
Abstrakt

Východiska

Z výzkumů, probíhajících ve světě, je patrná souvislost rizika závislosti na opioidech 

s citovou vazbou, u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí léčených opioidy.

Cíle práce

Tato práce má za cíl porovnat citovou vazbu a strach z bolesti u pacientů s chronickou 

nenádorovou bolestí léčených silnými opioidy a u pacientů s chronickou nenádorovou 

bolestí  bez  léčby opioidy se  zdravými kontrolami;  a  nalézt  signifikantní  prediktory 

citové vazby u pacientů léčených silnými opioidy pro chronickou nenádorovou bolest. 

Zaměřuje se také na zhodnocení vztahů mezi intenzitou bolesti, strachem z bolesti a 

sociodemografickými  proměnnými  (věk,  zaměstnanost,  vzdělání,  soc.  status)  a 

klinickými  parametry  (ekvianalgetická  dávka  opioidu,  druh  opioidu, 

orální/transdermální); citovou vazbou v multiregresi u obou skupin pacientů a zdravých 

kontrol; depresí  u obou skupin pacientů a u zdravých kontrol;  a vnímáním zdraví u 

obou skupin pacientů a u zdravých kontrol.

Popis souboru a metody

Sběr dat pro tuto bakalářskou práci probíhal v Centru pro léčení a výzkum bolestivých 

stavů 2.LF a FN Motol a na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF a FN 

Motol.  Statistický soubor práce tvoří  celkem 166 respondentů splňujících inkluzivní 

i exkluzivní  kritéria:  z toho 55 pacientů s  chronickou nenádorovou bolestí  léčených 

opioidy z Centra pro léčení a výzkumu bolestivých stavů 2.LF a FN Motol, dále 55 

pacientů s chronickou nenádorovou bolestí bez léčby opioidy z Kliniky rehabilitace a 

tělovýchovného  lékařství  2.LF  a  FN  Motol  a  56  zdravých  kontrol.  Výzkum  byl 

schválen  etickou  komisí  FN Motol  (EK-434/18,  EK-  809/19,  EK-945/19).  Všichni 

respondenti  byli  vyšetřeni  pomocí  dotazníků  ECR,  PBI,  FPQ-III,  BDI-II  a  DŽS. 

Pacienti  s chronickou  nenádorovou  bolestí  léčení  opioidy  a  pacienti  s chronickou 

nenádorovou bolestí bez léčby opioidy byli navíc vyšetřováni pomocí škály VAS. 

Výsledky 

V této práci byly potvrzeny některé výsledky předchozích zahraničních studií, týkající 

se souvislostí mezi výše uvedenými proměnnými. 

Závěr

Na  základě  těchto  poznatků  je  přínosné  pokračovat  ve  zkoumání  spojitostí  mezi 

některými  proměnnými,  jako  je  prožívání  úzkosti,  deprese,  strach  z bolesti,  její 

intenzita a nepříjemnost, a citovou vazbou, které by mohly predikovat rizika závislosti 



pro  včasné  rozpoznání  jedinců  s určitými  dispozicemi  k  této  závislosti.  Jen  včasné 

odhalení  možných rizik může  vést  k lépe individualizovaně cílené léčbě  a  prevenci 

negativních jevů.     
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