
Seznam příloh 

Příloha č. 1 Specifikace odběru anamnézy u pacientů s bolestí 

Příčina vzniku a okolnosti – Pokud je to možné, snažíme se zjistit, za jakých okolností došlo ke 
vzniku bolesti (např. úraz, operace aj.), popřípadě jaké okolnosti jejímu vzniku předcházely (např. 
dietní chyba, užití léků aj.). 
  
Charakter/ typ/ kvalita bolesti – Zde nás zajímá, zda se jedná o bolest somatickou nebo 
viscerální, kolikovitou, ischemickou či zánětlivou. Pacient většinou bolest popisuje svými slovy jako 
ostrou, tupou, ne/ ohraničenou, pálivou, řezavou, bodavou, aj. 
 
Časový průběh bolesti – Zaměřujeme se na nástup, délku trvání, změny intenzity bolesti, popř. 
bezbolestné epizody.  
 
Intenzita bolesti – Intenzita bolesti se dá vyjádřit verbálně, nejčastěji podle určité číselné stupnice 
nebo neverbálně, kdy pacient ukazuje například na úsečce, nebo pomocí obrázků sílu bolesti. 
V určitých situacích nejsou pacienti schopni svou bolest vyjádřit pomocí nějaké hodnotící škály a je 
nezbytné všímat si a hodnotit jejich nonverbální projevy jako například bolestivé grimasy, neklid, 
naříkání, pláč, hledání úlevové polohy, zatajování dechu či přerývavé dýchání, hypoventilace, 
tachykardie, hypertenze nebo naopak hypotenze až kolaps, náhlé pocení, nauzea, zvracení, 
mydriáza a podobně.  
 
Lokalizace a iradiace bolesti – Spočívá v identifikaci místa hlavního zdroje bolesti a jejího šíření. U 
spolupracujících pacientů je požádáme o ukázání na vlastním těle nebo na mapě těla určené 
k označení algických zón. Pokud je bolestivých míst více, zaměřujeme se na každé zvlášť. Je 
zásadní soustředit se na jasné podání otázky (např. Kde to bolí?) a vyvarovat se sugestivním 
otázkám, které nabádají nemocného, aby souhlasit s nabízenou lokalizací, nebo otázkám 
disjunktivním, které nemocného nutí k souhlasu, protože se domnívá, že je to od něho očekáváno. 
 
Faktory ovlivňující průběh bolesti – Zajímáme se o faktory, které bolest zmírňují, jako například 
úlevová poloha, aplikace tepla nebo chladu, a které ji naopak zhoršují, jako je změna polohy či 
pohyb. 
 
Doprovodné symptomy – Mezi doprovodné symptomy řadíme například nauzeu, zvracení, třes, 
pocení aj. Je vhodné doptat se i na kvalitu spánku, a zda je bolestí ovlivněna. 
 
Farmakologická anamnéza – Je vhodné obstarat si seznam léků, které nemocný již užívá, jelikož 
některé z nich mohou s analgetiky vzájemně interferovat. Zároveň se zajímáme i o momentálně 
užívaná analgetika i o předchozí zkušenosti s jejich užíváním. Zároveň se můžeme zajímat o jiné 
možnosti léčby bolesti, se kterými má nemocný zkušenosti. Nezbytností je i zjištění lékových 
alergií. 
 
Sociální anamnéza – Pacientovo vnímání a hlášení bolesti může být ovlivněno mnoha sociálními 
faktory a naopak. Zároveň nám informace z této oblasti mohou pomoci při výběru vhodných 
intervencí (Kolektiv autorů, 2006; Kapounová, 2007; Opavský, 2011; Zemanová a Zoubková, 2012; 
Pokorná a kol., 2013; Málek, Ševčík, 2014). 
 

 



Příloha č. 2 Mnemotechnické pomůcky při odběru anamnézy 

Anamnéza při bolesti se řídí několika mnemotechnickými pomůckami, např. SOKRATES či 
OP4QRSTI-ASPN (zkráceně OPQRST). Výběr záleží na preferencích zdravotníka. 

SOCRATES 

S: signs – příznaky a místo maximálních potíží 

O: onset – Začátek bolestí (náhlý nebo pomalý) a činnost při jejím vzniku (v klidu, při námaze apod.) 

C: character – charakteristika bolesti (ostrá, tupá, bodavá, pálivá, svíravá apod.) 

R: radiation – šíření bolesti do okolí 

A: associations – přidružené příznaky (např. zvracení, závratě, průjem, škytavka a jiné) 

T: timing – a) průběh v čase (např. trvalá, přerušovaná, postupně zesiluje) 

       b) trvání bolesti (jak dlouho trvá) 

E: exacerbations – faktory a okolnosti, které bolest zesilují či zmírňují, včetně účinku analgetik 

S: severity – závažnost, síla bolesti na stupnici 0-10 (VAS) 

 

OP4QRSTI-ASPN 

O: onset – začátek bolestí 

P: 1. provocation – faktory a okolnosti, které bolest vyvolávají 

     2: palliation – faktory a okolnosti, které bolest zmírňují, včetně dosavadní léčby 

     3: precipitating – faktory a okolnosti, které zmírňování či zhoršování bolesti urychlují nebo zpomalují 

     4: progression – průběh bolesti v čase (kolísání, zhoršování, ústup) 

Q: quality – charakter bolesti (ostrá, tupá, bodavá, svíravá apod.) 

R: radiation – vyzařování přítomné/ nepřítomné, kterým směrem a do které části těla  

S: severity – závažnost bolesti, síla na stupnici 0-10 

T: time – časový průběh bolesti (trvalá, kolísavá, přerušovaná, stupňovaná apod.) 

I: interventions – léčebné zásahy (i laické – teplo, chlad aj.) a jejich efekt 

AS: associated sings – přidružené příznaky (zvracení, závratě, průjem, škytavka aj.) 

PN: pertinent negatives – významné negativní a nepřítomné příznaky nebo nálezy 

Zdroj: Dobiáš, 2013, str. 29-30 



Příloha č. 3 Hodnotící škály užívané při hodnocení bolesti 

Unimodální techniky 

1) Vizuální analogová škála – VAS 

Jde o nejrozšířenější metodu neverbálního hodnocení intenzity bolesti. Pacienti hodnotí intenzitu 

bolesti na horizontální úsečce, kdy začátek značí žádnou bolest a konec nesnesitelnou bolest 

(Opavský, 2011). Těchto škál existuje celá řada v různých modifikacích, které se liší průběhem 

úsečky či barevně (Rokyta a kol., 2006). 

 

Zdroj: Fricová, 2011, s. 5 

2) Numerická hodnotící škála – NRS 

Jde o obdobu VAS, kdy pacient ukazuje přímo konkrétní číselnou hodnotu. Číslice 0 vystihuje 

žádnou bolest a 10 maximální bolest. Zejména u starších osob je tato metoda s výhodou užívána, 

jelikož ji lépe chápou (Málek, Ševčík, 2014). 

 

Zdroj: www.prolekare.cz 

3) Obličejová škála bolesti 

Tato stupnice je využívána hlavně u menších děti, které zatím nedovedou přesně slovy nebo 

číselně vyjádřit intenzitu své bolesti. Je jím předložena řada obličejů, jejichž výrazy jsou seřazeny 

od stavu pohody až po největší utrpení (Málek, Ševčík, 2014). Dále je tato technika využívána u 

osob se sníženou kognitivní schopností, zmatených pacientů nebo cizinců (Pokorná a kol., 2013). 

 

                                                                                                                           Zdroj: www.zdravi.euro.cz 



4) Intenzita současné bolesti – slovní vyjádření         

Tato metoda využívá pro hodnocení intenzity slovní vyjádření pacienta. Jde o snadný a rychlý 

způsob zhodnocení bolesti, kdy 0 znamená žádnou bolest a 5 bolest nesnesitelnou (Málek, Ševčík, 

2014).    

 

                                         Zdroj: www.zdn.cz 

5) Mapa bolesti 

Tato metoda je využívána u pacientů, kteří nejsou schopni lokalizovat a slovně popsat intenzitu 

své bolesti. Jsou jim předloženy obrázky lidského těla, kam kresbou zaznamenávají lokalizaci a 

pomocí různých barev i intenzitu bolesti (Zemanová, Zoubková, 2012). 

       

                                            Zdroj: www.zdn.cz 

 

 

 

http://www.zdn.cz/
http://www.zdn.cz/


6) Behavioral Pain Scale 

Škálu je možné využít u pacientů, s nimiž nelze navázat slovní kontakt. Hodnotíme zde 

nonverbální projevy. 

 

                                                                                          Zdroj: Herold, 2013, s. 432 

7) Critical Care Pain Observation Tool 

Novější a modifikovaná škála pro pacienty v kritickém stavu, kteří nejsou schopni intenzitu bolesti 

slovně či graficky vyjádřit. 

 

Zdroj: Herold, 2013, s. 433 



Multimodální techniky 

1) McGillský dotazník bolesti – krátká forma 

Jde o standardizovaný, speciální, podrobný a obecně považovaný za nejúčelnější dotazník 

zabývající se bolestí. Zahrnuje vizuální analogovou škálu, verbální posouzení současně prožívané 

intenzity bolesti a mapu bolesti. Celosvětově nejrozšířenějším je jeho zkrácená verze (SF-MPQ/ 

Short- form MPQ), která je v porovnání s dlouhou verzí podstatně jednodušší a časově nenáročná 

(Opavský, 2011; Málek, Ševčík, 2014). 

 

                                                        Zdroj: Fricová, 2011, s. 6 

2) Dotazník copingu bolesti  

Tento dotazník má poskytnout informace o tom, jak se pacient adaptoval na bolest (Pokorná a 

kol., 2013).   

 

 

 

 

 

 



3) Krátký inventář bolesti (BPI / Brief Pain Inventory)  

Tento inventář se využívá k hodnocení bolesti v posledních 24 hodinách. Otázky jsou koncipovány 

k získání informací nejen o bolesti samotné, ale i jejím vlivu na kvalitu života (Kolektiv autorů, 

2006; Pokorná a kol., 2013). 

 

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2006, s. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 Koncept rozhovoru 

1) Jak Vy osobně definujete pojem bolest? 

2) Jaké konkrétní sesterské činnosti zahrnujete Vy osobně anebo Vaše kolegyně-sestry pod 

termín „management bolesti“? 

3) Jak byste definovala pojem „nefarmakologická intervence/nefarmakologický přístup 

v léčbě či mírnění bolesti“?  

4) Uveďte, prosím, 3 nejdůležitější aspekty/charakteristiky, kterými pro sebe 

charakterizujete dobrou/užitečnou /efektivní „nefarmakologickou intervenci/postup“ 

v rámci managementu bolesti (tzn. v léčbě či mírnění bolesti) pacientů? 

5) Uveďte, prosím, jaké konkrétní druhy „nefarmakologických intervencí“, jsou dle vašeho 

názoru obecně uplatnitelné v managamentu bolesti u pacientů na jednotkách intenzivní 

péče a oddělení ARO, znáte? (uveďte, prosím, alespoň 5konkrétních technik, postupů): 

6) Kdo, tzn. představitel které profesní skupiny, na základě vašich znalostí/ zkušeností 

z klinické praxe nejčastěji realizuje „nefarmakologické intervence/postupy“ v rámci 

managementu bolesti (tzn. v léčbě či mírnění bolesti pacientů) na Vašem pracovišti? 

7) Uveďte, prosím, jaké konkrétní/všechny „nefarmakologické intervence“/postupy v rámci 

managementu bolesti (tzn. v léčbě či mírnění bolesti pacientů)prakticky realizujete na 

Vašem pracovišti?  

➢ Uveďte, prosím, jaké konkrétní/všechny „nefarmakologické intervence/postupy“ 

směřující ke zmírnění negativních pocitů a obav pacientů, které bolest vyvolává, 

prakticky realizujete na Vašem pracovišti?  

8) Jaké nefarmakologické intervence jsou na základě vašich znalostí/zkušeností z klinické 

praxe sestrou nejlépe realizovatelné v rámci JIP/ ARO z hlediska časové náročnosti, času 

potřebného k jejich realizaci? 

9) Jaké konkrétní kompetence, jsou od sestry při praktické aplikaci „nefarmakologických 

intervencí“/postupů v rámci managementu bolesti (tzn. v léčbě či mírnění bolesti) 

pacientů hospitalizovaných na ARO/JIP vyžadovány? 

10) Existují v rámci managementu bolesti (tzn. v léčbě či mírnění bolesti) pacientů 

hospitalizovaných na ARO/JIP konkrétní „nefarmakologické intervence/postupy“, které vy 

osobně nerada provádíte?  

11) Existují v rámci managementu bolesti (tzn. v léčbě či mírnění bolesti) pacientů 

hospitalizovaných na ARO/JIP konkrétní „nefarmakologické intervence/postupy“, které vy 

osobně nejste kompetentní provádět v praxi?  

12) Jaké konkrétní „nefarmakologické intervence/postupy“ jsou, dle vašeho subjektivního 

názoru/ na základě vašich znalostí/ zkušeností z klinické praxe, nejefektivnější (z hlediska 

ovlivnění intenzity, tolerance bolesti, časového průběhu a ovlivnění přidružených 

příznaků) při tlumení bolesti u pacientů hospitalizovaných na Vašem oddělení ARO/JIP? 

(uveďte, prosím, alespoň 3 -5 konkrétních): 

13) Které konkrétní „nefarmakologické intervence/postupy“ dle vašeho subjektivního názoru/ 

na základě vašich znalostí/ zkušeností z klinické praxe, naopak pacientům 

hospitalizovaným na Vašem oddělení ARO/JIP při tlumení bolesti úlevu nepřinášejí, jsou 

nejméně efektivní? (uveďte, prosím, alespoň tři konkrétní): 



14) Jaké konkrétní „nefarmakologické intervence/postupy“ jsou, dle vašeho subjektivního 

názoru/ na základě vašich znalostí/ zkušeností z klinické praxe, nejčastěji při tlumení 

bolesti pacienty hospitalizovanými na Vašem oddělení ARO/JIP vyžadovány? (uveďte, 

prosím, alespoň tři konkrétní) 

15) Jaké vlivy/faktory/aspekty Vás osobně limitují (brání Vám) v intenzivnějším využívání 

nefarmakologických intervencí/postupů při tlumení bolesti u pacientů hospitalizovaných 

na Vašem oddělení ARO/JIP?  

16)  Jaké vlivy/faktory/aspekty Vás osobně podporují v intenzivnějším využívání 

nefarmakologických intervencí/postupů při tlumení bolesti u pacientů hospitalizovaných 

na Vašem oddělení ARO/JIP?  

17)  V jakých konkrétních dokumentech Vaší organizace/nemocnice/kliniky je o využívání 

nefarmakologických intervencí/postupů při tlumení bolesti u pacientů hospitalizovaných 

na oddělení ARO/JIP oficiální zmínka? 

18) Jakým způsobem vy osobně zaznamenáváte užití/praktickou aplikaci nefarmakologické 

intervence/postup při tlumení bolesti u pacientů hospitalizovaného na Vašem oddělení 

ARO/JIP ? 

19) Jaká rizika, související s realizací „nefarmakologické intervence/postupu“ při tlumení 

bolesti pro pacienty hospitalizované na Vašem oddělení ARO/JIP vnímáte? 

20) Jaké etické aspekty (vy sama anebo kolegové) uplatňujete v rámci poskytování 

„nefarmakologické intervence/postupu“ při tlumení bolesti pacientů hospitalizovaných na 

Vašem oddělení ARO/JIP?  

21) Máte pocit, že se přístup k léčbě bolesti, resp. k využívání „nefarmakologických intervencí/ 

postupů“ během let Vaší praxe na odd. ARO/JIP změnil? Pokud ano, v čem? Popř. V čem 

se změnil přístup k léčbě bolesti, resp. k využívání „nefarmakologických intervencí/ 

postupů“ během posledních 5-10 let Vaší praxe na odd. ARO/JIP? 

22) Z jakých zdrojů získáváte nejčastěji poznatky o problematice využití „nefarmakologických 

intervencí“/postupů při tlumení bolesti pro pacienty hospitalizované na oddělení 

ARO/JIP? 

23) Jaké konkrétní informace/dovednosti postrádáte a chtěla byste pro sebe získat (se naučit) 

k tématu/problematice využití základních nefarmakologických intervencí v léčbě bolesti, 

používaných sestrami u pacientů hospitalizovaných na oddělení intenzivní péče? 

24) Existuje ještě něco konkrétního, o čem byste se ještě, v rámci tohoto tématu, rád/a 

zmínila a co dosud nezaznělo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 Seznam nefarmakologických intervencí 

 

Typ N.I. Užívání 
+/- 

Nejčastěji 
užívané 

Efektivita 
+/- 

Psychologické metody ovládání bolesti    

Muzikoterapie    

Rozptýlení (TV, rádio, kniha, časopis…)    

Imaginativní techniky    

Hluboké dýchání    

Aromaterapie    

Dostatek informací (o nemoci, převazech, léčebných 
postupech…) 

   

Metody fyzické 

Jednoduché masáže (koncept bazální stimulace, vtírání 
chladivých, hřejivých emulzí…) 

   

Polohování, mobilizace, pohybová aktivita    

Teplé obklady/ Studené obklady    

Aspekty vztahu pacient- sestra 
(Emocionální podpora/podpůrný rozhovor) 

Aktivní naslouchání    

Psychická podpora (povzbuzování, uklidnění, použití 
autosugestivních formulací …) 

   

Dopomoc při rozhodování    

Orientace v realitě    

Kontakt s pacientem (udělat si na něho chvilku, podržet 
za ruku, posedět u něho aj.) 

   

Přítomnost rodiny (popř. zapojení rodiny do péče)    

Dopomoc při denních aktivitách - hygiena, 
vyprazdňování, výživa aj. 

   

Vytvoření příjemného prostředí 

Zajištění kvalitního spánku  
(důmyslné rozplánování intervencí, vyšetření aj.) 

   

Minimalizace rušivých elementů  
(úprava osvětlení, hlasitost alarmů, aj.) 

   

Zvelebení okolí  
(rozmístění fotek, obrázků od rodiny…) 

   

Rozvržení kategorií a rozdělení jednotlivých intervencí je inspirované Pӧlkki a kol. (2001)1. 

 

 

 

                                                           
1 PÖLKKI, Tarja, Katri VEHVILÄINEN-JULKUNEN a Anna-Maija PIETILÄ. Nonpharmacological 

methods in relieving children’s postoperative pain: a survey on hospital nurses in Finland. Journal of 

Advanced Nursing [online]. 2001, 34(4), 483-492 [cit. 2016-10-13]. DOI: 10.1046/j.1365-

2648.2001.01777.x. ISSN 03092402. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Katri_Vehvilaeinen-

Julkunen/publication/249436299_Nonpharmacological_methods_in_relieving_children's_postoperative_pain

_A_survey_on_hospital_nurses_in_Finland/links/54325c280cf20c6211bc3534.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Katri_Vehvilaeinen-Julkunen/publication/249436299_Nonpharmacological_methods_in_relieving_children's_postoperative_pain_A_survey_on_hospital_nurses_in_Finland/links/54325c280cf20c6211bc3534.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Katri_Vehvilaeinen-Julkunen/publication/249436299_Nonpharmacological_methods_in_relieving_children's_postoperative_pain_A_survey_on_hospital_nurses_in_Finland/links/54325c280cf20c6211bc3534.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Katri_Vehvilaeinen-Julkunen/publication/249436299_Nonpharmacological_methods_in_relieving_children's_postoperative_pain_A_survey_on_hospital_nurses_in_Finland/links/54325c280cf20c6211bc3534.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Katri_Vehvilaeinen-Julkunen/publication/249436299_Nonpharmacological_methods_in_relieving_children's_postoperative_pain_A_survey_on_hospital_nurses_in_Finland/links/54325c280cf20c6211bc3534.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Katri_Vehvilaeinen-Julkunen/publication/249436299_Nonpharmacological_methods_in_relieving_children's_postoperative_pain_A_survey_on_hospital_nurses_in_Finland/links/54325c280cf20c6211bc3534.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Katri_Vehvilaeinen-Julkunen/publication/249436299_Nonpharmacological_methods_in_relieving_children's_postoperative_pain_A_survey_on_hospital_nurses_in_Finland/links/54325c280cf20c6211bc3534.pdf


Příloha č. 6 Informovaný souhlas 

Věc: Informovaný souhlas účastníka výzkumu realizovaného na téma: „Nefarmakologické 

intervence používané sestrami k léčbě a ovlivňování bolesti pacientů hospitalizovaných na oddělení 

intenzivní péče“ se zařazením do kvalitativního šetření. 

 

 

 

 

 

 

Já,…………………………………………….(příjmení, jméno, titul), narozena dne …………….., souhlasím 

s využitím a zpracováním mnou poskytnutých informací v rámci rozhovoru uskutečněného za 

účelem sběru dat pro kvalitativní výzkum zabývající se problematikou využívání 

nefarmakologických intervencí v rámci tlumení bolesti pacientů, hospitalizovaných na oddělení 

intenzivní péče/ARO, sestrami. Požaduji, aby mnou poskytnuté informace byly zpracovány 

autorkou výzkumu, paní Bc. Martinou Hájkovou, zcela anonymně a byly použity pouze pro 

vypracování a prezentaci výsledků diplomové práce „Nefarmakologické intervence používané 

sestrami k léčbě a ovlivňování bolesti pacientů hospitalizovaných na oddělení intenzivní péče“. 

 

 

 

 

 

 

 

V………………………………………..dne…………….. podpis………………………….. 

 

 


