromyografie – zaznamenávání �innosti biopotenciál� kosterního svalstva 

Emergency – urgentní p�íjem nemocných 

emocionální – citový, citov� založený 

empatie – vcít�ní se 

endogenní – vnit�ní  

endoprotéza – vnit�ní um�lá náhrada 

endorfiny – endogenní peptidy 

endoskopie – optická metoda k vyšet�ení dutých orgán� v t�le 

enkefaliny – endogenní peptidy 

enterální – vpravování do t�la zažívacím traktem 

epidurální – uložený nad tvrdou plenou (mezi tvrdou plenou a kostí) 
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ergoterapie – lé�ba prací 

etážovitý – vrstvovitý, patrovitý, stup�ovitý 

etiologie – nauka o p�í�inách (determinantách a podmínkách) nemocí 

evolu�ní – vývojový 

excita�ní – týkající se zvýšené dráždivosti, neklidu, podrážd�ní 

exprese – vytla�ení  

extrakce – vytržení, vytažení  

fantomová bolest – bolest vztahující se k chirurgicky nebo traumaticky odstran�né  

                                �ásti lidského t�la 

farmakokinetický – popisující prom�nlivé d�je a veli�iny v �asovém pr�b�hu (nap�.  

                                lé�iv) 

fasetový – okrajový  

FBSS – failed back surgery syndrom – bolestivý syndrom, který vznikl v d�sledku  

              velkého množství neúsp�šných chirurgických zákrok� v oblasti páte�e 

fluidothorax – tekutina v hrudní dutin� 

fokusy – ložiska chronického zán�tu ve tkáních 

FN – Fakultní nemocnice 

fonoforéza – je tónová metoda využívající ladi�ky, kterými p�sobíme na akupunkturní  

                     body  

fotofobie – sv�tloplachost 

frustrace – stav porušené psychické a citové rovnováhy �lov�ka vznikající tím, že  

                  uspokojení jeho pot�eb je ma�eno a znemož�ováno, blokáda na cest� k cíli 

fytoterapie – lé�ení nemocí rostlinami 

ganglia stellatum – bederní sympatikus, splynutí dolního kr�ního a prvního hrudního  

                               ganglia 

generický – rodový, druhový 

GIT – gastrointestinální trakt – zažívací trakt, soustava 

HDL cholesterol – lipoproteiny o vysoké hustot�, transportují cholesterol z periferie  

                               do jater 

Headovy zóny – oblasti na k�ži, jejichž inervace vychází ze stejných míšních  

                            segment� jako inervace ur�itých vnit�ních orgán� 

histamin – látka chemické povahy zvyšující permeabilitu (propustnost) kapilár 
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homeopatika – lé�iva, kde malé dávky lé�iva povzbuzují životní sílu k v�tší �innosti,  

                        zatímco v�tší ji ochromují nebo ni�í, používají se velmi z�ed�ná lé�iva  

                        která by v nez�ed�ném množství vyvolala takové p�íznaky, proti nimž  

                        jsou použita 

hospic – zp�sob pé�e o umírající provád�ný v instituci nebo stacioná�i 

humorální – hormonální 

hyperalgezie – zvýšení bolestivého �ití 

hypertenze – zvýšení krevního tlaku 

hyposenzitivní – snížená citlivost  

hypotenze – snížení krevního tlaku 

hypotéza – domn�nka, p�edpoklad, podmín�ný výrok p�i badatelské práci 

CHB – chronická bolest 

CHNNB – chronická nenádorová bolest 

IASP –  International Asociation for the Study of Pain – Mezinárodní spole�nost pro  

              studium a lé�bu bolesti 

implantabilní – schopný implantace 

incidence – výskyt  

incidentální – nahodilý, náhodný, nepodstatný 

infaustní – nep�íznivý, beznad�jný pr�b�h nemoci 

infiltrace – vnikání, pronikání 

inhibovat – potla�ovat, utlumovat  

insomnie – nespavost  

intenzita – síla, mohutnost, stupe� síly 

interakce – vzájemné p�sobení dvou nebo více �initel� 

intermitentní – p�erývaný, p�erušovaný 

interpersonální – vztah mezi jedinci �i skupinami jedinc� 

intervence – vm�šování, zásah, zákrok v n��í prosp�ch  

intramuskulární – do svalu 

intraspinální – aplikace do míchy 

intratékální – uvnit� mozkových plen, injekce se provádí obvykle jako lumbální  

                      punkce v bederní oblasti páte�e 

intravenózní – aplikace do žíly 

invazivní – krvavou cestou 

involu�ní – soubor p�íznak� po�ínajícího stá�í 
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ischemický – týkající se místní nedokrevnosti tkán� a orgánu vedoucí k poškození  

JIP – jednotka intenzivní pé�e 

KAR – kardiologická jednotka 

karotidy – kr�ní tepny 

karpální – záp�stní  

kaudální bloky – metoda lé�by bolesti v oblasti, která je p�í�innou bolesti 

kauzální – p�í�inná souvislost 

kazuistika – p�ípadová studie 

KBT – kognitivn� behaviorální terapie 

koanalgetika – lé�iva, která se spolupodílí nebo potencují ú�inky analgetik 

kognitivní – poznávací, týkající se vnímání a myšlení  

kompartment – sou�ást celku, �áste�n� nebo úpln� odd�lená, �ást celku ur�itých  

                          specifických vlastností 

kompatibilní – shodný s n��ím 

komplement – dopl�ující prvek 

komplexní – souhrnný, souborný, všestranný 

komponenta – díl, sou�ást, složka 

konstrikce – stažení, smršt�ní, sev�ení 

kontinuální – nep�etržitý, souvislý, plynulý 

kontraktura – chorobné stažení sval� 

KRBS – komplexní regionální bolestivý syndrom 

kurativní – úplné vylé�ení 

L – lumbální – bederní  

laparostomie – chirurgické vyúst�ní b�išní dutiny 

LB – lé�ba bolesti 

leukotrieny – hormony lipidové povahy odvozené od arachidonové kyseliny, jejich  

                      významnými producenty jsou leukocyty, vyvolávají stahy plic  

                      a stimulují uvol�ování prostaglandin�, v medicín� se uplat�ují p�i lé�b�  

                      zán�tlivých proces� 

léze – poškození  

limbický – okrajový 

Lissauer�v trakt – oblast, kde dochází v organismu k paralýze (podle n�meckého  

                              neurologa Heinricha Lissauera)  

lividní – fialové zbarvení 
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low back pain – pomalu odeznívající bolest 

LTV – lé�ebná t�lesná výchova 

m/s – metr za sekundu  

magnetoterapie – lé�ba pomocí magnetického pole  

maladapce – nau�ený nevhodný zp�sob zvládání stresu 

maligní – zhoubný 

mediátor – prost�edník, zprost�edkovatel, zprost�edkující p�enos 

metastázy – druhotné ložisko nádorové 

metodika – nauka o metod� v�decké práce, pracovní postup 

Mgr. – titul magistr 

mikroangiopatie – postižení malých cév 

mimika – výraz tvá�e, sou�ást neverbální komunikace 

mióza – zúžení zornic 

modalita – možný zp�sob provedení 

moxování – metoda proh�ívání akupunkturních bod� 

multidimenzionální – tvo�ený komplexem faktor� 

multidisciplinární – mnohooborový, víceoborový 

multimodální – kombinace více p�ístup�, alternativ 

mydriáza – rozší�ení zornic 

myelin – lipoproteinová látka tvo�ící pochvy okolo nerv� 

myorelaxancia – svalová relaxancia 

myoskeletální – týkající se sval� a kostry, pohybového aparátu 

MZ �R – Ministerstvo zdravotnictví �eské republiky 

nap�. – nap�íklad 

nauzea – nucení na zvracení 

NCO NZO – Národní centrum ošet�ovatelství a neléka�ských zdravotnických obor� 

neuralgie – bolest objevující se v oblasti obvodového nervstva 

neuroablace – nervové odn�tí 

neurogenní – vycházející z funkce nebo poruchy nervové soustavy 

neuroleptika – skupina psychofarmak užívaná zejména k lé�b� psychóz 

neuromodulace – r�zné invazivní chirurgické aktivity, které mají spole�né to, že  

                             pomocí u�inku implantovaného za�ízení dochází farmakologickou  

                             (implatabilní infuzní pumpy) nebo fyzikální (elektrická stimulace)  

                             cestou k ovlivn�ní centrálního nebo periferního nervového systému 
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neuron – nervová bu�ka 

neuropatie – druh onemocn�ní periferních nerv� 

neurostimulace – nervová stimulace 

neurotransmitery – je chemická slou�enina, která p�irozeným zp�sobem vzniká  

                               v nervové soustav� živo�ich� a slouží v ní k p�enášení vzruch� 

ni – absolutní �etnost 

NMDA – N–metyl–D–aspartátová kyselina, její  receptory mohou regulovat  

                 psychickou závislost a toleranci opioidn�-antagonistickou 

nociceptor – receptor bolesti, zakon�ení nervového vlákna 

nocisenzory – receptor zprost�edkující vnímání bolesti p�i poran�ní 

noradrenalin – hormon d�en� nadledvinek 

NSA – nesteroidní antiflogistika 

nucleus raphae dorsalis – jádro zadního švu 

obstipace – zácpa  

onkologický – nádorový 

ontogeneze – vývoj jedince od zárodku až do zániku 

opiát – látka k tišení bolesti 

orbita – o�nice  

OSV� – osoba samostatn� výd�le�n� �inná 

OTI – orotracheální intubace 

pain behaviour – bolestivé chování 

Pain Terms – termíny bolesti 

paliativní – pomocná lé�ba zmír�ující pouze bolest nebo potíže 

paraplegie – oboustranné ochrnutí kon�etin 

parasympatikus – druh autonomního nervstva 

parenterální – vpravovaný do t�la jinak než zažívacím traktem 

patofyziologie – chorobné zm�ny funkcí organismu 

PCA – patient controlled analgesia – pacientem �ízená analgezie 

percepce – vnímání  

perfúze – pr�tok tekutiny ur�itým prost�edím 

periferní – obvodový, okrajový 

perkutánní – skrz k�ži 

permeabilita – schopnost blan propoušt�t kapaliny, propustnost, prostupnost 

perorální – podávaný ústy 
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persuaze – pou�ování, p�esv�d�ování, p�emlouvání, ovliv�ování 

PHK – pravá horní kon�etina 

placebo – p�ípravek neobsahující ú�innou látku, jehož lé�ebný efekt je vyvolaný  

                p�esv�d�ením pacienta, že je lé�en 

plexus – plete�, svazek nerv� nebo cév 

PMK – permanentní mo�ový katétr 

PNS – periferní nervová stimulace 

polytrauma – je mnoho�etné poran�ní n�kolika orgánových systém� nebo t�lní oblasti  

                      spojené s postižením základních životních funkcí  

poradia�ní dermatitida – zán�t k�že zp�sobený zá�ením 

port – vrátnice  

postgraduální – následující po studiu 

potencionální – možný, eventuální, uskute�nitelný 

preskripce – p�edpis, recept 

presynapse – spojení p�ed výb�žkem neuronu a další nervovou bu�kou, svalem �i  

                      žlázou 

prevalence – p�evaha  

profylaxe – ochrana, zábrana p�ed n��ím 

prognóza – p�edpov�	, odhad dalšího vývoje 

projekce – promítání, p�enášení obsah� nitra navenek 

proprioceptivní – mající vztah k vlastnímu receptoru, �idlu (nervová zakon�ení sval�) 

prostaglandiny – nenasycená mastná kyselina, farmakologicky aktivní látka p�sobící  

                            podobn� jako hormony 

protrahovaný – vleklý, trvající déle než obvykle 

pruritus – sv�d�ní 

PSS – pomaturitní specializa�ní studium 

psychogenní – psychického p�vodu, zp�sobený duševním procesem 

psychosomatický – duševn� t�lesný 

psychotropní – mající vliv a ú�inky na duševní stav 

pulpa – zubní d�e� 

punkce – nabodnutí t�lní dutiny 

r. – rok 

radiace – vyza�ování 

radikální – d�kladný, vylé�ení nemoci úplné 
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radikulopatie – onemocn�ní míšních ko�en� 

Ranvierovy zá�ezy – zúžení nervových vláken v míst�, kde je p�erušena myelinová  

                                  pochva 

rekurentní – posloupný  

rel. fi – relativní �etnost 

renální – ledvinný  

respira�ní – dýchací  

respondent – ú�astník šet�ení 

retence – zadržení  

retroperitoneum – prostor za pob�išnicí 

reveberace – uchovávání pam��ových stop v krátkodobé pam�ti, kde krouživý signál   

                     udržuje informaci po dobu n�kolika minut 

RHC nebo RHC – rehabilitace 

RS – roztroušená skleróza 

sakrální – k�ížový  

saturace – nasycení 

scintigrafie – zobrazení orgán� lidského t�la pomocí radionuklid� zavedených do t�la 

SCS – Spinal Cord Stimulation – míšní stimulace 

sedativa – lék tlumící zvýšenou dráždivost CNS 

selektivní – schopný si vybírat, odd�lovat 

senzorický – citlivý, smyslový 

serotonin – biologicky aktivní látka, v mozku se jako neurotransmiter ú�astní  proces�  

                   podílejících se na vzniku nálady 

SG – substantia gelatinosa – hmota rosolovitá, �ást neuronu 

signální – p�edávající n�jakou zprávu, podn�t, varování 

signifikantní – význa�ný, p�ízna�ný 

sl. b�išní – slinivka b�išní 

somatický – vztahující se k t�lu 

somatoformní – t�lesný 

spasmolytika – léky odstra�ující k�e�e vnit�ních orgán�  

spasmus – k�e�  

specifita – zvláštnost, osobitost,  výlu�nost, jedine�nost 

spinální – míšní  

spinotalamický – týkající se páte�e a mozkových komor 
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SS – stani�ní sestra 

SSLB – Spole�nost pro studium a lé�bu bolesti 

sternální – týkající se hrudní kosti  

stimulace – drážd�ní, povzbuzování 

str. – strana 

stresor – p�í�ina stresu 

subarachnoidální – podpavou�nicový, pod pavu�nicí  

subkutánní – pod k�ží 

sudomotorický – týkající se �ízení a vylu�ování potu 

suicidum – sebevražda 

sumace – s�ítání 

sympatikus – �ást autonomního nervstva 

symptom – p�íznak 

synapse – funk�ní spojení nervových vláken, nervový zápoj 

syndrom – soubor p�íznak� charakterizujících chorobný stav 

SZŠ – St�ední zdravotnická škola 

Tai chi – �ínský styl bojového um�ní, pohyby p�i n�m vedou k uvoln�ní svalstva 

               a psychického nap�tí 

tachykardie – zrychlení srde�ní �innosti 

tachypnoe – zrychlené dýchání 

tailoring – p�izp�sobující 

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace 

telemetrie – m��ení na dálku 

terminální – kone�ný, poslední 

Th – thorakální – hrudní 

thalamus – �ást mezimozku 

tl. st�evo – tlusté st�evo 

tonus, tenze – nap�tí  

topologie – spojité p�i�azení 

toxický – jedovatý, týkající se jedovaté látky 

tracheostomie – chirurgické vyúst�ní pr�dušnice 

transdermální – aplikace skrz k�ži 

transmise – p�enos, vysílání, zprost�edkování 

tremor – t�es 
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trepanobiopsie – odb�r kostní d�en� z kosti pánevní k ur�ení p�esné diagnózy  

trigger points – spouš�ové body, spoušt�cí zóna (nap�. bolesti), ze které je ur�itým  

                         „spoušt�cím mechanismem“ vyvolána reakce, zejména bolestivá,  

                          v jiném, vzdáleném míst�  

trofický – vztahující se k výživ� 

tzv. – tak zvaný 

ulcerogenní – v�edového p�vodu 

unilaterální – jednostranný  

UPV – um�lá plicní ventilace 

USA – Spojené státy americké 

vakuoterapie – tzv. ba�kování, p�ikládání ban�k na ur�itých místech, zrychluje se tím  

                         metabolismus a dochází k odstran�ní bolesti 

validní – p�esný 

VAS – 1. Visual Analog Scale – vizuální analogová škála, nebo 2. vertebrogenní  

             algický syndrom 

vaskulitida – široká skupina onemocn�ní, charakterizována zán�tem st�ny kapilár �i  

                     v�tších cév, na podklad� poruchy imunity (autoimunita) �i infekce 

vazokonstrikce – smršt�ní, stažení, zúžení cév 

vazomotorický – inervující hladké svaly a p�sobící zm�nu pr�svitu cév 

viscerální – útrobní  

vomitus – zvracení 

VS – vrchní sestra 

VŠ – vysokoškolák 

VZŠ – Vyšší zdravotnická škola 

weaning – odpojování nemocného od ventilátoru 

WHO – World Health Organization – Sv�tová zdravotnická organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176

Seznam p�íloh 

 

P�íloha �. 1 – Sestavený dotazník, který byl použit k empirickému výzkumu 

P�íloha �. 2 – Algeziologický  dotazník  bolesti 

P�íloha �. 3 – Anamnestické dotazníky používané v CLB v Plzni 

P�íloha �. 4 – Mapa bolesti pro dosp�lé podle Margolese (hodnocení bolesti            

                        z pohledu nemocného) 

P�íloha �. 5 – Visceroreflexní projevy (Headovy zóny) – diagnostika bolesti  

                        léka�em 

P�íloha �. 6 – Mechanismus vzniku iradiace orgánové bolesti na povrch t�la 

                       (inervace dermatom�) – diagnostika bolesti léka�em 

P�íloha �. 7 – Metody hodnocení úrovn� bolesti 

P�íloha �. 8 – Informovaný souhlas používaný ve FN Plze� 

P�íloha �. 9 – Implantabilní programovatelná infúzní pumpa  k podávání lék�   

                       intratékáln� 

P�íloha �. 10 – Nej�ast�ji využívané lineární dávkova�e a infúzní pumpy p�i lé�b�  

                         bolesti ve FN Plze� 

P�íloha �. 11 – Taktilní detekce epidurálního prostoru a p�ístupy do páte�ního  

                          kanálu 

P�íloha �. 12 – Kanylace epidurálního prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 177

P�íloha �. 1 
Sestavený dotazník, který byl použit k empirickému výzkumu 

 
 
      Dobrý den, jmenuji se Jana Holoubková, Bc. a studuji 2. ro�ník 1. léka�ské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v Ústavu teorie a praxe ošet�ovatelství. V rámci 
své záv�re�né diplomové práce provádím ošet�ovatelský výzkum na téma Centra pro 
lé�bu bolesti (CLB). Sama pracuji na Anesteziologicko-resuscita�ní klinice v Plzni, 
kde je CLB její sou�ástí, a proto se s lidmi trpícími chronickou bolestí  �asto 
setkávám.  
      Cht�la bych Vás tímto poprosit o laskavé a pravdivé vypln�ní následujícího 
dotazníku. Jedná se o dotazník anonymní a výsledky budou použity jen ke 
statistickému zpracování v rámci mojí diplomové práce. Bude-li mít n�kdo zájem, 
mohu dotazník zaslat e-mailem a potom lze vyplnit dotazník i elektronicky. 
      D�kuji p�edem za trp�livost a za Váš �as, který vypln�ní dotazníku v�nujete. 
P�i pot�eb� nebo dotazech m� m�žete kontaktovat na  e-mailu: 
janulinka.p@seznam.cz. 
      Prosím o vrácení dotazník� nejpozd�ji do 12.1.2007. D�kuji za pochopení. 

Bc. Jana Holoubková 
1. LF UK, ÚTPO v Praze 

V Plzni dne 27.12.2006                                                                                         
 
Prosím na úvod vypl�te následující údaje: 
jsem:          � muž              � žena 
ve v�ku …………. let 
zam�stnán/a v CLB jako:    � vrchní sestra      � stani�ní sestra     � zdravotní sestra 
pracuji zde ………..let 
mám ukon�ený tento typ vzd�lání:      � SZŠ     � VZŠ     � VŠ  bakalá�ského typu    
� VŠ  magisterského typu             � další dopl�ující studium (nap�. postkvalifika�ní)    
�jiné (uve	te jaké)………………………………………… 
CLB ve kterém pracuji je za�azeno do:        �  kategorie I                   �  kategorie II             
* (typy kategorií viz strana 4)                      �  kategorie III                 �  kategorie IV 
CLB ve kterém pracuji je typu:            � státního                       � soukromého 
 

1. Uve�te prosím, kde se nachází CLB, ve kterém pracujete:  
            ve m�st�………………………,  spadající pod kraj …………………….……. 
 

2. Od kterého roku funguje vaše CLB a kolik máte l�žek: 
            od roku ……………, po�et l�žek byl …………… 
            v roce 2006 máme …………… l�žek. 
             � l�žková �ást úpln� chybí                               � funguje jen denní stacioná� 
 

3. Kolik zam�stnanc� má vaše CLB: 
            celkem: ………..         

��� z toho pracující na celý úvazek (uve�te po�et): �
            ������	
������	������
            léka�� …… 
            fyzioterapeut� / ergoterapeut� ……   
            psycholog� / psychoterapeut� ……. 
            n�kdo jiný (kdo?) …………………….. 
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��� z toho pracující na �áste�ný úvazek (a na jaký?) ……… 
(uve�te po�et): �

������������������	
������	������

            léka�� …… 
            fyzioterapeut� / ergoterapeut� ……   
            psycholog� / psychoterapeut� ……. 
            n�kdo jiný (kdo?) …………………….. 
 

4. Sd�lte prosím celkový po�et nemocných navšt�vujících vaše CLB od roku 
2002: 

            2002 ………      2003 ………    2004 …..….    2005 ….…..       2006 ……… 
 

5. Domníváte se, že bolest vašich klient� více souvisí s jejich životním stylem: 
 � ano (a jak?) …………………………………………………………………. 
 � ne 
 nebo má organický p�vod (zán�t, nádor…). 

             � ano 
             � ne 
 

6. Uve�te v�k nejmladšího a nejstaršího klienta CLB: 
            nejmladší ………….let.                  nejstarší …………..let. 
            myslíte si, že se v�ková hranice stále snižuje: 
             � ano         � ne 
             nebo se stále zvyšuje? 
             � ano         � ne 
 

7. Kolik muž� a kolik žen (p�ibližn�) s chronickou bolestí eviduje vaše  CLB 
(možné uvést i v %): 

            muž� …………       žen ………….. 
 

8. Jaký charakter práce nebo zam�stnání vykonávají nej�ast�ji vaši klienti 
v CLB: 

             � sedavý zp�sob zam�stnání 
             � t�žká fyzická práce 
             � invalidní �i starobní d�chod 
             �jiný (uve	te jaký) ………………………………………..………………… 
 

9. Napište, kolik klient� (možné uvést i v %) navšt�vuje vaše CLB: 
a) s nádorovým onemocn�ním ……., uve	te t�i nej�ast�jší medicínské 

diagnózy:  
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
3) ………………………………………………. 

b) s nenádorovým onemocn�ním ……., uve	te t�i nej�ast�jší medicínské 
diagnózy: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
3) ………………………………………………. 
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10.  Uve�te, jaké metody využíváte nej�ast�ji k tlumení chronické bolesti: 
              � invazivní                        � neinvazivní                         � ob� 
 

11. Napište minimáln� t�i nej�ast�jší invazivní metody (pokud je využíváte)    
v po�adí od nej�ast�jší k nejmén� �asté:      
A. ……………………………….. 
B. ……………………………….. 
C. ……………………………….. 
 

12. Se�a�te následující typy neinvazivních metod (pokud je využíváte) 
v �íselném po�adí od nej�ast�jší k nejmén� �asté (nehodící se škrtn�te):      

             � farmakoterapie 
             � fyzioterapie 
             � ergoterapie 
             � psychoterapie 
             � TENS (Transkutánní elektrická nervová stimulace) 
             � alternativní metody (akupresura,…) 
             � jiný typ (dopl�te jaký) ……………………………………………………… 
 

13. Uve�te, jací odborníci vysokoškolského vzd�lání dále extern� 
spolupracují (krom� ZS a léka�� pracujících v CLB) na tlumení bolesti: 

             � anesteziologové      � neurologové          � internisté          � chirurgové 
             � fyzioterapeuté      � psychologové     � psychiat�i       � neurochirurgové 
             � psychoterapeuté       � nikdo 
���������������
�������
�������	����������������������������

 
14. Uve�te, jací odborníci nevysokoškolského vzd�lání dále extern� 

spolupracují (krom� ZS pracujících v CLB) na tlumení bolesti: 
       � pracovníci provád�jící alternativní medicínu (akupunktura…),  nej�ast�jší    
            metodou je   ……………………………… 
       � pracovníci Hospicu       � pracovníci Domácí pé�e       � RTG pracovníci           
       � nikdo        � n�kdo jiný (uve	te kdo)…………………………………….. 

 
15. Sd�lte, jaký charakter práce p�evážn� provádí zdravotní sestra v CLB      

a uve�te v procentech její zastoupení: 
             � ošet�ovatelskou pé�i v …………. %, nap�íklad …………………………… 
                  ………………………………………………………………………………  
             � úzce specializovanou (m��ení a hodnocení bolesti, spolupráce p�i analgezii)            
                  v …..…... % 
             � administrativní v ………… %           
             � jinou (uve	te jakou) …………..………………………………………..….. 
                  v ………. % 
            Která složka je zastoupena nejvíce: ……………………………………………. 

 
16. Jaká je role zdravotní sestry v týmu ve vašem CLB? 

mým nad�ízeným je …………………………….. 
spolupracuji s …………………………………… 
mým pod�ízeným je …………………………….. 

            má vaše CLB vlastní           � stani�ní sestru               � vrchní sestru     
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17. Kdo stojí v �ele vašeho CLB: 
       � léka�, specialista na lé�bu bolesti                 

             � primá�/p�ednosta p�íslušného odd�lení, pod které CLB spadá (kterého?)  
                  ……………..……………… 
             � �editel/ka 
             � n�kdo jiný (kdo?) ……………………………… 
            P�ípadn� p�ibližte organiza�ní strukturu vašeho CLB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Vyjmenujte hlavní problémy, se kterými se  ve vašem CLB potýkáte:  
      ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
* kategorie CLB: 

1. MULTIDISCIPLINÁRNÍ CENTRA PRO LÉ�BU BOLESTI (multidisciplinary 
pain centers) p�sobí jako klinická, v�decko-výzkumná a výuková st�ediska. Zpravidla 
jsou sou�ástí fakultních nemocnic. Zabývají se akutní i chronickou bolestí. Pracovní 
tým sestává z léka�� nejmén� t�í obor�, psycholog�, st�edních zdravotnických 
pracovník�, p�ípadn� dalších. Z léka�� se na �innosti podílejí zejména 
anesteziologové, neurologové, neurochirurgové, internisté, ortopedi, revmatologové, 
psychiat�i, stomatologové, rehabilita�ní léka�i, onkologové a akupunkturisté. 
Pracovišt� m�že být rázu ambulantního, l�žkového nebo smíšeného. Pro každého 
pacienta je vypracován komplexní multidisciplinárn� pojatý program. Vzhledem        
k možné rozt�íšt�nosti je vždy nutné, aby jeden z léka�� diagnostiku a lé�bu u daného 
pacienta vedl, ostatní se podílejí konziliárn�. 

2. MULTIDISCIPLINÁRNÍ PORADNY PRO LÉ�BU BOLESTI (multidisciplinary 
pain clinics) jsou podobné p�edchozímu typu, nejedná se však o pracovišt� výuková    
a výzkumná. 

3. SYNDROMOV	 ORIENTOVANÉ PORADNY PRO LÉ�BU BOLESTI 
(syndrom - oriented pain clinics) jsou zam��ené na lé�bu ur�itého profilu pacient� 
podle druhu onemocn�ní �i postižené oblasti (bolesti hlavy, bolesti páte�e, 
onkologická bolest apod.). Zpravidla se jedná o ambulantní za�ízení, nikoliv však        
o ordinace sólov� praktikujícího léka�e. Jednotlivý léka� m�že poskytovat takovéto 
služby pouze v p�ípad�, p�sobí-li v komplexu zdravotnického za�ízení                         
s dosažitelnými konziliá�i. Musí pravideln� spolupracovat se specialisty nejmén� t�í 
r�zných obor�, z nichž jeden je bu	 psychiatr nebo klinický psycholog. 

4. SPECIÁLN	 ZAM	
ENÉ PORADNY (modality - oriented clinics) poskytují 
ur�itý limitovaný druh lé�by bez možnosti komplexního diagnostického a lé�ebného 
programu. P�íklady: lé�ba blokádami nerv�, akupunkturou, hypnózou, TENS apod. 
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P�íloha �. 2 
Algeziologický  dotazník  bolesti 

 
Doporu�eno od: Deutschen Schmerzliga e. V. 

Deutschen Gesellschaft für Algesiologie – 
Deutsche Gesellschaft für Schmerzforschung und Schmerztherapie e. V. 

Auto�i: T. Flöter, D. Jungck, G. Müller – Schwete, H. Seeman, F. Topp 1998 
 

p�eklad zajistil: www.pain.cz 
recenzent: MUDr. Ivana Rešková 

 
 

centrum pro lé�bu bolesti: 

 
�íslo pacienta:…………………………………………………………………………                         
 
Stá�í: ………………….                             Pohlaví:          �   muž     �   žena 
 
1) Z d�vodu jakých bolestí p�icházíte k vyšet�ení? 
………………………………………………………………………………….……… 
 
2) Od kdy máte tyto bolesti? 
�   n�kolik dn�       � n�kolik týdn�                                                           
�   n�kolik m�síc�       � n�kolik let, kolik 
Pamatujete-li si to, m�síc a rok po�átku bolesti……………………………………….. 
  
3) Jak byly Vaše bolesti doposud lé�eny? 
Prosím zak�ížkujte 
Lé�ebná metoda:  P�sobnost:        ano        �áste�ná       žádná (ne) 
� léky     
� operace      
� nervové blokády          
� injekce   
� infuse                     
� lokální obst�iky bolestivého místa         
� akupunktura   
� psychoterapie 
� autogenní trénink     
� biofeedback  
� elektrická nervová stimulace        
� zdravotní gymnastika   
� masáže        
� koupele          
� zábaly          
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� odn�tí lék�   
� lázn� 
� rentgenové oza�ování 
� jiné oza�ování       
� jiné terapie          
� žádná lé�ba bolesti         
   
4) Kým jste byl doposud vyšet�ován / nebo lé�en? 
� žádná lé�ba               � neurochirurg  � o�ní léka� 
� všeobecný léka�   � anesteziolog              � kožní léka� 
� centrum bolesti / algeziolog � neurolog   � urolog 
� internista    � psychiatr   � rentgenolog 
� ortoped    � psycholog   � lé�itel 
� chirurg    � gynekolog 
Kolika léka�i jste byl vyšet�ován / ošet�ován? Po�et:………………………..……. 
 
5) Byl jste lé�en v nemocnici / láze�ském za�ízení?              � ano     � ne 
Když ano, tak kde: 
..…………………………………………………………………………………….…  
rok     místo    délka pobytu 
……………………………………………………………………………………….. 
rok     místo    délka pobytu 
 
6) Jaká byla diagnóza – Vašich bolestí? 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….                � nevím 
 
7) Jak dlouho jste byl z d�vod� bolestí práce neschopen? 
    (nebo jste nemohl Vaši domácnost plnohodnotn� udržovat?) 
� n�kolik dn�            � n�kolik týdn�       � n�kolik m�síc�           � více let          
� byl jsem vždy v pracovní schopnosti 
 
8) Dostáváte z d�vod� Vašich bolestivých stav� d�chod? � ano             � ne 
     Máte již podanou žádost o d�chod?    � ano  � ne 
 
9) Byl jste již operován?      � ano  � ne 
     když ano, jaká to byla operace?……………………………………………… …… 
� kv�li bolestem   � z jiných d�vod�……………………………………………. 
 
10) Utrp�l jste úrazy? 
Když ano, tak jaké úrazy?…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
        
11) Trpíte ješt� jiným onemocn�ním?    � ano  � ne 
Když ano, tak jakým?……………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………… 
        
12) Zm�nily se Vaše bolesti v pr�b�hu �asu? 
� z�staly stejné       � jsou slabší 
� jsou siln�jší                   � jsou �ast�jší 
� jsou jiné        � jsou mén� �asté 
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13) Jakým zp�sobem a jak �asto se projevují bolesti nyní? 
� stále        � asi 1x týdn� 
� záchvatov�       � asi 1x m�sí�n� 
� denn�       � ob�as 
 
14) V kterém denním �ase cítíte bolesti? 
       prosím zak�ížkujte hodinu / ny: 
6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  1  2  3  4  5 h. 
ráno       poledne      odpoledne             ve�er              noc 
 
15) Uve�te všechny druhy lék�, které jste v pr�b�hu posledních 
       3 m�síc� proti bolestem užíval. 
� v posledních 3 m�sících jsem neužíval žádné léky 
� v posledních 3 m�sících jsem užíval tyto léky: 
 

Léky: 
 

Druh: 
kapky 

tablety, 
spray, 

injekce, 
náplast 

 

Množství 

denn� 

Množství 

m�sí�n� 

Množství 

pravideln� 

Množství 

dle pot�eby 

Doba 

od – do 

       

       

       

       

       

Užíval jste v minulosti n�jaké léky proti bolestem? � ano           � ne 
Když ano, na jaké si vzpomenete:………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
 
16) Užíváte léky ješt� z jiných d�vod�?                            � ano           � ne   
Když ano, tak jaké:……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
 
17) Jste alergik?                                                                   � ano           � ne 
Když ano, tak:…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
 
Jsou u Vás rizikové faktory? 
� ne                       � jiné poruchy metabolismu     
� srdce – krevní tlak                                 � HIV – positiv 
� nervové onemocn�ní                              � hepatitis 
� cukrovka                                                � chudokrevnost 
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18) Co d�láte pro to, aby jste ovlivnil zmírn�ní  vašich bolestí? 
Prosíme o up�esn�ní (nap�. procházky, spánek, odreagování se …): 
…………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………… 
� ned�lám nic 
 
19) Co podle Vaší zkušenosti spouští bolest a nebo ji zhoršuje? 
………………………………………………………………………………………… 
� nevím 
 
20) Jak siln� Vás bolest ovliv�uje – omezuje v denním život�. 
� v�bec ne                                                   � siln� 
� trochu                                                       � tém�� úpln� 
� výrazn� 
  
21) Jste ve Vaší denní �innosti �i pot�ebách bolestmi omezován? 
� v žádných                                               � sociální aktivity 
� v pracovní / domácí �innosti                  � chu� 
� jinými t�lesnými aktivitami                   � chu� do života, životní síla   
� jinou duševní �inností                            � sexualita 
� Spánek:         � nemohu spát                 � nemohu dospat  
                        
22) Jak ovliv�ují bolesti Vaše pocity? 
� mé pocity jsou normální 
� pocity jsou potla�ené – smutné 
� bolesti m� d�lají agresivn�jším 
� cítím se jako zmlácený a bez života 
� cítím se bezradný a úpln� napospas 
 
23) Prosím zhodno�te Vaše nyn�jší pocity: 
Prosím sd�lte nám, jak jste se v posledních 14 dnech cítil.  
Zak�ížkujte na 6-ti stup�ové škále �íslo, které tomu nejvíce odpovídá: 
Hodnota 1 znamená: 1 = to nesouhlasí, až do 6 = to úpln� souhlasí. 
Prosíme zak�ížkujte všechny odpov�di. 
P�es všechny bolesti bych �ekl: 

           Zvládal jsem každodenní nároky.                              1 2 3 4 5 6 
 

          Byl jsem vnit�n� napln�n. 1 2 3 4 5 6 
 

          Cítil jsem se uvoln�ný.                              1 2 3 4 5 6 
 

          Vychutnával jsem života. 1 2 3 4 5 6 
 

          Byl jsem se svým pracovním výkonem spokojen. 1 2 3 4 5 6 
 

          Byl jsem se svým t�lesným stavem smí�en. 1 2 3 4 5 6 
 

          Mohl jsem se doslova radovat. 1 2 3 4 5 6 
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24) K �emu se Vaše bolesti podle Vašeho názoru vztahují? 
� nevím 
� k  nemoci ( a k jaké?): .………..……………………………………………….. 
� k operaci (a k jaké?): ..…………………………………………………………. 
� k úrazu:. .………………………………………………………………………..      
� k duševní zát�ži : ..……………………………………………………………...  
� jiné zavin�ní (a jaké?): ...……………………………………………………….  
 
25) Následující výpov�dí popište vnímání bolesti p�esn�ji. 
      Prosím zadejte u každé výpov�di do jaké míry vnímání (pocit) bolesti souhlasí. 

       
KRÁTKÁ FORMA DOTAZNÍKU MCGILLOVY UNIVERZITY 

 
   Bolest                                         žádná              mírná       st�edn� silná            silná 
                                                                                      

1.    Škubavá, bušivá 0 1 2 3              
2.    Vyst�elující 0 1 2 3 
3.    Bodavá 0 1 2 3 
4.    Ostrá 0 1 2 3 
5.    K�e�ovitá 0 1 2 3 
6.    Hlodavá 0 1 2 3 

         (jako zakousnutí)           
7.    Pálivá, pal�ivá 0 1 2 3 
8.    Tupá p�etrvávající 0 1 2 3 

         (bolavé, rozbolav�lé) 0 1 2 3  
9.    Tíživá (t�žká) 0 1 2 3 

10.    Citlivé (bolestivé 0 1 2 3 
         na dotek) 
11.    Jako by m�lo 0 1 2 3 
         prasknout (puknout) 
12.    Únavná – vysilující 0 1 2 3 
13.    Protivná 0 1 2 3 
14.    Strašná 0 1 2 3 
15.    Mu�ivá – krutá 0 1 2 3 
 
Intenzita sou�asné bolesti  (PPI) 
0……………žádná bolest  
1……………mírná 
2……………st�edn� silná 
3……………silná 
4……………krutá 
5……………nesnesitelná 
 
VAS                  0                                                                                      10    
žádná bolest  |                                                                                         |  nejsiln�jší                  
                                                                                                                 možná bolest                                                                                                    
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26) Cítíte bolest spíše uvnit� nebo na t�lesném povrchu? 
� uvnit� 
� povrchn� (nap�. k�že…) 
� mimo t�lo (nap�. fantómová bolest) 
 
27) Uve�te prosím, jak silná bolest by pro Vás byla snesitelná p�i úsp�šné  
       lé�b�. 
 
žádná bolest                       nejsiln�ji p�edstavitelná bolest 

                                                                                         
 
28) Prosíme zaškrtn�te, jak siln� jste ovliv�ováni Vaší bolestí v r�zných  
      oblastech života. To znamená, jak moc Vám brání bolest vést normální život. 
 
1) Zvládání rodiny a domácích povinností, jako práce v dom�, byt�, na zahrad�. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
žádné omezení               úplné omezení 
 
2) Zvládání koní�k�, sportu a aktivit ve volném �ase. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
žádné omezení              úplné omezení 
 
3) Sociální aktivity (spoluú�ast s p�áteli a známými na oslavách, návšt�vách 

koncert�, divadla a jiných sociálních aktivitách). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

žádné omezení                                                                               úplné omezení 
 
4) Zam�stnání (to jsou aktivity spojené p�ímo nebo nep�ímo s pracovní náplní). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
žádné omezení              úplné omezení 
 
5) Sexuální život (to znamená �etnost a kvalitu sexuálního života). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
žádné omezení                         úplné omezení 
 
6) Sob�sta�nost (aktivity, které umož�ují sob�sta�nost v denním život� jako nap�. 

praní, vedení své domácnosti, oblékání se atd…). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

žádné omezení                         úplné omezení 
 
7) Životn� d�ležité �innosti (absolutn� životn� d�ležité každodenní �innosti jako 

jídlo, spánek, dýchání). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

žádné omezení              úplné omezení 
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29) Prosím ozna�te na obrázku hlavy a t�la, na kterém míst� na t�le máte bolesti. 
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30) Prosím zak�ížkujte následující odpov�di tak, aby odpovídaly tomu, jak  
      jste se cítili v pr�b�hu posledního týdne. 
Odpov�di: z�ídka  = mén� než 1 den nebo v�bec 
  n�kdy  = 1 až 2 dny dlouho 
  �asto  = 3 až 4 dny dlouho 
  v�tšinou = po celou dobu (5 až 7 dní dlouho) 
 
V pr�b�hu posledního týdne…                   z�ídka    n�kdy   �asto  v�tšinou 
1.   skoro jsem nem�l chu� k jídlu    � � � � 
2.   nemohl jsem se zbavit zast�ené nálady,   � � � � 
3.   zneklid�ovali mne v�ci,které mi jinak nevadí  � � � � 

  p�esto, že se m� p�átelé / rodina snažily povzbudit 
4.    cítil jsem se jako ostatní     � � � � 
5.    namáhal jsem se, abych se koncentroval  � � � � 
6.    byl jsem deprimován / ochablý    � � � � 
7.    šlo mi vše zt�žka      � � � � 
8.    m�l jsem dobrý pocit do budoucna   � � � � 
9.    myslel jsem, že celý m�j život je velký omyl  � � � � 
10.  m�l jsem strach      � � � � 
11.  špatn� jsem spal      � � � � 
12.  byl jsem p�íjemn� nalad�n    � � � � 
13.  mluvil jsem mén� než jindy    � � � � 
14.  cítil jsem se osam�lý     � � � �    
15.  lidé ke mn� byli nep�íjemní    � � � � 
16.  vychutnával jsem život     � � � � 
17.  bylo mi do plá�e      � � � � 
18.  byl jsem smutný      � � � � 
19.  m�l jsem pocit, že lidé m� nemohou vystát  � � � � 
20.  nemohl jsem se k ni�emu p�im�t   � � � � 
  
31) Prosím, pokuste se popsat bolest vlastními slovy (nap�. t�žce se táhnoucí  
      bolest, za�ínající v rameni a táhnoucí se až pod rameno, sílící pohybem    
      ramene). 
D�ležitý je p�esný popis pocitu, nap�. pálí jako ohe�. Je d�ležité na následujících 
�ádcích pokud možno co nejp�esn�ji popsat Vaše bolesti. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
32) Zde poznamenejte prosím co Vás znepokojuje (jaké myšlenky) ve spojitosti  
      s Vašimi bolestmi. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………                     

58) 
 
                                                 
58) Rešková, I.: Algeziologický dotazník bolesti, http://www.pain.cz/download/adb.doc, 20.12.2006 
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P�íloha �. 3 
Anamnestické dotazníky používané v CLB v Plzni 

 

 
 

BECK�V DOTAZNÍK O DEPRESI 
Pokyny: Tento dotazník se skládá z 21 skupin tvrzení. P�e�t�te si, prosím, pe�liv� každou 
skupinu, a potom vždy vyberte v každé skupin� jedno tvrzení, které nejlépe vystihuje, jak 
jste se cítil/a b�hem posledních dvou týdn�, v�etn� dneška. Zakroužkujte �íslo vedle 
tvrzení, které jste vybral/a. Pokud se vám zdá stejn� vhodných n�kolik tvrzení ve skupin�, 
zakroužkujte to, které má vyšší po�et bod�. V žádném p�ípad� nevybírejte více než jedno 
tvrzení v každé skupin�. 

 
1. Smutek 

0 Nejsem smutný/á. 
1 Jsem �asto smutný/á. 
2 Jsem stále smutný/á. 
3 Jsem tak smutný/á nebo neš�astný/á, 

že to už nemohu snést. 
 

2. Pesimismus 
0 Budoucnost mi nep�ipadá beznad�jná. 
1 Dívám se do budoucnosti s menší 

odvahou než d�ív. 
2 Neo�ekávám, že vše dopadne tak, 

jak jsem si to plánoval/a. 
3 Zdá se mi, že má budoucnost je 

beznad�jná a vše se m�že jen zhoršit. 
 

3. Neúsp�chy v minulosti 
0 Nemyslím si, že jsem neúsp�šný 

�lov�k. 
1 Selhal/a jsem víckrát, než bych m�l/a. 
2 Když se zamyslím nad svou minulostí, 

vybaví se mi mnoho neúsp�ch�. 
3 Mám pocit, že jsem naprosto 

neúsp�šný �lov�k. 
 

4. Ztráta pocitu radostí 
0 Ze všeho, co mám rád/a, mám 

stejnou radost jako obvykle. 
1 V�ci, které m� d�íve bavily, m� 

nyní baví mén�. 
2 Z v�cí, které m� d�íve bavily, už 

mám jen velice málo radosti. 
3 Nebaví m� už nic z toho, co d�ív. 

 

5. Pocity viny 
0 Nemám žádné zvláštní pocity viny 
1 Cítím se vinen/vinna za mnoho v�cí, 

které jsem ud�lal/a nebo m�l/a ud�lat. 
2 Tém�� stále mám pocity viny. 
3 Neustále mám pocit viny. 

 
 

6. Pocit trestu 
0 Nemám pocit, že jsem za n�co 

trestán/a. 
1 Mám pocit, že možná budu za 

n�co potrestán/a. 
2 O�ekávám, že budu za n�co 

potrestán/a. 
3 Mám pocit, že jsem za n�co 

trestán/a. 
 

7. Nedostatek sebed�v�ry 
0 Mám o sob� stejné mín�ní jako obvykle. 
1 Ztratil/a jsem sebed�v�ru. 
2 Jsem sebou zklamán/a. 
3 Nemám se rád/a. 

 

8. Sebekritika 
0 Neobvi�uji se ani se nekritizuji 

více než obvykle. 
1 Jsem v��i sob� více kritický/á, než 

jsem býval/a. 
2 Kritizuji se za všechny své nezdary. 
3 Obvi�uji se ze všeho špatného, co 

se p�ihodí. 
 

9. Sebevražedné myšlenky a p�ání 
0 Nemám žádné sebevražedné 

myšlenky. 
1 Mám sebevražedné myšlenky, ale 

neuskute�nil/a bych je. 
2 Chci se zabít. 
3 Zabil/a bych se, kdybych m�l/a 

p�íležitost. 
 

10.  Plá� 
0 Neplá�u více než d�íve. 
1 Plá�u více než d�íve. 
2 Rozplá�u se kv�li každé mali�kosti. 
3 Chce se mi plakat, ale nemohu. 
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11. Neklid 
0 Nejsem více rozrušený/á ani neklidný/á 

než obvykle. 
1 Jsem více rozrušený/á nebo neklidný/á 

než obvykle. 
2 Jsem tak rozrušený/á nebo neklidný/á, 

že jen t�žko vydržím v klidu. 
3 Jsem tak rozrušený/á nebo neklidný/á, 

že musím stále n�co d�lat nebo se 
hýbat. 

 

12. Ztráta zájmu 
0 Neztratil/a jsem zájem o ostatní 

lidi ani o r�zné �innosti. 
1 Lidé nebo v�ci m� zajímají mén� než 

d�íve. 
2 Ztratil jsem v�tšinu zájmu o ostatní 

lidi a v�ci. 
3 Je pro m� t�žké o n�co se zajímat. 

 

13. Nerozhodnost 
0 Rozhoduji se stále stejn� snadno 

jako obvykle. 
1 Je pro m� t�žší se rozhodnout než d�ív. 
2 Rozhodování je pro m� mnohem 

t�žší než d�ív. 
3 Mám problém ud�lat jakékoliv  

rozhodnutí. 
 

14. Pocit zbyte�nosti 
0 Nep�ipadám si zbyte�ný/á. 
1 Nep�ipadám si tak užite�ný/á a 

prosp�šný/á jako d�ív. 
2 P�ipadá mi, že jsem zbyte�n�jší 

než druzí lidé. 
3 P�ipadám si naprosto zbyte�ný/á. 

 

15. Ztráta energie 
0 Mám stejn� energie jako d�ív. 
1 Mám mén� energie než d�ív. 
2 Nemám dost energie na to, abych 

toho ud�lal moc. 
3 Nemám energii na nic. 

 

16. Zm�ny spánkového režimu 
0 Nezaregistroval/a jsem žádné 

zm�ny spánkového režimu. 
1a Spím o n�co víc než obvykle. 
1b Spím o n�co mén� než obvykle. 
2a Spím mnohem víc než obvykle. 
2b Spím mnohem mén� než obvykle. 
3a Prospím v�tšinu dne. 
3b Budím se o 1-2 hodiny d�íve a 

nemohu znovu usnout 
 
 
 

17. Podrážd�nost 
0 Nejsem více podrážd�ný/á než  
      obvykle. 
1 Jsem více podrážd�ný/á než   
      obvykle. 
2 Jsem mnohem více podrážd�ný/á 

než obvykle. 
3 Jsem neustále podrážd�ný/á. 

 

18. Zm�ny chuti k jídlu 
0 Nezaregistroval/a jsem žádné 

zm�ny chuti k jídlu. 
1a Mám o n�co menší chu� k jídlu 

než obvykle.  
1b Mám o n�co v�tší chu� k jídlu než 

obvykle. 
2a Mám mnohem menší chu� k jídlu 

než obvykle. 
2b Mám mnohem v�tší chu� k jídlu 

než obvykle. 
3a Nemám v�bec chu� k jídlu. 
3b Mám neustále silnou pot�ebu jíst. 

 

19. Obtíže se soust�ed�ním 
0 Soust�edím se stále stejn� dob�e. 
1 Nesoust�edím se stejn� dob�e jako 

obvykle. 
2 Nedokážu se dlouho soust�edit na 

jednu v�c. 
3 Nedokážu se na nic soust�edit 

 

20. Únava nebo vy�erpání 
0 Nejsem více unaven/a �i 

vy�erpán/a než d�íve. 
1 Unavím nebo vy�erpám se snáze 

než d�íve. 
2 Kv�li únav� a vy�erpání nemohu 

d�lat mnoho obvyklých �inností. 
3 Kv�li únav� a vy�erpání nemohu 

d�lat v�tšinu obvyklých �inností. 
 

21. Ztráta zájmu o sex 
0 Nezaregistroval/a jsem v poslední 

dob� žádné zm�ny zájmu o sex. 
1 Mám menší zájem o sex než d�ív. 
2 Mám nyní mnohem menší zájem o 

sex než d�ív. 
3 Úpln� jsem ztratil zájem o sex. 

 
 

Hodnocení: 0 – 8 bod� = norma, 9 – 24 bod� = lehká deprese, 25 a více = t�žká deprese 
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P�íloha �. 4 
Mapa bolesti pro dosp�lé podle Margolese 
(hodnocení bolesti z pohledu nemocného) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              45) 
 

                                                 
45) K�ivohlavý, J.: Bolest - její diagnostika a psychoterapie, Brno: IDVPZ, 1992, s. 17 
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P�íloha �. 5 
Visceroreflexní projevy (Headovy zóny) – diagnostika bolesti léka�em 

 
 

                                                                                                 31) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31) Káš, S.: Neurologie v b�žné léka�ské praxi, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 70 
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P�íloha �. 6 
Mechanismus vzniku iradiace orgánové bolesti na povrch t�la 

(inervace dermatom�) – diagnostika bolesti léka�em 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                11) 
  

 
 
 
 
                                                 
11) Dylevský a kol.: Funk�ní anatomie �lov�ka, Praha: Grada Avicenum, 2000, s. 533 
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P�íloha �. 7 
Metody hodnocení úrovn� bolesti 
(m��ítka používaná ve FN Plze�) 

 
 

A. Vizuální analogová škála 
 
 

 
 
 
 

B. Melzackova škála hodnocení bolesti 
 
                

        | � | 
                                                      stupe� bolesti 
            0                                                                                                      10       
 
 
 

C. Stupnice grafických symbol� 
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P�íloha �. 8 
Informovaný souhlas používaný ve FN Plze� 
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P�íloha �. 9 
Implantabilní programovatelná infúzní pumpa  k podávání lék� intratékáln� 

(materiály FN Plze� – informa�ní brožura firmy Codman) 
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P�íloha �. 10 
Nej�ast�ji využívané lineární dávkova�e a infúzní pumpy p�i lé�b� bolesti 

ve FN Plze� 
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P�íloha �. 11 
Taktilní detekce epidurálního prostoru a p�ístupy do páte�ního kanálu 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                          52) 

                                                 
52) Miloschewsky, D. a kolektiv: Regionální anestezie, Praha: Astra Pharmaceuticals, s.r.o, 1998, s. 118 
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P�íloha �. 12 
Kanylace epidurálního prostoru 

 
A) Detekce epidurálního prostoru u nemocného (foto MUDr. S. Machart) 

 
 

B) Schématické znázorn�ní zavedení epidurálního katétru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          52) 

                                                                                                                                            
 
52) Miloschewsky, D. a kolektiv: Regionální anestezie, Praha: Astra Pharmaceuticals, s.r.o, 1998, s. 121  


