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ÚVOD 

   

 Bolest je nejčastějším důvodem, pro který lidé vyhledávají lékaře. Přestoţe bolest 

přináší převáţně utrpení, je svým způsobem uţitečná, protoţe nás upozorňuje, ţe došlo 

k poškození organismu. Po staletí se snaţily filozofie, náboţenství i medicína porozumět 

bolesti a nalézt způsoby, jak jí zmírnit či odstranit. Současná medicína přináší stále nové 

poznatky, léky a techniky v léčbě, ale i přesto lidé nadále trpí bolestmi. 

 Degenerativní onemocnění páteře patří mezi nejčastější onemocnění v současné 

společnosti. Postihuje pacienty ve středním a vyšším věku. Je častou příčinou pracovní 

neschopnosti. Onemocnění páteře je nejen významným problémem zdravotnickým, 

ale i společenským a ekonomickým.  

 Pracuji jako sestra perioperační péče na neurochirurgických operačních sálech 

v Nemocnici Na Homolce. Na našem pracovišti patří operace krční páteře ke standardním 

a častým operačním výkonům. Vzhledem k tomu, ţe nepracuji na standardním oddělení, 

nemám moţnost pozorovat, s jakými bolestmi pacienti přicházejí na naše oddělení, 

jakou úlevu od bolesti mají po operaci krční páteře a zda jsou s výsledky výkonů spokojeni. 

To byl důvod, proč jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat ve své závěrečné bakalářské 

práci v oboru ošetřovatelství.  

 Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a empirické.          

 Cílem teoretické části je popsat definici a patofyziologii bolesti, poukázat na faktory 

ovlivňující bolest, na rozdělení bolesti, hodnocení, léčbu bolesti a také na vliv sestry a lékaře 

při tlumení bolesti. Dále je zaměřena na degenerativní onemocnění krční páteře, jeho 

etiologii, rizikové faktory přispívající k vertebrogennímu onemocnění, diagnostiku, léčbu 

a pooperační péči.  

 Cílem praktické části je srovnat předoperační a pooperační bolest krční páteře. 

Současně zjistit, nakolik pacienti povaţují operaci za úspěšnou a jakou úlevu jim operace 

přináší. Dále zmapovat rizikové faktory, které mohou vznik degenerativního procesu ovlivnit 

a současně zjistit faktory, které proţívání bolesti ovlivňují. Porovnat rozdíly intenzity bolesti 

v závislosti na pohlaví.  
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I TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

BOLEST 

 

1  OBECNÁ DEFINICE BOLESTI 

 

 Bolest je definována jako nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená 

s akutním nebo potenciálním poškozením tkání, nebo je popisována výrazy takového 

poškození. Na této definici se shodli zástupci mezinárodní Asociace pro studium bolesti 

(IAPS), a kterou přijala Světová zdravotnická organizace (WHO). Důleţitým dodatkem 

definice je, ţe bolest je vţdy subjektivní. (Rokyta a kolektiv, 2009) 

 Bolest je sloţitý smyslový proţitek spojený s emocionálním záţitkem. Je varovným 

signálem a má ochrannou funkci. Upozorňuje nás, ţe došlo k poškození organismu. Bolest se 

projevuje v oblasti biologické, psychologické a sociální. Tyto faktory bolest zpětně ovlivňují. 

Na snášení bolesti se podílí řada vlivů a její tolerance je zcela individuální záleţitostí. 

(Janáčková, 2007) 

 Je třeba si uvědomit, ţe kaţdý pacient je jiný, vnímání jeho bolesti je subjektivním 

záţitkem. Pokud pacient říká, ţe má bolest, tak je povinností zdravotnického personálu 

pacientovi věřit.  

 

 

1.1  Patofyziologie bolesti 

 

 Bolest vnímána na periferii těla nazýváme nociceptivní. Periferní neuropatická bolest 

je vnímána v průběhu periferních nervů. Psychogenní bolest je vnímána centrálně, na úrovni 

limbického systému. Existuje i centrální neuropatická bolest (bolest neurogenní), která můţe 

vzniknout v mozkové kůře.  
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 Periferní bolest je vnímána receptory bolesti (nociceptory nebo nocisenzory), které se 

dělí do tří skupin: 

 

1. Vysokoprahové mechanosenzory, které vnímají mechanické změny, jako jsou tlak, 

tah, vibrace. Při silnějším podráţdění reagují tyto mechanoreceptory jako receptory 

bolesti. 

2. Polymodální nocisenzory, které vnímají bolestivé stimulace, především tepelné 

a chladové.  

3. Vlastní nocisenzory, které slouţí pouze pro vnímání bolesti. Jedná se o volná nervová 

zakončení, které vedou informace z kůţe a ze sliznice do míchy.  

 Bolest je vedena do mozku pěti drahami: 

1. Spinotalamická dráha, vede bolest z míchy (postranními a předními provazci 

míšními) do jader talamu. Z talamu se bolestivá informace vede do mozkové kůry. 

Touto dráhou je vedena akutní a rychlá bolest.  

2. Spinoretikulotalamická dráha, vede bolest z míchy přes retikulární formaci 

v mozkovém kmeni do mediálních částí talamu. Touto dráhou je vedena hluboká, 

viscerální, chronická bolest.  

3. Spinoparabrachiohypotalamická dráha, vede bolest z míchy do mozkového kmene 

a odtud do hypotalamu. Touto dráhou je vedena část afektivně emoční bolest. 

4. Spinoparabrachioamygdalární dráha, vede bolest z míchy do mozkového kmene 

a odtud do amygdaly. Touto dráhou je vedena část afektivně emoční bolest.  

5. Poslední dráha vede viscerální bolest zadními provazci míšními do mozkového kmene 

a dále do dalších částí mozku.  

 Existují sestupné dráhy bolesti, které začínají v prodlouţené míše jako dráhy 

bulbospinální a mohou bolest potlačovat.  

 Při zpracování bolesti v mozkové kůře, jsou důleţité čtyři sloţky bolesti:  

1. Sloţka senzoricko-diskriminační – rozlišuje percepci bolesti. 

2. Sloţka afektivně-emoční – psychologické a psychické změny doprovázející bolest. 

3. Sloţka vegetativní – bolest je provázena pocením, zrychlením srdeční frekvence, 

rychlým dýcháním… 

4. Sloţka motorická – souvisí s tím, ţe bolest je součástí stresu. Tato sloţka nás nutí 

z bolestivých podnětů uniknout anebo s nimi bojovat.  

 Bolestivý vzruch vyvolávají látky dráţdící nocisenzory. K těmto látkám patří 

především histamin, bradykinin, serotonin, ionty draslíku. Zvýšená citlivost nocisenzorů se 

nazývá senzitizace, která je způsobena endoperoxidem, prostaglandinem E2.  
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 Zvláštní bolestí je bolest neurogenní, která nevzniká na nocisenzorech, 

ale v limbickém centrálním nervovém systému a v mozkové kůře. Psychogenní bolest se 

vyskytuje u psychiatricky nemocných lidí. Jedná se o silnou, aţ nesnesitelnou bolest. Léčení 

psychogenní bolesti vychází z psycho-analýzy, hypnoterapie, relaxačních metod (svalová 

relaxace, autogenní trénink, meditace). (Rokyta a kolektiv, 2009) 

 Neuropatická bolest nevzniká na nocisenzorech, ale v průběhu nervů a je způsobena 

dysfunkcí nebo lézí nervového systému. Můţe vzniknout na periferii, ale i ve strukturách 

CNS. U neuropatické bolesti jsou změněny funkce iontových kanálů především sodíkových, 

vápníkových, ale i draslíkových. Neuropatických bolestí je mnoho. K periferním 

neuropatickým bolestem řadíme neuralgii trigeminu, syndrom karpálního tunelu, pooperační 

neuralgii. K centrálním neuropatickým bolestem řadíme míšní léze, roztroušenou sklerózu 

mozkomíšní. (Rokyta a kolektiv, 2009) 

 

 

1.2  Vrátková teorie 

  

 Vrátková teorie byla publikována roku 1965 Melzackem a Wallem. Tato teorie se snaţí 

vysvětlit rozdílné vnímání stejné stimulace. V míše jsou tzv. „vrátka“, která kdyţ jsou 

„otevřená“ dovolují nervovým impulzům, nesoucích zprávy o bolesti, aby prošly a byly 

pociťovány. Pokud jsou „uzavřena“, neprojde ţádný impuls. Míra otevření vrátek, je 

ovlivňována přes CNS, coţ vysvětluje vliv psychologických faktorů, například úzkosti 

na vnímání bolesti. (Sofaer, 1997)  

 

 

1.3  Endogenní opioidy 

  

 Endogenní opioidy mají receptory umístěny v míše, prodlouţené míše, mozkovém 

kmeni, talamu a mozkové kůře. Pokud dojde, ke stimulaci těchto receptorů uvolňují se 

endogenní opioidy, které blokují receptory a sniţují bolest. Mezi endogenní opioidy patří 

například β endorfin, dynorfin, endogenní morfium.  

 Produkce endogenních opioidů je odlišná u muţů a u ţen, zároveň je závislá na stupni 

vývoje. Endogenní opioidy u ţen jsou produkovány v závislosti na menstruačním cyklu. 

Jejich produkce se zvyšuje při menstruaci, ale i před a během porodu, kdy mohou sníţit 

porodní bolesti.  
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 Kromě endogenních opioidů mají vliv na práh bolesti i jiné hormony. U muţů je to 

např., testosteron, který zvyšuje práh bolesti, naopak estrogeny u ţen práh bolesti sniţují.  

 Na endogenní opioidy působí látky, které blokují jejich účinek, mezi ně patří 

především naloxon a naltrexon. Účinek těchto látek se vyuţívá při předávkování opioidy.  

 Endogenní opioidy jsou zdrojem placebo efektu. Při placebo efektu působí endogenní 

opioidy pozitivně a můţe dojít k zvyšování účinku farmakologické a psychologické léčby. 

Placebo efekt má krátkodobé působení a nemá vliv na chronickou bolest.  

(Rokyta a kolektiv, 2009) 
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2  ROZDĚLENÍ BOLESTI 

 

 

2.1  Akutní a chronická bolest 

  

 Nejjednodušší rozdělení bolesti je podle délky trvání bolesti a to na akutní 

a chronickou. 

 

 

2.1.1  Akutní bolest  

 

 Akutní bolest je krátkodobá, trvá několik dní aţ týdnů. Vzniká na základě poškození 

tkáně mechanicky nebo nemocí. Příčiny akutní bolesti jsou trauma, popáleniny, zánět, 

infekce, chirurgické a operační postupy. Akutní bolest se dostavuje ihned po bolestivém 

podnětu, jedná se většinou o bolest ostrou, pálivou vycházející především z kůţe, svalů, 

kloubů.  

 Akutní bolest způsobí obranný reflex, vyvolá fyziologickou reakci (zvýšení krevního 

tlaku, zrychlený pulz a dýchání, pocení, roste svalové napětí), a také psychologickou reakci 

(bolestivý výraz tváře, verbalizaci bolesti, vynucenou polohu). Člověk s akutní bolestí bývá 

neklidný, někdy můţe být aţ agresivní.  

 Lokalizace akutní bolesti je většinou dobře určitelná a na léčbu odpovídá velmi dobře. 

Pokud však není dostatečně léčena, je nebezpečí, ţe přejde v bolest chronickou, která se léčí 

velice obtíţně a dlouhodobě. (Janáčková, 2007; Kolektiv autorů, 2006) 

 

 

2.1.2  Prolongovaná akutní bolest 

  

 Akutní bolest můţe být i prolongovaná, která můţe trvat dny aţ týdny. Tato bolest 

vzniká při poranění tkáně nebo při zánětu a odchází postupně. V místě poranění dochází 

k uvolnění nebo syntéze chemických látek, které zvýší senzitivitu okolních tkání. Tato 

hypersenzitivita se nazývá hyperalgezie. Citlivost a hypersenzitivita tkáně chrání místo 

zranění a předchází dalšímu poškození.  
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2.1.3  Rekurentní akutní bolest 

  

 Rekurentní akutní bolest, jedná se o krátké bolestivé epizody, které se vracejí v různě 

dlouhých intervalech. Příkladem je migréna. Při migréně se zdá, ţe bolest nemá ţádný zjevně 

uţitečný důvod (nemůţe se zahájit ţádná ochranná činnost, nebo být zabráněno poškození 

tkáně). (Kolektiv autorů, 2006) 

 

 

2.1.4  Chronická bolest 

  

 Chronická bolest je nejčastějším typem bolesti. Chronická bolest trvá déle neţ 3 – 6 

měsíců a můţeme ji označit samostatným onemocněním. Nejedná se o ţivot ohroţující 

onemocnění, ale významně zasahující do ţivota pacienta.  

 U chronické bolesti se nesetkáváme s výraznou fyziologickou reakcí, většinou je 

příčina neznámá. Obvykle nelze identifikovat poškození tkáně.  

 Dlouhodobě působící bolest vyvolává strach, úzkost a obavy. Vede k problémům se 

spánkem, ke ztrátě chuti k jídlu, zácpě, vyvolává změny osobnosti a pracovní neschopnost. 

Člověk s chronickou bolestí se stává podráţděným, plačtivým, zaujímá různé úlevové polohy. 

Dochází u něho ke sníţení prahu bolesti, coţ způsobí, ţe je citlivý na sebemenší podněty 

vyvolávající bolest. Stává se intolerantní k bolesti, dochází k postupné izolaci a většinou 

nastupuje deprese. (Janáčková, 2007; Kolektiv autorů, 2006) 

 

 

2.2  Somatická a viscerální bolest 

  

 Podle původu můţeme rozdělit bolest na somatickou a viscerální (útrobní) bolest. 

 

 

2.2.1  Somatická bolest  

  

 Podle místa vzniku rozdělujeme somatickou bolest na: povrchovou a hlubokou. 

Povrchová bolest vzniká v kůţi, je popisována jako jasná, dobře ohraničená bolest, 

která rychle odeznívá. Hluboká bolest vzniká ve svalech, v kloubech, v kostech a ve vazivu. 

Je popisována jako tupá, špatně lokalizovaná bolest, která často vyzařuje do okolí.  
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2.2.2  Viscerální bolest  

  

 Poškození tkáně viscerálního orgánu nemusí způsobit bolestivý vjem, pokud nedojde 

k podráţdění nociceptorů. Naopak tato bolest vzniká při rychlém a silném rozpětí hladkého 

svalstva dutých orgánů, kdy dochází ke křečovité kontrakci. Tato bolest je vnímána jako 

hluboká, tupá, tlaková bolest. Lokalizace bolesti je v místě postiţeného orgánu, často se šíří 

do okolí. (Larsen, 2004)  
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3  FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VNÍMÁNÍ BOLESTI 

 

 

3.1  Fyziologicko – biologické faktory 

  

 Fyziologie bolesti byla probrána v kapitole 1.1.  

 

 

3.2  Psychicko – duchovní faktory 

  

 Osobnostní rysy člověka významně ovlivňují vnímání bolesti. Mezi osobností rysy 

patří např., introverze – extroverze, emocionální labilita – stabilita, afiliace – hostilita, 

odolnost proti zátěţi – malá odolnost proti zátěţi. Práh bolesti u introvertů bývá obvykle niţší 

neţ u extrovertů. Nejsilnější bolest pociťují vysoce emocionální osoby. Negativní emoce,  

jako je strach, úzkost, smutek, deprese, izolace, rozčilení, starosti, všechny tyto pocity 

a nálady ovlivňují vnímání bolesti a to tak, ţe dochází ke sníţení prahu bolesti. 

 

  

3.3  Sociálně – kulturní faktory, faktory ţivotního prostředí 

  

 V jednotlivých kulturách se význam bolesti značně odlišuje. V ţidovské a křesťanské 

etice se bolest můţe povaţovat za trest po spáchání hříchů. V jiné kultuře je bolest spojena    

 s rituály, kde tolerance bolesti zvyšuje sílu a vytrvalost. V Africe si lidé sami způsobují 

bolest, aby tím vyjádřili smutek. 

 Vnímání bolesti je také ovlivněno okolím jedince. Dobré mezilidské vztahy, 

přítomnost a podpora blízké osoby, ale i příjemné sociální prostředí, to vše zvyšuje práh 

bolesti a usnadňuje její snášení. (Trachtová a kolektiv, 1999) 
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4  HODNOCENÍ BOLESTI 

 

 Aby došlo ke zmírnění pacientovy bolesti, musí se provádět důkladné a přesné 

vyšetření bolesti. Protoţe bolest je subjektivní, nemůţe nám ji nikdo lépe popsat, neţ sám 

pacient. Je chybné se domnívat, ţe pozorovatel (zdravotní sestra, lékař, rodinný příslušník) se 

můţe přesně dozvědět, jak pacientovi je, jak ho to bolí. (Křivohlavý, 1992)  

 U hodnocení bolesti zjišťujeme lokalizaci bolesti a topologii bolesti, intenzitu bolesti, 

časovou dimenzi bolesti, kvalitu bolesti a ovlivnitelnost bolesti. Tyto údaje zjišťujeme pomocí 

dotazníkových metod, map bolesti, analogových stupnic a zaznamenáváním nonverbálních 

projevů pacienta. Metody hodnocení bolesti popisuje přehledně Laura Janáčková ve své knize 

Bolest a její zvládání. V následujícím textu jsem se o nich dovolila zmínit.  

 

 

4.1  Topologie bolesti  

  

 Nejjednodušší způsob, jak zjistit, kde to pacienta bolí je otázka: „Kde vás to bolí?“  

Pacient můţe buď ukázat na místo, kde pociťuje bolest, nebo odpovědět slovně. Pouze 

při slovním vyjádření, je vţdy třeba, aby pacient ukázal konkrétní místo bolesti. Je to z toho 

důvodu, ţe pacient můţe mít mylnou představu o uloţení různých orgánů.  

 

 

4.1.1  Dotazníková metoda lokalizace bolesti 

  

 Existují dotazníky, kde jsou uvedeny různé názvy části těla. Úkolem pacienta je 

zaškrtnout název příslušné části těla, kde ho to nejvíce bolí a zároveň na pětistupňové škále 

označit intenzitu bolesti. Pro upřesnění času, je uvedeno, aby se hodnotila bolest za poslední 

týden.  

 

 

4.1.2  Mapa bolesti 

 

 Mapa bolesti je nejpřesnější formou sdělení, kde to nejvíce bolí. Na mapě je zobrazeno 

celé lidské tělo a to zepředu, zezadu i z boku. Úkolem pacienta je zakrouţkovat místo, kde ho 

to bolí i kam bolest vystřeluje. Pomocí barevných tuţek, lze označit, zda se jedná o bo lest 
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povrchovou nebo hlubokou.  

 

 

4.2  Intenzita bolesti 

  

 Zjištění, jak moc to pacienta bolí, je důleţitým podkladem pro hodnocení bolesti         

a pro správnou léčbu bolesti. Pro zjištění intenzity bolesti se pouţívá řada metod:  

1. Analogová stupnice intenzity bolesti. 

2. Verbální metody diagnostikování velikostí bolesti. 

3. Srovnávací tourniketová metoda vyšetření intenzity bolesti. 

4. Intenzita bolesti vyjádřena v dolech.  

 

 

4.2.1  Analogová metoda intenzity bolesti 

  

 Nejsrozumitelnější, nejjednodušší, nejrychlejší a nejčastěji pouţívaná metoda 

pro sdělení intenzity bolesti je VAS (vizuální analogová škála). Jedná se o grafické znázornění 

intenzity bolesti od 0 – ţádná bolest po 10 – nejintenzivnější bolest.  

 Na stejném principu jako škála VAS fungují i teploměry bolesti. U dětí se pouţívá 

vizuální analogová škála pro děti, která vyuţívá řadu obličejů s mimikou od úsměvu po pláč, 

znázorňující pocity v závislosti na intenzitě bolesti.   

 

 

4.2.2  Verbální metody intenzity bolesti 

  

 Jedná se o nejpřirozenější způsob sdělení. V nejjednodušší formě slovní stupnice 

rozlišuje pět stupňů intenzity bolesti.  

Slovní stupnice bolesti 

0 ţádná bolest 

1 nepatrná bolest 

2 mírná bolest 

3 střední bolest 

4 strašná bolest 

5 zcela nesnesitelná bolest 
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4.2.3  Srovnávací tourniketová metoda měření intenzity bolesti 

  

 S tourniketovou metodou se setkáváme na klinikách při práci s pacienty 

a ve výzkumu. Tato metoda se podobá měření krevního tlaku. Pacientovi se navlékne na paţi 

gumová manţeta. Ta se nafukuje a pacient má za úkol svírat a rozvírat pěst. Tyto pohyby 

a nafukování manţety vedou nejdříve k mírné, později postupně rostoucí bolesti. Tento proces 

trvá aţ do doby, neţ pacient oznámí, ţe bolest tímto způsobem vytvořená, se co do intenzity 

rovná bolesti, která ho trápí. Pokud se ve svírání pěsti pokračuje, aţ do doby, neţ pacient 

sdělí, ţe uţ nemůţe bolest dále vydrţet. Tato nejvyšší hodnota, je povaţována za pacientovu 

představu maximální snesitelné bolesti. V poměru k této hodnotě se dá určit intenzita bolesti 

pacienta. Vzorec: P = a/b x 100 (a = ekvivalentní bolest té bolesti, kterou měříme, 

b = maximální tolerance bolesti).  

 

 

4.2.4  Vyjadřování intenzity bolesti v dolech 

  

 Tato metoda je nejpřesnější, avšak nepouţivatelnou metodou měření intenzity bolesti 

v praxi. Pouţívá se jednotka dol. A princip měření je srovnatelný s tourniketovou metodou.  

 

 

4.3  Časový aspekt bolesti 

  

 Nejjednodušším způsobem sledováním průběhu bolesti v čase a jejím trváním je 

vyuţití metody VAS, kterou zaznamenáváme na svislé ose a na vodorovné ose 

zaznamenáváme časový údaj (v hod., ve dnech, týdnech). Touto metodou získáme křivku, 

která vypovídá o zdravotním stavu pacienta. Časový průběh bolesti sledujeme zejména 

u pacientů, kteří trpí chronickou bolestí, dále tam, kde dochází v průběhu léčby 

k radikálnějším událostem, například operace, změna léčby atd.  

 

 

4.4  Charakter bolesti 

  

 Důleţitým poznatkem ohledně bolesti je, jak to pacienta bolí, tedy zjištění charakteru 

či kvality bolesti. Kvalitu bolesti můţeme měřit metodou MPQ, která byla vyvinuta 
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R. Melzackem.  

Pomocí této metody se zjišťují tři druhy údajů o kvalitě bolesti: 

1. afektivní 

2. senzorické 

3. hodnotící 

 Klasická podoba dotazníku obsahuje 42 různých termínů pro charakteristiku bolesti. 

Ze senzorické charakteristiky bolesti je to například bolest pálivá, šokující, dráţdivá, tupá, 

jemná atd. Z afektivní charakteristiky bolesti můţeme uvést bolest unavující, odporná, 

bezohledná, znepokojující. Z hodnotící části například bolest vyzařující do okolí, těţko 

zvládnutelná, nepříjemná.  

 

 

4.5  Nonverbální projevy bolesti 

  

 Nonverbální projevy bolesti patří mezi nejaktuálnější projevy bolesti. Zdravotníci věří 

těmto nonverbálním projevům více neţ slovům pacienta. Nonverbální projevy bolesti 

podle Craiga a Prkachina: 

1. paralingvistické projevy (vzdechy, pláč, vzlykání atd.) 

2. mimické projevy (různé grimasy) 

3. pohyby končetin (ucuknutí, ustrnutí atd.) 

4. posturologické projevy (ustrnutí v určité poloze atd.) 

5. aktivita autoimunitního nervového systému (zvracení, těţké oddychování, bušení 

srdce, zrudnutí v obličeji atd. 

 (Janáčková, 2007) 
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5  LÉČBA BOLESTI 

 

 

5.1  Farmakologická léčba bolesti 

  

 Pokud bolest není dostatečně a správně léčena, tak vede k zhoršení duševního 

a tělesného zdraví pacienta. Bolest někdy bývá obtíţně léčitelná, proto existuje mnoho léků 

i nefarmakologických metod.  

 Mezi skupinu léků, které se pouţívají na tlumení bolesti, řadíme: 

1. neopioidní analgetika 

2. opioidní agonisté a opioidní antagonisté 

3. lokální anestetika 

4. antikonvulziva, antidepresiva, myorelaxancia a další typy léků, které se pouţívají 

jako pomocné léky při léčbě bolesti   

 

 

5.1.1  Neopioidní analgetika 

  

 Neopioidní analgetika se pouţívají k léčbě nociceptivní bolesti a k léčbě neuropatické 

bolesti. Tyto látky jsou velice účinné například při bolesti kloubů a svalů. Kromě pouţití 

k léčbě bolesti jsou neopioidní analgetika účinná tím, ţe sniţují horečku a omezují zánět.    

Do této skupiny patří: acetaminofen (paracetamol), 

     nesteroidní protizánětlivé látky – antiflogistika (NSA) 

     salicyláty 

 Pokud se acetaminofen a NSA uţívají samostatně, zmírňují slabé bolesti. NSA 

zmírňují středně silné bolesti a ve velkých dávkách zmírňují i silné bolesti. Pokud se pouţijí 

v kombinaci s opioidy, tak se dosáhne dostatečná analgezie, můţe se sníţit dávka opioidu, 

a tím se sníţí vznik neţádoucích účinků jako je například točení hlavy, zvracení, nauzea, 

sníţení krevního tlaku atd. 
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5.1.2  Opioidy 

  

 Opioidy jsou látky odvozené od morfinu, nebo jde o syntetické substance odvozené 

z jeho molekul. Opioidy ovlivňují CNS. Mezi opioidy patří opioidní agonisté, opioidní 

antagonisté a smíšené agonisté – antagonisté.  

 Opioidní agonisté se pouţívají k tlumení silné bolesti při akutních, chronických 

a terminálních stavech. Mezi tuto skupinu patří např., kodein, fentanyl, hydromorfon, 

metadon. Jejich nevýhodou je řada neţádoucích účinků např., návaly horka, točení hlavy, 

zvracení, nauzea, sníţení krevního tlaku atd. 

 Opioidní antagonisté se váţí na opioidní receptory a tím zabraňují účinkům jiných 

opioidů, enkefalinů a endorfinů. Do této skupiny patří: naloxon hydrochlorid, naltrexon 

hydrochlorid. Opioidní antagonisté se pouţívají při léčbě předávkování opioidy. Rychle zvrátí 

útlum dechového centra, sedaci a přispívá ke stabilizaci vitálních funkcí. Neţádoucími účinky 

těchto látek je u naloxonu: nauzea, zvracení, hypertenze, třesavka a u naltrexonu se setkáváme 

s hypertenzí, palpitací, dušností, depresí, bolestí hlavy, nervozitou, průjmem nebo zácpou, má 

i toxické účinky na játra.  

 Smíšené opioidní agonisté – antagonisté zmírňují bolest a přitom mají niţší riziko 

toxicity. Do této skupiny patří: buprenorfin, butorfanol, dezocine, nalbufin, pentazocin. Tyto 

látky se pouţívají k tlumení střední a silné bolesti, ke sníţení předoperační úzkosti a bolesti 

k analgezii během porodu. Neţádoucími účinky jsou především nauzea, zvracení, pocit 

na omdlení, euforie.  

 

 

5.1.3   Adjuvantní analgetika 

  

 Léky, jako antikonvulziva, lokální anestetika, myorelaxancia, antidepresiva nazýváme 

adjuvantní analgetika, coţ znamená, ţe mají jiné primární indikace, ale za určitých podmínek 

se mohou podávat jako analgetika. Adjuvantní analgetika se podávají v kombinaci s opioidy, 

nebo samostatně k léčbě chronické bolesti.    

 Antikonvulziva se pouţívají k léčbě neuropatické bolesti. Mezi ně řadíme 

např., karbamazepin, fenytoin, gabapentin, tiagabine.  

 Lokální anestetika se aplikují také při léčbě neuropatické bolesti nebo jako alternativa 

celkové anestezie. Lokální anestetika dělíme do dvou skupin na amidy a estery. Mezi amidy 

patří: bupivacain, lidocain, ropivacain. Mezi estery: benzocain, kokain, procain. Lokální 

anestetika se pouţívají k prevenci a tlumení bolesti při výkonech, nemocech nebo poranění.  
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Existují lokální povrchová analgetika, která se aplikují přímo na kůţi nebo na sliznici jako 

prevence či tlumení menších bolestí. Mezi ně řadíme: lidocain, tetracain.  

 Myorelaxancia můţeme rozdělit do tří skupin:  

1. kompetitivní myorelaxancia, která se pouţívají primárně jako podpora celkové 

anestezie a sekundárně k navození a udrţení svalové relaxace u pacientů 

na ventilátoru, např., metocurine, tubocurarine 

2. antispastické látky, které se pouţívají ke zmírnění spasticity z poruch CNS, 

např., baclofen, dantrolen, diazepam 

3. látky pouţívané ke krátkodobému tlumení bolesti a spasmu svalů, např., tizanidin, 

carisoprodol, chlorzoxazon, tolperizon 

 Tricyklická antidepresiva (TCA) jsou v léčbě bolesti nejdéle pouţívána antidepresiva, 

mezi tuto skupinu patří např: amitriptylin, amoxapin, desipramin, imipramin. TCA pomáhají 

v léčbě neuropatické bolesti.  

 Ergotaminové alkaloidy se pouţívají k prevenci či přerušení záchvatu migrény 

a záchvatovité bolesti hlavy. Řadíme sem: ergotamin tartrate, dihydroregotamin mesilate.  

 Kortikosteroidy se pouţívají k léčbě bolesti a zánětu. Podle účinku je dělíme do dvou 

skupin: 

1. mineralokortikoidy – kortizon, fludrokortizon acetát, hydrokortizon 

2. glukokortikoidy – betametazon, dexametazon, prednison, triamcinolon 

(Kolektiv autorů, 2006) 

 

 

5.2  Nefarmakologická léčba bolesti 

  

 Nefarmakologická léčba se většinou kombinuje s farmakologickou. Důleţitý je 

psychologický přístup k pacientovi. Pro pacienty s chronickou bolestí je nutné nacvičit 

relaxační a zvládací techniky pro odpoutání bolesti. (Rokyta a kolektiv, 2009) 

 

 

5.2.1  Fyzikální terapie 

  

 Fyzikální terapie vyuţívá v léčbě přírodních prostředků, kterými jsou různé druhy 

energií (tepelná, elektrická, mechanická, světelná…). Rozdělujeme ji do několika skupin, 

podle pouţité energie. Cílem fyzikální terapie je podpora zdraví, prevence tělesného 

postiţení, rehabilitace pacientů postiţených bolestí, nemocí, poraněním. (Janáčková, 2007) 
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 Hydroterapie je léčba vodou. Voda uklidňuje, utišuje a zároveň nadnáší. 

K hydroterapii vyuţíváme jak vodu studenou, tak teplou. Ohledně skupenství můţe být 

ve formě páry, nebo tekutém a pevném stavu. Vodoléčba se nejčastěji pouţívá k léčbě akutní 

bolesti například při namoţení svalu, výronu, ale i u popálenin.  

 Teplo se vyuţívá ke sníţení bolesti, zmírnění ztuhlosti kloubů a zmírnění spasmů 

svalů, zlepšení cirkulace a zvýšení prahu bolesti. Teplo můţe být jak suché, tak vlhké. 

Většinou se jedná o zábaly, či můţeme přikládat nahřáté láhve nebo sáčky.  

 Chlad (kryoterapie) znamená aplikaci chladu na specifickou oblast těla. Terapie 

chladem se pouţívá při akutní bolesti, zejména způsobené při sportu, dále můţe být pouţita 

u onemocnění kloubů, bolestí hlavy, bolestí a spasmů svalů, po incizích, po operacích. 

Působení chladu vede ke sníţení horečky, okamţitému ztlumení bolesti a působí preventivně 

proti vzniku otokům. Při terapii chladem se pouţívají studené zábaly, sáčky s ledem a ledová 

masáţ.   

 Vibrace se pouţívají na zmírnění bolesti tak, ţe znecitliví stimulované oblasti pomocí 

vibračních přístrojů. Existují různé typy vibračních přístrojů. Tato technika je účinná 

při bolesti svalů, bolesti hlavy, chronické bolesti, neuropatické bolesti a nádorové bolesti.  

 TENS – transkutánní elektrická stimulace nervu. Při terapii se pouţívá přenosný 

přístroj, který vede bezbolestně střídavý elektrický proud do periferních nervů nebo přímo 

do bolestivé oblasti. TENS poskytuje dočasnou úlevu u akutní bolesti, ale i u chronické 

bolesti. Je účinný u těchto problémů: artritida, bolesti u zlomeniny kostí, bolesti bederní 

páteře, sportovní úrazy, myofasciální bolesti, neurogenní bolesti, fantómové bolesti, 

menstruační bolesti.  

 Cvičení je cennou terapií pro pacienty jak s akutní, tak chronickou bolestí. Cvičení 

vede k zachování normálního pohybu kloubů, kromě toho sniţuje bolesti, které jsou 

způsobeny ztuhlostí a svalovými spasmy. Dále pomáhá zachovat nebo zvyšovat flexibilitu 

a svalovou sílu. Cvičení se můţou provádět pasivně, aktivně nebo aktivně asistujícím 

způsobem.  

 Imobilizace znamená omezení pohybu jedné nebo více částí těla. Pouţívají se sádrové 

obvazy, ortézy, trakce. Imobilizace se pouţívá ke stabilizaci fraktury, ke zmírnění akutní 

bolesti, k podpoře bolestivého, oslabeného kloubu během aktivity. (Kolektiv autorů, 2006) 
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5.2.2  Alternativní a doplňková terapie 

  

 Alternativní a doplňková terapie rozšiřují moţnosti léčby bolesti. Tyto metody jsou 

často vyhledávány a důvodem nemusí být jen léčba bolesti, ale i jiné zdravotní problémy. 

Alternativní terapie se pouţívá místo tradičních terapií, například akupunktura místo 

analgetik. Doplňková terapie se pouţívá dohromady s tradiční terapií, příkladem je meditace 

a farmakoterapie. Některé alternativní a doplňkové metody přišly z východu. Tyto metody 

mohou zmírnit bolesti tam, kde nepomáhá tradiční západní medicína.  

 Aromaterapie vyuţívá esenciálních olejů z různých rostlin. Vyuţívá se k léčení těla, 

mysli a ducha.  

 Muzikoterapie jedná se o terapii hudbou, která vyuţívá přitaţlivosti rytmického zvuku 

ke komunikaci, relaxaci, podpoře hojení a navození pocitu pohody. Terapie hudbou můţe 

probíhat poslechem, tvorbou hudby, zpěvu, nebo i pohybem na hudbu.  

 Terapie dotykem je doplňkovou terapií, která se nejčastěji pouţívá při zmírňování 

bolesti a úzkosti. Základem je myšlenka, ţe tělem prochází vitální energie, která u zdravého 

člověka protéká vyrovnaným způsobem. Pokud je člověk nemocný, tak energetické pole je 

nevyrovnané. Terapeuti se snaţí o obnovení rovnováhy energetického pole.  

 Masáž je zaloţena na souhře různých tahů, tlaků, hnětení měkkých tkání. Podstatou je 

povolení napětí staţeného svalstva. Dochází k zlepšení prokrvení a uvolnění látek, které 

sniţují vnímání bolesti.  

 Akupunktura je zavádění tenkých jehel pod kůţi do specifických míst. Většinou bývají 

zavedeny 20 – 30 minut. Akupunktura můţe pozitivně působit u léčby artritidy, bolesti hlavy, 

bolesti zubů, bolesti zad, pooperační bolesti, neuralgii trigeminu, menstruační bolesti. 

(Kolektiv autorů, 2006)  

 

 

5.2.3  Psychoterapie 

  

 Kognitivní a behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický směr zaměřen 

na analýzu a změnu v oblasti myšlení a také na nácviky prvků chování. Struktura terapie 

přispívá k pozitivnímu vlivu na pacienta. Pacient se při terapeutických sezeních snaţí svému 

problému porozumět a řešit ho systematicky (krok za krokem). Je důleţité, aby pacient získal 

důvěru v terapeuta. KBT se uplatňuje při léčbě chronické, ale i akutní bolesti, především 

v období, kdy pacient získává pocit, ţe má bolest pod kontrolou.  (Možný, Praško, 1999) 
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 Relaxace navozuje stav sníţeného psychosomatického napětí a tím dochází u pacienta 

k uvolnění a odpoutání se. Řadíme sem např. meditaci, biofeedback a hypnózu.  

 Při meditaci dochází k přesměrování pozornosti od negativních podnětů. Tím, ţe se 

pacient soustředí na jeden zvuk, nebo obraz anebo i na rytmus svého dýchání, docílíme 

u pacienta zklidnění, sníţení stresu, zvýšení pozornosti.  

 Biofeedback vyuţívá elektronické monitory k tomu, aby se pacient naučil vědomě 

kontrolovat různé fyziologické funkce. Během monitoringu pacient sleduje a kontroluje své 

fyziologické funkce (krevní tlak, pulz, dýchání) a učí se dosáhnout ţádoucího účinku, kterým 

je sníţení tepové frekvence, krevního tlaku, svalového napětí atd. Biofeedback se vyuţívá 

zejména při léčbě chronické bolesti.  

 Hypnóza je stav, při kterém dochází ke změně vědomí a činnosti mozku a přesouvá 

se pozornost. Pacient je v hypnóze uvolněný, dýchání je pravidelné, dochází k poklesu 

krevního tlaku a pulzu. Hypnózu lze uplatnit jak při léčbě chronické, tak i akutní bolesti.  

(Janáčková, 2007; Kolektiv autorů, 2006) 
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 6  ETIKA  A  LÉČBA  BOLESTI 

  

 Hlavním úkolem etiky je nalézat, analyzovat a hodnotit vzájemné vztahy, základní 

koncepce a zásady běţné klinické morálky ve vztahu k pacientům. V moderní medicíně 

vycházející z komunikace mezi lékařem a pacientem se stává informovaný souhlas. 

Informovaný souhlas, znamená navrţení léčby a další diagnostické postupy, s kterými je 

pacient seznámen a souhlasí. Informovaný souhlas je vnímán jako základ rovnováhy 

mezi zdravotníkem a pacientem a vede k větší otevřenosti v mezilidských vztazích. Na obou 

stranách platí právo: 

1. Pacient můţe odmítnout léčbu, kterou si nepřeje. 

2. Lékař můţe odmítnout poskytovat péči, kterou povaţuje za bezúčelnou a škodlivou. 

3. Lékař má povinnost odmítnout z medicínských i právních důvodů postup, 

který odporuje správné klinické praxi.  

  

 „Všichni lékaři, nejen specialisté pro léčbu bolesti, by si měli uvědomit, ţe pacient 

má základní lidské právo, a to netrpět bolestí, a z toho vyplývající právo včasné 

a odborné léčby bolesti.“ (Deklarace IASP o právech pacientů na adekvátní léčení           

bolesti – Den proti bolesti, 2004). [cit. 2010-10-20]. Dostupné na WWW<http://umirani.cz/etika-

a lecba-bolesti.html> 

 Deklarace IASP (International Association for the Study of pain) o právech pacientů 

na adekvátní léčení bolesti shrnuje tato práva do sedmi zásad: 

1. Právo na uznání bolesti. Bolest je subjektivní. 

2. Právo na hodnocení bolesti a léčbu bolesti. Pacienti a jejich rodiny jsou součástí 

zdravotnického týmu, který o pacienta pečuje, a snaţí se stanovovat realistické cíle 

pro léčbu bolesti. 

3. Právo na výsledky hodnocení bolesti a právo přizpůsobovat na jejich základě terapii 

k dosaţení efektivní úlevy.  

4. Právo na péči poskytovanou profesionály s odbornou znalostí a zkušenostmi v léčbě 

bolesti.  

5. Právo na vhodnou a efektivní strategii léčby bolesti. 

6. Právo na vzdělání v oblasti efektivních léčebných moţností. 

7. Právo na vhodný plán léčby bolesti po vyčerpání moţností akutní neodkladné péče. 

 

[cit. 2010-10-20]. Dostupné na WWW<http://umirani.cz/etika-a lecba-bolesti.html> 
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 6.1 Kladný vliv sestry a lékaře na tlumení bolesti 

  

 Bolest nemocného se můţe zvyšovat, pokud není dostatečně informován, o svém 

zdravotním stavu, jaké léčebné procedury ho čekají, jak dlouho bude léčba či vyšetření trvat. 

Sestra a lékař mohou svým chováním a jednáním významně ovlivnit zdravotní stav pacienta. 

Kladný vliv na tlumení bolesti:  

Compliance jedná se o harmonický vztah mezi lékařem a nemocným, vzájemné porozumění. 

Informovanost nemocného. 

Empatie je schopnost vţít se a vcítit se do pocitů nemocného, pochopit jeho problémy. 

Haptický kontakt znamená podání ruky, pohlazení, doteky, tím vším sdělujeme, ţe jsme 

pacientovi nablízku a ţe o jeho bolesti víme.  

Sugestivní působení znamená, ţe posilujeme pacientovo sebevědomí. 

Posilování vlastní aktivity nemocného znamená povzbuzování nemocného, pochvala ze strany 

zdravotníků.  

Ochota vyslechnout nemocného; pacient si potřebuje o svých problémech, starostech, stresech 

popovídat.   

Akceptace je přijetí nemocného jako k sobě rovného. Pacient se aktivně podílí 

na uzdravovacím procesu. (Trachtová, 1999) 
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 NEUROCHIRURGIE  

 

 

7  ANATOMIE, FYZIOLOGIE A BIOMECHANIKA 

PÁTEŘE 

 

 

7.1  Základy anatomie  

  

 Lidská páteř je tvořena ze sedmi obratlů krčních (vertebrae cervicales, C1 – C7), 

ze dvanácti obratlů hrudních (vertebrae thoracicae, Th1 – Th12), z pěti obratlů bederních 

(vertebrae lumbales, L1 – L5), z pěti obratlů kříţových (vertebrae sacrales, S1 – S5) a tří 

aţ pěti obratlů kostrčních (vertebrae coccygeae, Co).  

 Kaţdý obratel se skládá z těla (corpus), oblouku (arcus) a výběţků (processus). 

Oblouk obratle je připojen k obratlovému tělu a tvoří otvor (foramen vertebrale). Obratlové 

výběţky jsou dva příčné (processus transversus), čtyři kloubní (processus articularis) a jeden 

trnový (processus spinosus). První krční obratel – altas nemá obratlové tělo, druhý krční 

obratel – axis, jeho tělo vybíhá kraniálně ve válcovitý výběţek dens axis, který se kloubně 

spojuje s předním obloukem atlasu.  

 Jednotlivé obratle jsou mezi sebou spojeny klouby, vazy a pomocí meziobratlových 

plotének. Vazy páteře rozdělujeme na krátké a dlouhé vazy. Mezi dlouhé vazy patří přední 

a zadní podélný vaz. Přední podélný vaz omezuje extenzi páteře. Zadní podélný vaz se 

nachází na zadní ploše obratlových těl v páteřním kanálu a pevně srůstá se zadním okrajem 

meziobratlových plotének.  

 Meziobratlové ploténky jsou uloţeny mezi těly sousedních obratlů. Meziobratlová 

ploténka se skládá ze zevního pevného pouzdra (anulus fibrosus) a vnitřní části (nucleus 

pulposus). Anulus fibrosus se skládá z kolagenního vaziva a vazivové chrupavky, nucleus 

pulposus tvoří vazivová chrupavka s gelatinózní konzistenzí, obsahuje velké mnoţství vody 

85%. Meziobratlové ploténky jsou vpředu i vzadu srostlé s podélnými vazy.  

 Cévní zásobení páteře je zabezpečeno arteriálními větvemi extraspinálního cévního 

systému. Velké extraspinální cévy jsou uloţeny prevertebrálně. Ţilní kmeny probíhají 

společně s tepnami. (Náhlovský et al, 2006; Peterová et al. 2005) 
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7.2  Základy fyziologie a biomechaniky 

  

 Páteř má funkci ochranou, statickou, dynamickou, ale také metabolickou.  

 Ochranná funkce páteře spočívá v ochraně míchy a nervových kořenů odstupujících 

z páteřního kanálu.  

 Dynamická funkce páteře je umoţněna meziobratlovým kloubním spojením, 

meziobratlovými ploténkami, páteřními vazy a svaly, které se upínají na páteř. Základním 

funkčním článkem páteře je pohybový segment, který je tvořen dvěma sousedními obratli 

s oblouky a kloubními výběţky, meziobratlovou ploténkou. Páteř můţe provádět celkem 

6 různých pohybů. Nejpohyblivější je krční úsek páteře.  

 Statická funkce páteře představuje vertikální podporu pro hlavu a trup, nese asi 50% 

celkové váhy těla. Statika páteře je zabezpečena vertikálním systémem pilířů.  

 Důleţitá je také stabilita páteře, která úzce souvisí se statickou funkcí. Pokud dojde 

k instabilitě, coţ znamená, ţe páteř není schopna udrţet fyziologické postavení při zátěţi, 

můţe dojít k poškození míchy, míšních kořenů, nebo k vývoji deformit a výrazné bolestivosti. 

(Náhlovský et al, 2006; Mülller, 2005) 
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8  VYŠETŘOVACÍ METODY  

 

 

8.1  Klinické vyšetření páteře 

  

 Základem klinického vyšetření je anamnéza, kdy zjišťujeme okolnosti vzniku 

postiţení, délku trvání obtíţí, bolest a její lokalizaci nebo projekci, údaje o hybnosti končetin 

a o funkci sfinkterů. Neopomene se zeptat na anamnézu pracovní a sociální. Neurologické 

vyšetření je důleţité pro zjištění postiţení nervových struktur, pro určení výšky páteřní léze 

a pro zjištění rozsahu motorických a senzitivních poruch.  

(Náhlovský et al, 2006; Kasík a kolektiv, 2002) 

 

 

8.2  Elektrofyziologické vyšetření páteře 

  

 Elektrofyziologické vyšetření se vyuţívá u kořenových postiţení horních i dolních 

končetin. Pouţívají se zejména elektromyografické, motorické a somatosenzorické evokované 

potenciály (EMG, MEP, SSEP). Tyto metody pomáhají v diferenciální diagnostice, stejně 

důleţité jsou i pro určení prognózy, pro zhodnocení výsledku léčby a pro pooperační 

sledování pacienta. Jedná se o vyšetření časově náročné a pro nemocného často nepříjemné.     

(Náhlovský et al, 2006; Kasík a kolektiv, 2002) 

 

 

8.3  Radiologické vyšetřovací metody 

  

 U všech onemocnění páteře je radiodiagnostika výchozím orientačním vyšetřením. 

Informuje nás o charakteru, rozsahu a lokalizaci páteřní léze. Jsou nezbytné pro plánování 

chirurgického zákroku.  

Skiagrafie dobře zobrazí kostní struktury páteře, změny obratlů, jejich vzájemné postavení 

a meziobratlové prostory. Vyšetření lze doplnit o dynamické snímky, které poukazují 

na pohyblivost jednotlivých křivek páteře.  

Perimyelografie jde o vpravení kontrastní látky do subarachnoideálního prostoru v páteřním 

kanálu, kdy sledujeme nervové struktury v durálním vaku. Jeho nevýhodou je invazivita 

vyšetření. 
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Výpočetní tomografie (CT – computed tomography) nás informuje o stavu meziobratlových 

plotének, krycích destiček a o parametrech páteřního kanálu. Na rozdíl od MR vyšetření 

páteře CT hůře zobrazuje míchu a stupeň její komprese.  

Magnetická rezonance (MR) jedná se o neinvazivní vyšetření, které přesně zobrazí struktury 

v páteřním kanálu a polohu míchy. Umoţní hodnotit nejen morfologické změny, ale také 

chemické změny uvnitř plotének. V současnosti je MR nejlepším vyšetřením pro diagnostiku 

páteřních lézí. Vyšetření MR je vhodné pro většinu pacientů, nelze jej pouţít u pacientů 

s kardiostimulátorem, magnetickými cévními svorkami, magnetickými kovovými implantáty, 

kochleárními elektronickými implantáty, u pacientů s klaustrofobií, i kdyţ v celkové anestezii 

lze vyšetření MR u pacientů s klaustrofobií provést.  

Angiografie se vyuţívá ke zjištění vaskularizace a k předoperační embolizaci páteřních 

nádorů.  

PET vyšetření páteře patří do metod nukleární medicíny. Výhodou této metody je odhalení 

nádorového postiţení páteře. (Náhlovský et al, 2006; Kasík a kolektiv, 2002) 
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9  DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE 

  

 Patologie krční páteře zahrnuje celou škálu poruch od svalových, vertebrogenních, 

zánětlivých, tumorózních aţ po traumatické. Vzhledem k tomu, ţe tato práce je zaměřena 

na pacienty s degenerativním onemocněním krční páteře, budu se v další části věnovat této 

problematice.   

 Degenerativní onemocnění krční páteře patří mezi velké socioekonomické problémy 

společnosti. Postihuje pacienty ve středním a vyšším věku a je nejčastější příčinou pracovní 

neschopnosti a často vede i v produktivním věku k invaliditě.  

 

 

9.1  Etiologie 

  

 U degenerativního onemocnění krční páteře rozlišujeme dvě jednotky – výhřez krční 

meziobratlové ploténky a cervikální spondylogenní syndrom. Tyto jednotky mají stejnou 

etiologii a stejné klinické příznaky, liší se rozsahem degenerativních změn na páteři 

a rychlostí vzniku příznaků.  

 Degenerativní onemocnění krční páteře se začíná objevovat na meziobratlové 

ploténce, která ztrácí svou elasticitu, dochází ke sníţení její výšky a dochází k zúţení 

páteřního kanálu. Sniţování výšky meziobratlového prostoru, vede ke změněnému postavení 

meziobratlových kloubních plošek, které mohou vést aţ k subluxaci. Změna v postavení 

kloubů vede k artrotickým změnám a k hypertrofii kloubních pouzder. Tyto změny vedou 

ke stenóze páteřního kanálu a ke stenóze v oblasti foramen intervertebrale s následnou 

kompresí nervových struktur. Vlivem degenerativních změn na ploténce a kloubech se stává 

celý pohybový segment instabilní a dochází k zrychlení patologických změn. Krční páteř 

postupně ztrácí fyziologické zakřivení, zhoršuje se její statika a dynamika. Nejčastěji 

postiţeným úsekem je C5 – C6. Výhřez ploténky, stenóza páteřního kanálu a instabilita krční 

páteře způsobují útlak nervových struktur v páteřním kanálu a dochází k postiţení míšních 

kořenů nebo míchy. Výsledkem je nejprve funkční postiţení dlouhých míšních drah, později 

dochází k rozvoji myelopatického loţiska. Degenerativní proces můţe být tak rozsáhlý, 

ţe utlačuje a. vertebrales, coţ má za následek hypoperfúzi mozku. 

(Náhlovský et al., 2006) 
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9.2  Rizikové faktory 

  

 Mezi rizikové faktory přispívající k vertebrogenním onemocněním patří zejména 

nadměrná tělesná hmotnost, sedavý způsob ţivota, kouření a typ profese. 

 Fyzicky náročná profese spojená s dlouhodobou prací v jedné pozici, vede 

k jednostrannému přetíţení páteře a k zvýšenému výskytu bolestí. Riziko vzniku bolestí 

narůstá i u sedavého zaměstnání.  

 Nedostatek cvičení a obezita vedou k nadměrnému přetěţování páteře a disku. 

Oslabení břišního a zádového svalstva mění postavení pánve a zvyšuje riziko poškození 

páteře. Nevhodná nebo nárazová cvičení mohou být zdrojem náhlých obtíţí. 

 Také kouření má negativní vliv na organismus celkově, přispívá v procesu degenerace 

disku. (Kasík a kolektiv, 2002)  

 

 

9.3  Klinický obraz 

  

 Degenerativní onemocnění krční páteře se projevuje vertebrálním syndromem 

a příznaky komprese nervových struktur.                                                                                                                       

 Vertebrální syndrom se projevuje omezením pohyblivosti krční páteře, blokádami, 

kontrakturami paravertebrálních svalů a bolestivostí.  

 Komprese nervových struktur se projeví postiţením míchy (myelopatií), 

nebo postiţením míšních kořenů (radikulopatií). Velice často se oba syndromy vyskytují 

současně, a pak mluvíme o myeloradikulopatii.  

 U radikulopatii se setkáváme s bolestmi vystřelujícími do horních končetin, dochází 

k poruše čití, reflexů, svalového tonu a atrofii svalstva. Při myelopatii dochází postupně 

k rozvoji chabé parézy v rozsahu komprimovaných segmentů a pak dojde k poškození 

dlouhých míšních drah se spasticitou dolních končetin. Nejčastěji dochází k poruše chůze, 

ztrátě síly na horních končetinách a poruchám jemných pohybů rukou a prstů.  

(Plas et al., 2000) 
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9.4  Diagnostika 

  

 Skiagrafické vyšetření krční páteře zobrazí osteofyty, změny zakřivení páteře, sníţení 

meziobratlového prostoru a informuje o nestabilitě. Jedná se o základní vyšetření.  

 CT vyšetření zobrazí velikost osteofytů a zúţení páteřního kanálu. Hůře diferencuje 

měkké tkáně, neodhalí patologické změny v míše.  

 V současné době se dává přednost při diagnostice degenerativního onemocnění krční 

páteře magnetické rezonanci, která nejvíce vypovídá o změnách v páteřním kanálu 

a o změnách v míše. 

 V diferenciální diagnostice pomáhá elektrofyziologické vyšetření, které určí postiţení 

nervového systému. (Plas et al., 2000; Náhlovský et al, 2006) 

 

 

9.5  Terapie 

  

 Terapie degenerativního onemocnění páteře je konzervativní a chirurgická.               

Při konzervativní terapii podáváme analgetika, nesteroidní antirevmatika, myelorelaxancia, 

vazodilatancia, kortikoidy, vitamíny a další léky. Při léčbě se vyuţívá zevní imobilizace krční 

páteře (měkké límce) a fyzikální metody. Konzervativní terapie neléčí degenerativní 

onemocnění krční páteře, je pouze symptomatická. Jedná se o zdlouhavou léčbu, 

která zlepšuje prokrvení míchy, zmenšuje edém míchy i kořenů a zmírňuje bolest.  

 Chirurgická terapie je indikována u pacientů, kde bolest trvá i po konzervativní léčbě 

po dobu 4 – 6 týdnů, nebo u pacientů s progredujícím neurologickým nálezem. Spočívá 

v odstranění komprese míchy a kořenů, zlepšení prokrvení míchy a vyloučení instability 

páteře. Degenerativní onemocnění lze chirurgicky ovlivnit, nelze však zcela vyléčit.  

(Sameš a kol., 2005) 

 Operace krční páteře se provádí ze zadních i předních přístupů, nebo se oba přístupy 

mohou kombinovat. Přední přístup je většinou indikován u výhřezu meziobratlové ploténky, 

u dorzálních a laterálních osteofytů a u úrazu C3 – C7. Zadní přístup se pouţívá u stenózy 

páteřního kanálu, u nádorů, u úrazu CC přechodu.  

 Operační výkony, které lze provést při předním přístupu jsou přední  

mikrodiskektomie a somatektomie. U zadního přístupu provádíme foraminotomii, 

laminektomii a laminoplastiku.  
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 Mikrodiskektomie – exstirpace celé ploténky s odstraněním dorzálních osteofytů, bývá 

provedena fúze náhradou meziobratlové ploténky kostním autologním nebo alogenním 

štěpem a následná fixace dlahou a šrouby. Meziobratlová ploténka můţe být nahrazena také 

umělou ploténkou. Implantáty, které se pouţívají, jsou buď rigidní anebo dynamický, které se 

více přibliţují fyziologické funkci krční páteře.  

 Somatektomie – resekce obratlového těla a přilehlých meziobratlových plotének    

        s náhradou kostním štěpem nebo klíckou a následná fixace dlahou                  

        a šrouby.  

 Foraminotomie – dekomprese kořene ve stenotickém foramen. 

 Laminektomie – snesení oblouků a spinózních výběţků krční páteře. 

 Laminoplastika – dekomprese páteřního kanálu roztětím oblouků a jejich   

         rekonstrukce. 

 (Hrabálek, 2010) 

 U degenerativního onemocnění krční páteře se v současnosti nejčastěji pouţívá přední 

přístup. Principem výkonu je odstranění meziobratlové ploténky, osteochondrotického valu, 

odstranění osteofytů včetně zadního podélného vazu a tím se provede přední dekomprese 

míchy.  

 Technika zadního přístupu se provádí z řezu nad obratlovými trny, dále se oboustranně 

uvolní paravertebrální svaly od trnů a oblouků. Obratlové trny a oblouky se odstraní a tím 

dojde k dekompresi míchy.  (Kasík a kolektiv, 2002) 

 Výsledky operační léčby degenerativních onemocnění krční páteře se v posledních 

letech zlepšily hlavně díky pokroku v chirurgické léčbě, vyuţitím operačního mikroskopu, 

vysokoobrátkových fréz, coţ přispělo k bezpečnosti operací. Významnou roli hraje i lepší 

poznání biomechaniky a patologie krční páteře. Přesto zůstává stále skupina nemocných, 

u kterých opakovaná chirurgická léčba selhává. (Náhlovský et al, 2006) 

 

 

9.6  Peroperační a pooperační komplikace výkonů v krční oblasti 

  

 Při operacích krční páteře můţe dojít k poranění jícnu, trachey, karotidy. Tato poranění 

jsou vzácná. Častěji dochází k poškození n. laryngeus reccurents, většinou se jedná 

o reverzibilní poškození. Trvalá paréza hlasivky se vyskytuje u 4% operovaných. Další 

komplikací je poškození tvrdé pleny s následnou likvoreou, která se během výkonu ošetří. 

Velmi vzácné je poranění míchy a kořene, vzhledem k technickému vybavení.  
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 Z pooperačních komplikací můţe dojít k dysfagii, která můţe být způsobena dislokací 

štěpu. U této komplikace je nutno provést reoperaci. Další komplikací je infekce v ráně 

a vytvoření hematomu. Hematom se u pacientů projevuje zhoršením polykání, i zde je nutná 

reoperace.   (Kasík a kolektiv, 2002) 

 

 

9.7  Faktory, pooperační období a rekonvalescence 

  

 Ošetření a léčení nemocných po operaci krční páteře vychází ze znalostí stavu 

nemocného před operací, z operačního nálezu a z míry operační zátěţe. Existuje řada faktorů, 

které, jak uţ pozitivně nebo negativně ovlivňují pooperační průběh.  

Faktory záporně ovlivňující pooperační stav: 

1. Celkový zdravotní stav nemocného – nepříznivě se projeví např. onemocnění ţláz 

s vnitřní sekrecí (diabetes mellitus), porucha výţivy (malnutrice), porucha 

hemokoagulace, apod.  

2. Psychický stav – jako je deprese, strach, nejistota. Psychický stav zhoršuje:                  

- nedostatečná informovanost ohledně operačního výkonu, průběhu léčby, kým bude 

pacient operován                                                                                                                                                

            - pokud nemá pevné rodinné zázemí 

3. Sociální nejistota – pokles výdělku, moţnost návratu do zaměstnání 

4. Druh a náročnost operačního výkonu 

Faktory kladně ovlivňující pooperační stav: 

1. Dobrý celkový zdravotní stav – nepřítomnost nebo kompenzovaná chronická 

onemocnění, dobrý stav výţivy (pokud není malnutrice, ale ani obezita). 

2. Dobrý stav psychiky podporuje sebevědomí, opora v ţivotě ze strany rodiny, 

dostatečná informovanost ze strany lékaře, ale i sestry. Také důvěra pacienta 

v ošetřující personál, zvolený způsob léčby a ošetřování.  

3. Operační výkon provedený šetrně a včas u vhodně indikovaného nemocného. Výkony 

by měly být prováděny specializovaným odborníkem a na adekvátně vybaveném 

pracovišti. 

4. Pooperační péče zajištěná personálem na vysoké odborné, ale i lidské úrovni.  

Reakce na operaci rozdělujeme: 

Celková reakce – soubor příznaků adaptačního syndromu na operační zátěţ. Mezi tyto 

příznaky řadíme např. únavu, zvýšenou teplotu, změny vodní a elektrolytové rovnováhy, 

změny hemokoagulace. Intenzita těchto reakcí závisí na stavu pacienta před operací, 



38 

 

na rozsahu operačního výkonu a na komplikacích během operačního výkonu.  

Místní reakce – vyskytují se v oblasti operačního pole. Projevují se bolestivostí, překrvením, 

otokem, zvýšenou teplotou. Pokud nedojde k rozvoji infekce, operační rána se hojí jizvou. 

(Vomela a kolektiv, 1998) 

 

 

Pooperační stav  

  

 Pooperační fáze začíná probuzením pacienta z anestezie. V této fázi se všechny funkce 

organismu postupně vracejí k výchozímu stavu. Pacient je převezen z operačního sálu 

po stabilizování stavu, kdy spontánně a volně dýchá, má stabilizovaný oběh na standardní 

oddělení neurochirurgie. Při výskytu komplikací během operace, nebo pokud to zdravotní stav 

pacienta vyţaduje na jednotku intenzivní péče.  

 Pooperační péče je zaměřena na sledování stavu vědomí, kardiovaskulárních funkcí 

(frekvence, pravidelnost tepu, měření krevního tlaku). Dále sledujeme dýchání (frekvenci, 

pravidelnost), polohy, udrţujeme bilanci tekutin, kontrolujeme operační ránu (krytí, krvácení, 

drény), odebíráme a hodnotíme laboratorní výsledky. Pacient můţe přijímat tekutiny per os 

minimálně čtyři hodiny po operačním výkonu. Především je důleţité potlačení pooperační 

bolesti, coţ umoţní včasný pohyb pacienta, klidnější spánek a přispěje k hladkému 

pooperačnímu průběhu. (Mikšová, 2006)                                                             

 K tlumení pooperační bolesti v prvních hodinách se na našem oddělení nejčastěji 

pouţívá Novalgin (analgetikum, antipyretikum) v infúzi fyziologického roztoku. Pokud efekt 

není dostatečný, aplikují se intramuskulárně opioidy. Od prvního pooperačního dne se 

většinou přechází na perorální analgetika, někdy je třeba podat intramuskulární dávku 

injekčního analgetika. Analgetická léčba v pooperačních dnech záleţí na pooperačním 

průběhu a zejména na osobnosti pacienta, protoţe vnímání bolesti je subjektivní.  

 

 

Rehabilitace a domácí reţim 

  

 V pooperačním období je především důleţitá rehabilitace, která předchází 

pooperačním komplikacím a urychluje rekonvalescenci nemocného. Součástí předoperační 

přípravy je seznámení pacienta s pooperační rehabilitační péčí, nácvikem vertikalizace na obě 

strany z lůţka bez pouţití hrazdičky a informace ohledně nošení límce.  
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 První pooperační den se provádí aktivní cvičení horních končetin do 90° a dolních 

končetin, kontaktní dechová gymnastika, vertikalizace s límcem nebo bez límce podle přání 

operatéra a nácvik chůze. Rehabilitace probíhá 2x denně. V následujících dnech, 

aţ do propuštění, rehabilitace probíhá stejně, pouze se přidává na intenzitě a zvyšuje se 

pacientova soběstačnost a samostatnost.  

 Před propuštěním je pacient edukován ze strany operatéra, fyzioterapeuta a sestry 

o domácí rehabilitaci, o péči o jizvu, pohybové aktivitě, o kontraindikacích některých 

domácích aktivit a o pouţívání límce.  

 Pacient můţe operační ránu sprchovat jiţ 7 den po operaci, měl by se vyvarovat 

koupání v horké vodě a potírat ji nejlépe vepřovým sádlem.  Ohledně rehabilitace by měl 

cvičit naučené cviky, které se naučil v nemocnici po dobu 3 týdnů a po té začít docházet 

na ambulantní rehabilitaci. Pacient by neměl zvedat těţká břemena a hlavně nezatěţovat páteř 

jednostranně. Měl by dát pozor na prochladnutí, uklouznutí, prudké nekoordinované pohyby 

a déle trvající otřesy.                                                                                                                                                            

 K neurochirurgické kontrole jsou pacienti objednáni 6 – 8 týdnů po operaci. Pokud je 

vše v pořádku, doporučuje se ambulantní rehabilitace a následná kontrola dle potřeby. 

Pacienti mají nárok na lázeňskou léčbu, nejdříve za 5 – 6 měsíců od operace.  

 Délka pracovní neschopnosti je velice individuální. Faktory, které zhoršují 

dlouhodobou pracovní neschopnost nemocných, mohou být dlouhé čekací doby na plánovaný 

výkon na neurochirurgickém pracovišti, neúměrně dlouhé ambulantní léčení 

před hospitalizací na neurologickém pracovišti a nepruţná posudková praxe. Myslím si, 

ţe i v české povaze je zůstávat v pracovní neschopnosti déle, neţ je potřeba.   
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II EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 

10 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 

10.1   Výzkumné cíle 

  

 Hlavním cílem projektu bylo srovnat předoperační a pooperační bolest krční páteře 

a na základě toho zhodnotit, jakou úlevu pacientům přinesla operace a zda jsou pacienti 

s výsledkem operace spokojeni.  

 Výzkumné otázky byly rozděleny do dvou dotazníků (A, B) a soustředily se na:  

 - zjištění intenzity a charakteru bolesti před operací a dva měsíce po operaci krční 

    páteře 

  - zjištění, jak bolest omezuje pacienta během denních aktivit před operací a dva měsíce  

    po operaci 

 - porovnání rozdílu intenzity bolesti v závislosti na pohlaví 

 - zmapování rizikových faktorů přispívající ke vzniku degenerativního onemocnění 

   krční páteře 

            - zmapování faktorů, které proţívání bolesti ovlivňují 

  

 

10.2   Sběr dat 

  

 Výzkum probíhal po předchozím schválení zástupkyní náměstkyně 

pro ošetřovatelskou péči v Nemocnici Na Homolce na Neurochirurgickém oddělení 

v časovém období od 6. 9. 2010 do 30. 1. 2011. Trval přibliţně 4 měsíce. Jednalo se 

o longitudinální výzkum, kterého se zúčastnilo celkem 46 respondentů ve věku 30 – 69 let. 

Průměrný věk respondentů činil 48 let, medián byl 50 let.  
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10.3. Charakteristika souboru respondentů 

  

 Pacienti byli vybíráni účelově podle druhu operačního výkonu, standardního 

a nekomplikovaného průběhu, pohlaví pacientů a především podle ochoty spolupracovat.  

Nebylo přihlíţeno k věku respondentů. Záměrně jsem vybrala stejný počet muţů a ţen, 

protoţe jsem v některých poloţkách sledovala rozdíly mezi muţi a ţenami.   

 

 

10.4  Pouţitá metoda výzkumu 

  

 V závěrečné práci jsem pouţila metodu kvantitativního výzkumu dotazníkové šetření. 

Pouţitou metodou výzkumu byly dva nestandardizované dotazníky, které byly anonymní 

a obsahovaly celkem 29 otázek.   

 Dotazník A byl zaměřen na demografická data, na zjištění intenzity a charakteru 

bolesti před operací, omezení denních aktivit v předoperačním období, dále na rizikové 

faktory přispívající k degenerativním změnám páteře a na porovnání rozdílu intenzity bolesti 

v závislosti na pohlaví.  

 Dotazník B byl orientován na zmapování intenzity a charakteru bolesti dva měsíce 

po operaci krční páteře, omezení denních aktivit, délce pracovní neschopnosti a spokojenosti 

pacientů s operačním výsledkem. Pacienti odpovídali zaškrtnutím odpovědi, nebo doplněním.  

 Znění dotazníku bylo ověřeno v pilotním výzkumu u pěti pacientů. Zjistila jsem, 

ţe v dotazníku byly pouţity odborné výrazy, které my zdravotníci povaţujeme 

za samozřejmé, ale pacienti jim nerozuměli, proto došlo k úpravě př. (hypertenze – vysoký 

krevní tlak).  

 S prvním dotazníkem jsem se na pacienty obracela den před operací. Respektovala 

jsem právo na odmítnutí spolupráce. Pacienti, kteří se ochotně zúčastnili výzkumu, jsem 

předem ujistila, ţe jejich osobní data nebudou pouţita při dalším zpracování dotazníku, 

ani při jeho publikaci, a tak bude zachována jejich anonymita.  

 Celkem bylo distribuováno 50 dotazníků, správně vyplněných se vrátilo 46 (návratnost 

88,5%). Dva pacienti (3,8%) odmítli dotazník vyplnit a u dalších dvou pacientů došlo 

k neţádoucí intervenující proměnné (zkomplikoval se pooperační průběh), proto nebyli 

zařazeni do výzkumu. Za pacienty jsem chodila osobně, vysvětlila jsem jim důvod mé 

návštěvy a poprosila je o spolupráci. S 11 pacienty jsem vyplňovala dotazník osobně, byla 

jsem o to poţádána. U pacientů jsem pozorovala, ţe jsou rádi, kdyţ si mohou s někým 
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o svých potíţích popovídat. Při prvním kontaktu jsem poţádala respondenta o telefonní číslo 

a moţnost další spolupráce po propuštění z nemocnice. Většina pacientů, které jsem oslovila, 

ochotně spolupracovala. 

 Při zpracování dat byla pouţita deskriptivní statistika vyjádřena relativní četností v %. 

Data byla zpracovaná do tabulek a grafů v programech Word a Excel.                                 
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10.5   Výsledky výzkumu 

  

 V další části uvádím data, která jsou výstupem zjištění dotazníkového šetření. Součástí 

výzkumného šetření byly dva dotazníky. Data získaná před operací uvádí dotazník A, data 

2 měsíce po operaci dotazník B.  

 

 

Dotazník A – před operací 

 

1. Pohlaví respondentů 

  

 Z celkového počtu 46 (100%) respondentů bylo 23 (50%) muţů a 23 (50%) ţen. 

 

  

  

 

  Graf č. 1 – Pohlaví respondentů 
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2. Věk respondentů 

  

 Nejvíce byla zastoupena věková kategorie 51 – 60 let, celkem 17 (37%)pacientů. 

Druhou nejpočetnější skupinou byli pacienti ve věku 41 – 50 let, celkem 12 (26%) pacientů. 

Ve věkové kategorii 30 – 40 let bylo 11 (24%) pacientů a nejméně byla zastoupena věková 

kategorie 61 a více let, celkem 6 (13%) pacientů. Ve věkové kategorii niţší neţ 30 let nebyl 

nikdo z pacientů.  

 

 

  

 

 

 

 Graf č. 2 – Věk respondentů 
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3. Body Mass Index – BMI 

  

 Z celkového počtu 46 (100%) respondentů neměl nikdo podváhu. Normální váhu mělo 

16 (35%) respondentů. Nejvíce respondentů aţ 23 (50%) mělo nadváhu a obezitu mělo 

7 (15%) respondentů. Průměrná hodnota BMI u respondentů byla 26, coţ svědčí pro nadváhu.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 Graf č. 3 – Body Mass Index u respondentů 
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4. Máte sedavé zaměstnání?  

  

 Sedavé zaměstnání uvedlo aţ 18 (39%) dotazovaných. Za spíše sedavé povaţuje své 

zaměstnání 11(24%) respondentů. Pouze 3 (7%) respondenti uvedli, ţe jejich zaměstnání 

spíše není sedavé a 8 (17%) respondentů nemá sedavé zaměstnání. 6 (13%) respondentů byli 

důchodci. 

 

               

  

 

 

 

 Graf č. 4 – Sedavé zaměstnání 
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5. Kouření 

  

 Další otázkou bylo kouření u pacientů, kdy 22 (48%) dotazovaných bylo současných 

kuřáků a 24 (52%) pacientů nekuřáků.   

Ze šetřených nekuřáků v minulosti kouřilo aţ 13 (54%) pacientů. V průměru přestali pacienti 

kouřit před 11 lety. 

 

  

 Graf č. 5/6 – Současní a dřívější kuřáci  
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6. Délka trvání potíţí u respondentů 

 

Zdravotní potíţe v délce méně neţ 1 rok mělo 11 (24%) pacientů. U 15 (33%) 

pacientů trvaly zdravotní potíţe 1 – 2 roky a 20 (44%) pacientů uvedlo 2 roky a více.  

  

 

 

 

 

  

 Graf č. 7 – Délka trvání potíţí  
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7. Citlivost na bolest u pacienta 

  

 Velkou citlivost na bolest neuvedl ani jeden respondent. Odpověď spíše citlivý/á 

na bolest uvedlo 20 (44%) pacientů. Nejpočetnější skupinu s odpovědí spíše citlivý/á 

na bolest potvrdilo aţ 21 (46%) dotazovaných. Nejsem citlivý/á na bolest uvedlo 5 (11%) 

pacientů. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Graf č. 8 – Citlivost na bolest 
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8. Pacient snáší bolest 

  

 Z celkového počtu respondentů nebyl nikdo, kdo by špatně snášel i malou bolest, 

naopak 28 (61%) pacientů vydrţí i velkou bolest a průměrnou bolest snese 18 (39%) pacientů.  

 

 

           

 

 

  

 

  

 Graf č. 9 – Snášení bolesti 
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9. Pacient má strach z bolesti 

  

 Velký strach z bolesti měli pouze 2 (4%) pacienti. Většina pacientů 32 (70%) se bálo 

průměrně a 12 (26%) pacientů nemělo strach z bolesti.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 10 – Strach z bolesti 
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10. Pacient má strach z operace 

  

 Velký strach z operace mělo 7 (15%) pacientů. Průměrně se bálo 17 (37%) pacientů 

a 22 (48%) pacientů nemělo strach z operace.    

 

 

 

 

 

  

 Graf č. 11 – Strach z operace 
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11. Intenzita bolesti krční páteře před operací vyjádřena podle VAS  

  

 Nejvíce 12 (26%) pacientů označilo intenzitu předoperační bolesti krční páteře 

stupněm 7 podle VAS. Po 7 (15%) pacientech byl zastoupen stupeň 5, 6, 8 podle VAS. 

Intenzitu bolesti stupněm 3 vyjádřilo 5 (11%) pacientů. Předoperační bolest stupněm 10 

označili 3 (7%) pacienti. 2 (4%) pacienti uvedli stupeň bolesti 4 a pouze po 1 (2%) pacientovi 

byl zastoupen stupeň 1, 2 podle VAS. Průměrný stupeň intenzity bolesti podle VAS byl 6,13.  

Nikdo z respondentů nebyl zcela bez bolesti.  

 

 

 

              

 

 

 

 Graf č. 12 – Intenzita bolesti krční páteře   
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12. Intenzita bolesti horních končetin před operací vyjádřena podle VAS  

  

 Nejvíce pacientů 8 (17%) označilo intenzitu bolesti horních končetin vyjádřenou VAS, 

stupněm 7. Intenzitu bolesti stupněm 5 podle VAS vyjádřilo 7 (15%) pacientů. Po 6 (13%) 

pacientech byl zastoupen stupeň 6, 8. Předoperační bolest stupněm 4 označilo 5 (11%) 

pacientů, stupněm 2 podle VAS 4 (9%) pacienti a stupeň 3 označili 3(7%) pacienti. Po 2 (4%) 

pacientech byl zastoupen stupeň 0, 1 a 9. Intenzitu bolesti na stupni 10 podle VAS pociťoval 

1 (2%) pacient. Průměrný stupeň intenzity bolesti horních končetin byl 5,26.    

 

  

 

      

 

 

 

 Graf č. 13 – Intenzita bolesti horních končetin – VAS  
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13. Charakter pacientovy bolesti (moţnost výběru z více moţností) 

  

 Pacienti měli moţnost vybrat z dotazníku 10 typů bolesti. Nejčastěji označili bolest 

vystřelující ve 23 případech a tupou celkem v 17. Dalším typem bolesti, který pacienti uvedli, 

bylo „brnění“. Na tomto typu bolesti se shodlo 9 pacientů.   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 14 – Charakter bolesti 
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14. Jak bolest ovlivňuje pacienta během denních aktivit 

  

  26 (57%) pacientů uvedlo takovou bolest, od které se nedala odpoutat pozornost 

a rušila v provádění i běţných denních činností, které byly vykonávány s obtíţemi. Bolest, 

od které se nedala zcela odpoutat pozornost, uvedlo 10 (22%) pacientů, tato bolest však 

nezabraňovala v provádění běţných denních a pracovních činností. Bolest, která obtěţovala 

pacienta tak, ţe i běţné denní činnosti byly vykonávány jen s největším úsilím, uvedlo 

7 (15%) pacientů. 2 (4%) pacienti pociťovali bolest, která je výrazně neobtěţovala a nerušila, 

při činnosti se dalo na ni zapomenout. Silnou bolest, kdy pacient nebyl schopen vykonávat 

běţné činnosti a vyhledával úlevovou polohu, uvedl pouze 1 (2%) pacient. Bez bolesti nebyl 

ţádný z pacientů.   

  

 Graf č. 15 – Denní aktivity 

 

 a) jsem bez bolesti 

 b) bolest mám, výrazně mě neobtěţuje a neruší, dá se na ní při činnosti zapomenout 

 c) bolest mám, nedá se od ní zcela odpoutat pozornost, nezabraňuje však v provádění 

běţných denních a pracovních činností 

 d) bolest mám, nedá se od ní odpoutat pozornost, ruší v provádění i běţných denních 

činností, které jsou vykonávány s obtíţemi 

 e) bolest mám, obtěţuje tak, ţe i běţné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším 

úsilím 

 f) bolest je tak silná, ţe nejsem běţných činností vůbec schopen/na, nutí mě 

vyhledávat úlevovou polohu 
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15. Jak často je bolest přítomna 

  

  Stálou bolest uvedlo aţ 31 (67%) respondentů. Přítomnost přerušované bolesti 

popsalo 12 (26%) pacientů a občas bolest pociťovali pouze 3 (7%) pacienti.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Graf č. 16 – Přítomnost bolesti 
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16. Denní doba, kdy byla bolest nejvíce přítomna 

  

 Celkem 19 (41%) respondentů nejčastěji uvedlo jako dobu největší intenzity bolesti 

večer. Dále se ve 12 (26%) případech vyskytlo ráno. Noční bolest uvedlo 7 (15%) 

dotazovaných. Odpolední bolest popsalo 6 (13%) pacientů a polední bolest uvedli pouze 

2 (4%) pacienti.  

  

 

 

  

 

 Graf č. 17 – Denní doba největší intenzity bolesti 
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17. Léky na zmírnění bolesti 

  

 V předoperačním období léky s analgetickým účinkem uţívalo aţ 32 (70%) 

respondentů.  Nejčastěji pacienty udávanými léky byly: Ibalgin, Dolmina, Tramal, Myolastan.  

Léky neuţívalo pouze 14 (30%) pacientů.  

 

 

 

  

 

  

 

 Graf č. 18 – Léky proti bolesti 
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18. Přidruţená onemocnění 

  

 Ţádné přidruţené onemocnění uvedlo 24 (52%) pacientů. Nejčastěji uváděné 

přidruţené onemocnění bylo: hypertenze, hyperlipidemie, dyslipidemie, diabetes mellitus, 

onemocnění štítné ţlázy. Obezitu pacienti neuváděli, ale z výsledků BMI, bychom mohli 

v 7 (15%) případech zmínit i obezitu. 

 

 

  

 

  

 

 Graf č. 19 – Přidruţená onemocnění 
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Dotazník B – 2 měsíce po operaci 

 

1. Pacientova úleva od bolesti 

  

 V pooperačním období uvedlo 9 (20%) pacientů 100% úlevu od bolesti. Úlevu v 90% 

vyjádřilo 7 (15%) dotazovaných. 80% úlevu označilo 9 (11%) pacientů. 70% úlevu mělo 

5 (11%) pacientů, 60% úlevu od bolesti měli 2 (4%) pacienti, 50% úlevu 1(2%) pacient. 

5 (11%) pacientů uvedlo 40% úlevy od bolesti. 3 (7%) pacienti vyjádřilo 30% úlevu 

po operaci. Skupina 10% a 20% úlevy po operaci měla po dvou pacientech (4%).  Ţádnou 

úlevu od bolesti nepocítil 1 (2%). Průměrná hodnota úlevy je 68%. 

 

 

  

 

 Graf č. 20 – Úleva od bolesti 
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2. Intenzita bolesti krční páteře 2 měsíce po operaci vyjádřena podle VAS  

   

  Stupněm 1 podle VAS označilo intenzitu bolesti krční páteře 18 (39%) pacientů. 

Druhou nejpočetnější skupinou byli pacienti, kteří nepociťovali po operaci ţádnou bolest 

krční páteře, celkem 10 (22%) pacientů. 6 (13%) pacientů označilo VAS 2. 3 (7%) pacienti 

zaškrtli VAS 3. 2 (4%) pacienti označilo VAS 4, 1(2%) pacient měl bolest na VAS 5. 

3 (7%) pacienti na VAS 6, VAS 7 označili také 3 (7%) pacienti.  Bolest krční páteře na VAS 

8,9 a 10 neoznačil nikdo z pacientů. Průměrný stupeň intenzity bolesti byl 1,98. Jedná se 

o bolest nepatrnou, kterou není potřeba tlumit pomocí analgetik.   

 

     

 

 

 

           

 

  Graf č. 21 – Intenzita bolesti krční páteře – VAS  
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3. Intenzita bolesti horních končetin 2 měsíce po operaci vyjádřena podle VAS  

   

  Ţádnou bolest horních končetin 2 měsíce po operaci nepociťovalo 23 (50%) 

respondentů. 7 (15%) pacientů vyjádřilo bolest VAS 1 a stejný počet pacientů byl na VAS 2. 

Po 2 (4%) pacientech byly označeny VAS 3, 5, 6 a 7. Bolest VAS 8 uvedl pouze 1 (2%) 

pacient. Průměrný stupeň intenzity bolesti byl 1,54.  

 

 

        

 

 

 

 

 

   Graf č. 22 – Intenzita bolesti horních končetin – VAS  
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4. Charakter pacientovy bolesti (moţnost výběru z více moţností) 

   

  Z deseti nabízených typů bolestí, pacienti nejčastěji označili typ bolesti tupá ve 24 

případech. Jiný typ bolesti pacienti uvedli nejčastěji „brnění“. Na tomto typu bolesti se shodli 

3 pacienti.  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 Graf č. 23 – Charakter bolesti 
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5. Jak bolest ovlivňuje pacienta během denních aktivit 

  

 V pooperačním období bylo 9 (20%) pacientů zcela bez bolesti. 16 (35%) pacientů 

pociťovalo bolest, která je výrazně neobtěţovala a nerušila, při činnosti se dalo na ni 

zapomenout. Bolest, od které se nedala zcela odpoutat pozornost, uvedlo 14 pacientů (30%), 

tato bolest však nezabraňovala v provádění běţných denních a pracovních činností.                

6 (13%) pacientů mělo takovou bolest, od které se nedala odpoutat pozornost a rušila 

v provádění i běţných denních činností, které byly vykonávány s obtíţemi. Pouze 1 (2%) 

pacient měl bolest, která ho obtěţovala tak, ţe i běţné denní činnosti byly vykonávány jen 

s největším úsilím. Nikdo z pacientů neměl tak silnou bolest, ţe by nebyl schopen vykonávat 

běţné činnosti a musel by vyhledávat úlevovou polohu.  

 

           

  Graf č. 24 – Denní aktivity 

 

 a) jsem bez bolesti 

 b) bolest mám, výrazně mě neobtěţuje a neruší, dá se na ní při činnosti zapomenout 

 c) bolest mám, nedá se od ní zcela odpoutat pozornost, nezabraňuje však v provádění 

běţných denních a pracovních činností 

 d) bolest mám, nedá se od ní odpoutat pozornost, ruší v provádění i běţných denních 

činností, které jsou vykonávány s obtíţemi 

 e) bolest mám, obtěţuje tak, ţe i běţné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším 

úsilím 

 f) bolest je tak silná, ţe nejsem běţných činností vůbec schopen/na, nutí mě 

vyhledávat úlevovou polohu 
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6. Jak často je bolest přítomna 

   

 Stálou bolest uvedlo 11 (24%) respondentů. Přítomnost přerušované bolesti popsalo 

6 (13%) pacientů a občas bolest pociťovalo aţ 20 (43%) pacientů. U 9 (20%) pacientů nebyla 

jiţ bolest přítomna vůbec.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  Graf č. 25 – Přítomnost bolesti 
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7. Denní doba, kdy byla bolest nejvíce přítomna 

  

 Celkem 16 (35%) respondentů nejčastěji uvedlo jako dobu největší intenzity bolesti 

večer. Dále se v 9 (20%) případech vyskytlo odpoledne. Bolest ráno uvedlo 8 (17%) 

dotazovaných. Noční bolest pociťovali 4 (9%) pacienti. Skupina okolo poledne nebyla nikým 

označena. U 9(20%) pacientů nebyla bolest přítomna.   

 

 

 

 

               

 

 

 

  Graf č. 26 – Denní doba největší intenzity bolesti 
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8. Léky na zmírnění bolesti 

  

 V pooperačním období léky s analgetickým účinkem uţívalo pouze 10 (22%) 

respondentů.  Nejčastěji pacienty udávanými léky byly: Ibalgin, Myolastan, Korylan. 

Aţ 36 (78%) pacientů neuţívalo léky na zmírnění bolesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Graf č. 27 – Léky proti bolesti  
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9. Probíhá nebo proběhla u Vás rehabilitace? 

  

 Dotazovaný respondenti v 19 (41%) případech uvedli jiţ absolvovanou 

nebo probíhající rehabilitaci. Jen 2 (4%) pacienti z celkového počtu 46 (100%) respondentů se 

rehabilitaci nepodrobili. Aţ 25 (54%) dotazovaných teprve na rehabilitaci čekalo.  

 

 

            

 

 

 

   

 

  Graf č. 28 – Rehabilitace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

10. Délka trvání pracovní neschopnosti u respondentů 

   

  V pracovní neschopnosti po dobu 0 – 2 měsíce bylo 13 (32%)pacientů. 3 (8%) pacienti 

byli v pracovní neschopnosti po dobu 2 – 4 měsíců, 2 (5%) pacienti byli v neschopnosti 4 – 6 

měsíců a 3 (8%) pacienti 6 – 12 měsíců. U 18 (48%) pacientů neschopnost 2 měsíce 

po operaci stále ještě trvala.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Graf č. 29 – Délka pracovní neschopnosti 

 

 

 

 

 

  

 

 



71 

 

11. Spokojenost pacientů s výsledkem operace 

   

  S výsledkem operace bylo spokojeno 26 (57%) pacientů spokojeno. Spíše ano uvedlo 

15 (33%) pacientů. Spíše nespokojený byli pouze 2 (5%) pacienti a 3 (7%) pacienti byli 

nespokojený s výsledkem operace.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    Graf č. 30 – Spokojenost pacientů  
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Srovnání výsledků před operací a dva měsíce po operaci 

 

1. Srovnání citlivosti na bolest mezi pohlavím 

  

 Při srovnání citlivosti na bolest mezi muţi a ţenami vyplývá z grafu, ţe 13 (57%) ţen 

je spíše citlivá na bolest, na rozdíl od muţů, kdy 7 (30%) z nich je spíše citlivých na bolest. 

Spíše nejsem citlivý/á na bolest odpovědělo 10 (43%) ţen a 11 (48%) muţů. Nejsem citlivý/á 

na bolest uvedlo 5 (22%) muţů a ţádná ţena. Nikdo z pacientů nebyl velmi citlivý na bolest.  

 

 

  

 

  

   

  Graf č. 31 – Citlivost na bolest 
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2. Intenzita bolesti před a po operaci krční páteře vyjádřena podle VAS  

  

 Před operací nejvíce pacientů 12 (26%) označilo intenzitu bolesti krční páteře stupněm 

7 podle VAS. Průměrný stupeň intenzity bolesti byl 6,13.    

 2 měsíce po operaci nejvíce pacientů 18 (39%) označilo intenzitu bolesti krční páteře, 

stupněm 1 podle VAS. Druhou nejpočetnější skupinou byli pacienti, kteří nepociťovali 

po operaci ţádnou bolest krční páteře, celkem 10 (22%) pacientů. Průměrný stupeň intenzity 

bolesti byl 1,98.    

 

 

 

 

  

 

   Graf č. 32 – Intenzita bolesti krční páteře před a po operaci 
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3. Intenzita bolesti horních končetin před a po operaci vyjádřena podle VAS  

 

Před operací nejvíce pacientů 8 (17%) označilo intenzitu bolesti horních končetin 

vyjádřenou VAS, stupněm 7. Průměrný stupeň intenzity bolesti byl 5,26.   

  2 měsíce po operaci nemělo ţádnou bolest v horních končetinách aţ 23 (50%) 

pacientů. 7 (15%) pacientů mělo bolest na VAS 1. Průměrný stupeň intenzity bolesti byl 1,54.  

 

 

 

   

 

 

   

 

  Graf č. 33 – Intenzita bolesti horních končetin před a po operaci 
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4. Porovnání intenzity bolesti krční páteře mezi pohlavím před a po operaci 

   

 Průměrná intenzita bolesti krční páteře podle VAS v předoperačním období nebyla 

u pohlaví tak rozdílná. Muţi vykazovali průměrnou intenzitu bolesti 6,3 a ţeny 6. Po operaci 

došlo k výraznému poklesu průměrné intenzity bolesti u obou pohlaví. U muţů byla hodnota 

2,8 a u ţen se sníţila průměrná intenzita bolesti aţ na hodnotu 1,2.  

   

 

 

 

 

 

 

  

  Graf č. 34 – VAS ø krční páteř 
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5. Porovnání intenzity bolesti horních končetin mezi pohlavím před a po operaci 

   

 Ţeny vykazovaly vyšší průměrnou intenzitu bolesti podle VAS do horních končetin 

v předoperačním období neţ muţi. Hodnota u ţen byla 5,7 a u muţů 4,8. Dva měsíce 

po operaci se významně sníţila tato průměrná hodnota u ţen na 1,3 a u muţů na 1,8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Graf č. 35 – VAS ø horní končetiny 
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6. Charakter bolesti před a po operaci (moţnost výběru z více moţností) 

   

  Z deseti nabízených typů bolestí, pacienti nejčastěji označili typ bolesti před operací 

vystřelující a tupou. Po operaci převaţovala tupá bolest. Jiný typ bolesti pacienti uvedli 

nejčastěji „brnění“ a to v období jak před operací, tak po operaci. 

 

 

   

 

 

 

 

  Graf č. 36 – Charakter bolesti před a po operaci 
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7. Porovnání denních aktivit před a po operaci 

 

  Před operací mělo 26 (57%) pacientů takovou bolest, od které se nedala odpoutat 

pozornost a rušila v provádění i běţných denních činností, které byly vykonávány s obtíţemi. 

Po operaci klesl počet pacientů s těmito obtíţemi na 6 (13%). Počet pacientů, který uvedl, 

ţe měl bolest, od které se nedala zcela odpoutat pozornost, nezabraňovala však v provádění 

běţných denních a pracovních činností, byl před operací 10 (22%)pacientů, po operaci se 

zvýšil počet na 14 (30%) pacientů. Pouze 2 (4%) pacienti před operací pociťovali bolest, která 

je výrazně neobtěţovala a nerušila, při činnosti se dalo na ni zapomenout, tento počet se 

po operaci významně změnil, kdy počet stoupl na 16 (35%) pacientů. Před operací mělo 

7 (15%) pacientů bolest, která je obtěţovala tak, ţe i běţné denní činnosti byly vykonávány 

jen s největším úsilím, po operaci to byl pouze 1 (2%) pacient. Před operací měl 1 (2%) 

pacient tak silnou bolest, ţe nebyl schopen vykonávat běţné činnosti a musel vyhledávat 

úlevovou polohu, po operaci nikdo s pacientů nepociťoval takovou bolest. Naopak 9 (20%) 

pacientů bylo po operaci zcela bez bolesti.  

  

 Graf č. 37 – Denní aktivity před a po operaci 

 

 a) jsem bez bolesti 

 b) bolest mám, výrazně mě neobtěţuje a neruší, dá se na ní při činnosti zapomenout 

 c) bolest mám, nedá se od ní zcela odpoutat pozornost, nezabraňuje však v provádění 

běţných denních a pracovních činností 

 d) bolest mám, nedá se od ní odpoutat pozornost, ruší v provádění i běţných denních 

činností, které jsou vykonávány s obtíţemi 
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 e) bolest mám, obtěţuje tak, ţe i běţné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším 

úsilím 

 f) bolest je tak silná, ţe nejsem běţných činností vůbec schopen/na, nutí mě 

vyhledávat úlevovou polohu 

 

8. Denní doba, kdy byla bolest nejvíce přítomna před a po operaci 

  

 Dobou největší intenzity bolesti byl uveden večer, v období před operací označilo tuto 

dobu 19 (41%)  pacientů a po operaci 16 (35%) pacientů. Druhou nejčastější dobou 

před operací bylo označeno ráno, a to ve 12 (26%) případech. Po operaci to bylo odpoledne 

v 9 (20%) případech. Třetí uvedená doba před operací byla noc, 7 (15%) pacientů. Po operaci 

tuto dobu označili 4 (9%) pacienti. Třetí uvedenou dobou po operaci bylo ráno 8 (17%) 

pacientů. Nejméně byla zastoupena skupina okolo poledne a to před operací 2 (4%) pacienti 

a po operaci nikdo tuto skupinu neoznačil. 

 

 

  

 Graf č. 38 – Denní doba největší intenzity bolesti před a po operaci 
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9. Přítomnost bolesti před a po operaci 

  

  Po operaci nebyla bolest přítomna u 9 (20%) pacientů. V předoperačním období 

uvedlo stálou bolest aţ 31 (67%) respondentů, po operaci se sníţil počet pacientů na 11 

(24%). Přítomnost přerušované bolesti popsalo 12 (26%) pacientů před operací, 

jen u poloviny 6 (13%) pacientů byla tato bolest přítomna po operaci. Občas bolest pociťovali 

pouze 3 (7%) pacienti před operací. Po operaci se zvýšil počet na 20 (43%) pacientů. 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 39 – Přítomnost bolesti před a po operaci 
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10. Uţívání léků proti bolesti před a po operaci 

  

 V předoperačním období léky s analgetickým účinkem uţívalo aţ 32 (70%) 

respondentů. Léky neuţívalo pouze 14 (30%) pacientů. Po operaci se stav obrátil, 

kdy pouze10 (22%) pacientů uţívalo léky na zmírnění bolesti a 36 (78%) pacientů neuţívalo 

léky na zmírnění bolesti.   

   

  Graf č. 40 – Léky proti bolesti před a po operaci 
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10.6  Diskuze 

  

 Výzkumné šetření bylo zaměřeno na sledování pacientů s degenerativním 

onemocněním krční páteře. Cílem práce bylo zjistit intenzitu a charakter bolesti před operací 

krční páteře a dva měsíce po operaci. Zmapovat faktory, které proţívání bolesti ovlivňují. 

Posoudit, zda jsou rozdíly ve vnímání intenzity bolesti v závislosti na pohlaví. Poukázat 

na rizikové faktory, které přispívají k procesu degenerativních změn páteře. Zjistit rozsah 

úlevy a spokojenost pacientů s operačním výkonem. Celkově se výzkumu zúčastnilo 46 

respondentů, z toho 23 (50%) muţů a 23 (50%) ţen. Záměrně jsem vybrala stejný počet muţů 

a ţen. V některých poloţkách jsem sledovala rozdíly mezi muţi a ţenami.   

    Věková kategorie respondentů byla široká. Výzkumu se zúčastnili pacienti 

od 30 do 69 let. Nejpočetněji byla zastoupena věková kategorie 51 – 60 let, představovala 

aţ 37% pacientů. Druhou největší skupinu tvořili pacienti ve věku mezi 41 – 50 let celkem 

26%, tím se potvrzuje tvrzení, ţe se degenerativní onemocnění páteře začíná projevovat 

ve čtvrté dekádě ţivota, jak v monografii Neurochirurgie (2006) uvádí Jiří Náhlovský. 

Alarmující však je třetí věková kategorie 30 – 40 let, která tvoří aţ 24% dotazovaných 

pacientů. Tento výsledek poukazuje na stále se sniţující věk pacientů s degenerativním 

onemocněním páteře.  

 V odborné knize Vertebrogenní kořenové syndromy od Jiřího Kasíka (2002) je 

popsána celá řada rizikových faktorů, které podněcují a způsobují vznik degenerativního 

onemocnění krční páteře. V bakalářské práci jsem sledovala tři rizikové faktory: BMI, kouření 

a zaměstnání. Průměrný BMI u pacientů byl 26, coţ odpovídá nadváze. Tato odchylka 

od normální hodnoty BMI (18,5 – 24,9) není tak velká, jak jsem původně předpokládala. 

Nadváha u sledovaných respondentů tedy pravděpodobně nemusela být významným 

rizikovým faktorem vedoucím ke vzniku degenerativních změn krční páteře. V otázce 

současných kuřáků odpovědělo 48% respondentů kladně. Denní spotřeba cigaret se 

pohybovala nejčastěji v rozmezí 10 – 20 cigaret denně. Dříve kouřilo 13 (54%) pacientů z 24 

současných nekuřáků. K sedavému způsobu zaměstnání se přiklánělo 19% pacientů a 24% 

pacientů uvedlo, ţe mají spíše sedavé zaměstnání. U sedavého způsobu zaměstnání se 

v dnešní době předpokládá, ţe většina lidí pracuje na počítači. Setrvává delší dobu v jedné 

poloze, dochází k přetíţení páteře a ke zvýšenému výskytu bolestí. U většiny sledovaných 

respondentů se vyskytovalo kouření a sedavý způsob zaměstnání, to mohlo vést k postupné 

degeneraci krční páteře.  

 V otázce délky trvání obtíţí bylo zkoumáno, zda pacienti, kteří měli obtíţe méně neţ 

jeden rok, budou mít větší úlevu od bolesti neţ pacienti, kteří měli problémy 2 roky a více. 
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Při výzkumném šetření bylo zjištěno, ţe míra úlevy nezáleţí na délce obtíţí. Pravděpodobně 

záleţí na rozsahu postiţení a na správném načasování operace, ale také na odborných 

zkušenostech neurochirurga. Právě správné načasování operace je velice sloţité, kdy pacienta 

léčit konzervativně, a kdy jiţ přistoupit k operaci, aby měla správný efekt.  U některých 

pacientů jsem se setkala s pocitem, ţe se na operaci dostali pozdě.  

 Většina pacientů 46% se subjektivně hodnotila jako člověka, který spíše není citlivý 

na bolest. Při porovnání výsledků v závislosti na pohlaví, většina ţen odpovídala, ţe je spíše 

citlivá na bolest, a to v 57%, u muţů to byla pouze třetina. Niţší hodnoty u muţů by mohly 

být zapříčiněny vlivem pohlaví na vnímání bolesti, kdy muţi vlivem testosteronu mají vyšší 

práh bolesti neţ ţeny, jak uvádí Richard Rokyta ve své knize Bolest a jak s ní zacházet 

(2009). Pacienti v otázce snášení bolesti odpovídali, ţe snesou i velkou bolest, celkem 61%.  

 Na otázku, zda má pacient strach z bolesti, 70% respondentů odpovědělo, ţe se bojí 

průměrně. Strach z operace nepociťovalo 48% respondentů. Velký strach z operace označilo 

pouze 4% pacientů. Ti, kteří měli strach z operace, spontánně referovali obavy z narkózy. Tyto 

výše zmíněné faktory: snášení bolesti, strach z operace a strach z bolesti patří mezi 

psychogenní faktory, které ovlivňují psychický stav pacienta i vnímání bolesti. Domnívám se, 

ţe důvodem proč většina pacientů neměla strach z operace a bála se průměrně, byla víra, ţe se 

po operaci zbaví bolestí a zdravotních problémů. Moţná to můţe znít paradoxně, ale pacienti 

se na operaci spíše těšili. 

 Intenzitu bolesti krční páteře a horních končetin před operací pacienti hodnotili         

na VAS škále, nejčastěji uváděli aţ stupeň bolesti 7. Průměrná bolest krční páteře byla 6,1 

a průměrná bolest horních končetin byla 5,3. Tyto stupně bolesti vyţadují uţívání analgetik, 

coţ se také potvrdilo v grafu, kdy 70% pacientů uţívalo léky na zmírnění bolesti. Muţi měli 

niţší průměrnou bolest horních končetin VAS – 4,8, neţ ţeny VAS – 5,7. U bolesti krční 

páteře byly rozdíly nepatrné (muţi VAS – 6,3 a ţeny VAS – 6). Domnívala jsem se, ţe rozdíl 

ve vnímání intenzity bolesti mezi muţi a ţenami bude větší, a to vlivem pohlavních hormonů 

na vnímání bolesti, jak je zmiňováno v teoretické části a odborné literatuře.    

 Podle charakteru bolesti nejčastěji uváděli pacienti bolest tupou, vystřelující 

a křečovitou. V otázce, jak dalece bolest ovlivňuje pacienty vykonávat běţné denní a pracovní 

činnosti, nejvíce respondentů (57%) odpovědělo, ţe měli takovou bolest, od které se nedala 

odpoutat pozornost a rušila je v provádění i běţných denních činnostech. S těmito problémy 

můţe souviset i délka pracovní neschopnosti, která u většiny pacientů trvala déle neţ dva 

měsíce.  

 Bolest cítilo stále aţ 67% respondentů. Další otázka byla zaměřena na denní dobu, 

kdy je bolest u pacientů nejvíce přítomna. 41% pacientů, odpovědělo, ţe pociťují největší 
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intenzitu bolesti večer, kdy příčinou můţe být fyzická a psychická námaha po činnostech, 

které vykonávají během celého dne. Oba tyto faktory a vliv stresu zhoršují onemocnění krční 

páteře, jak se ve své diplomové práci (Vliv stresu na funkční onemocnění páteře, 2009) 

zmiňuje M. Němcová.  

 Z přidruţených onemocnění se nejčastěji objevily metabolické poruchy: hypertenze, 

hyperlipidemie, dyslipidemie, diabetes mellitus a onemocnění štítné ţlázy. Obezitu pacienti 

neuváděli, ale z výsledků BMI, bychom mohli v 7 (15%) případech zmínit obezitu. 

Metabolické poruchy patří také mezi rizikové faktory, které mohou zrychlit proces 

degenerace. Ţádné přidruţené onemocnění neudávalo 52% pacientů. 

 Hodnoty bolestí před a po operaci krční páteře a míra úlevy patří mezi měřitelné 

ukazatele, které vypovídají o úspěšnosti operace. Průměrná míra úlevy, kterou pacienti 

pociťovali dva měsíce po operaci, byla 68%. Úplnou úlevu mělo 20% pacientů, coţ povaţuji 

za velice úspěšnou léčbu. Pouze u jednoho pacienta nedošlo k ţádné úlevě, myslím si, ţe by 

bylo zajímavé provést v budoucnosti u tohoto pacienta kvalitativní výzkum formou 

strukturovaného rozhovoru, který by pravděpodobně mohl odhalit příčiny, proč nedošlo 

k úlevě.  

 Při porovnání intenzity bolesti krční páteře pomocí VAS škály před operací a dva 

měsíce po operaci, zjistíme, ţe došlo k výraznému poklesu intenzity bolesti. Před operací byla 

průměrná hodnota intenzity bolesti krční páteře na VAS škále 6,13 a po operaci 1,98. 

Průměrná intenzita bolesti horních končetin se z 5,26 před operací sníţila na 1,54 po operaci. 

Tyto hodnoty jsou uspokojivé a svědčí také o úspěšnosti provedené operace.  

 Charakter bolesti po operaci pacienti vyjádřili jako bolest tupou, tento typ bolesti se 

shoduje s charakterem předoperační bolesti. Výrazně se sníţila bolest vystřelující.  

 Po operaci se zlepšilo i ovlivnění bolesti vzhledem k denním činnostem. Před operací 

měli pacienti bolest, která je rušila v provádění běţných denních činností, po operaci většina 

pacientů (30%) pociťovala bolest, od které se nedala zcela odpoutat pozornost, 

ale nezabraňovala pacientům provádět běţné denní a pracovní činnosti.  Zcela bez bolesti 

bylo dva měsíci po operaci 20% pacientů.  Zlepšení po operaci nepociťovalo 13% pacientů, 

bolest u nich byla přítomna a omezovala je v provádění běţných denních aktivit, které byly 

vykonávány s obtíţemi. U jednoho pacienta byla bolest tak silná, ţe mohl vykonávat denní 

aktivity jen s největším úsilím. Tato bolest významně zasahovala a zhoršovala kvalitu ţivota 

pacienta. Otázkou je, jaké intervence by měly kvalitu ţivota zlepšit.  

 K pozitivním změnám došlo v odpovědích na otázku, jak často je bolest přítomna, 

kdy většina pacientů před operací pociťovala bolest stále bez úlevy. Po operaci však 

u 43% pacientů  byla bolest přítomna přerušovaně.  
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 V otázce, jakou denní dobu byla bolest nejvíce přítomna, většina respondentů 35% 

odpověděla večer. Tato odpověď je shodná se situací před operací. Druhou nejčastěji 

uváděnou dobou bylo ráno, během dne bolest ustupovala a odpoledne opět došlo k vzestupu 

bolesti, která byla nejvíce přítomna večer. Příčina tohoto cirkadiánního rytmu (který je patrný 

jak před operací, tak po operaci) můţe být způsobena tím, ţe ráno je krční páteř ztuhlá, během 

dne dochází k její mobilizaci a uvolnění, večer vlivem celodenní námahy a stresu intenzita 

bolesti opět stoupá.  

 Po operaci se významně sníţila intenzita bolesti jak krční páteře, tak i horních 

končetin. S tím koresponduje i sníţená spotřeba analgetik, kdy po operaci uţívalo léky 

na zmírnění bolesti pouze 22% pacientů. 

 Vzhledem k tomu, ţe rehabilitace má pozitivní vliv na zlepšení pooperačního průběhu 

a zároveň sniţuje riziko recidiv, povaţovala jsem za důleţité informovat se o tom, zda se 

pacienti rehabilitaci podrobili. Z výsledku šetření vyplynulo, ţe pouze 4% pacientů odmítlo 

rehabilitaci. Většina pacientů (54%) teprve na rehabilitaci čekala, kde příčinou byla dlouhá 

objednací doba.  

 Trvání pracovní neschopnosti se nepodařilo přesně určit.  I po dvou měsících bylo 

ještě stále v neschopnosti aţ 48% pacientů. Tento výsledek poukazuje, ţe degenerativní 

onemocnění páteře vede k dlouhodobé pracovní neschopnosti a patří mezi socioekonomické 

problémy společnosti. Domnívám se, ţe dlouhé čekání na rehabilitaci i délka pracovní 

neschopnosti, mají negativní vliv na pacienta a můţe tak dojít ke zhoršení pooperačního 

průběhu.  

 S výsledkem operace byli pacienti převáţně spokojeni, a to v 57%. Spíše spokojeno 

bylo 33% pacientů. Tito pacienti věřili, ţe se jejich zdravotní problémy spojené 

s onemocněním krční páteře zlepší po rehabilitaci. Pacienti, kteří byli s výsledkem operace 

nespokojeni, měli úlevu od bolesti pouze kolem 10% - 30%. Domnívám se, ţe výsledky 

spokojenosti pacientů s pooperačním průběhem jsou postačující pro zkoumanou dobu dvou 

měsíců. Uvědomuji si, ţe dva měsíce po operaci je krátká doba. Velkou roli v pooperační 

době hraje rehabilitace, kdy můţe dojít ke zlepšení zdravotního stavu. Zajímavá by byla 

dlouhodobější studie s odstupem 6 měsíců, dále 1 roku a 2 let, zaměřena na kvalitu ţivota 

pacientů po operaci krční páteře.  

 Při porovnání intenzity bolesti předoperační a pooperační bolesti krční páteře na VAS 

škále došlo k výraznému poklesu. Dobré výsledky byly dosaţeny i při hodnocení míry úlevy, 

kterou pacienti měli dva měsíce po operaci. Také došlo ke zlepšení denních aktivit, 

které pacienti byli schopni vykonávat. Tyto parametry vypovídají o úspěšnosti provedené 

operace. Právě pro velké bolesti většina pacientů přichází na neurochirurgické oddělení 
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a operace je pro ně řešením, jak se bolestí zbavit.  

 Při rozdávání dotazníků respondentům, jsem se setkala s překvapující otázkou, kdo je 

bude operovat, a v jaké přibliţně časové době. Vzhledem k tomu, ţe jsem za pacienty chodila 

v odpoledních, a někdy aţ ve večerních hodinách, tak mě překvapilo, ţe doposud nebyli 

nikým informováni. Informovanost pacientů a edukaci povaţuji za velmi důleţitý aspekt 

v ošetřovatelské péči.  
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ZÁVĚR 

  

 Degenerativní onemocnění páteře patří mezi nejčastější onemocnění v současné 

společnosti. Postihuje pacienty ve středním a vyšším věku a je častou příčinou pracovní 

neschopnosti. Je nejen významným problémem zdravotnickým, sociálním, ale i společenským 

a ekonomickým. 

  Z výzkumného šetření vyšly informativní výsledky referující o pozitivních změnách. 

Při porovnání intenzity bolesti krční páteře pomocí VAS škály před operací a dva měsíce 

po operaci došlo k výraznému poklesu intenzity bolesti, jak v oblasti krční páteře, 

tak i v oblasti horních končetin. Míra úlevy, kterou pacientům přinesla operace, byla 

v průměru 68%. Po operaci bylo 20% pacientů bez bolesti. Bolest, která je výrazně 

neobtěţovala a nerušila v provádění běţných denních činností, pociťovalo 35% pacientů. 

Pacienti byli ve většině případů s výsledkem operace spokojeni v 57%.  

 I přes výše referované změny, které byly výstupem výzkumného šetření, je třeba si 

uvědomit, ţe degenerativní onemocnění nelze zcela vyléčit. Avšak správný ţivotní styl, cílená 

rehabilitace a pravidelná pohybová aktivita jsou nepostradatelnými pomocníky v prevenci 

i léčbě onemocnění páteře. U pacientů po operaci sniţují rizika vzniku moţných recidiv. 

Myslím si, ţe úkolem zdravotníků by mělo být získání pacienta pro aktivní přístup k léčbě 

a především k prevenci onemocnění. Důleţité je změnit myšlení pacientů, kteří si musí 

uvědomit, ţe zlepšení zdravotního stavu mají z velké části ve svých rukách. Sestra je nejblíţe 

pacientovi a můţe svými znalostmi, dovednostmi a svou péčí ovlivnit pacientovo myšlení.  

 Tato práce je určená sestrám, jako informační a edukační materiál. Zjištěných 

výsledků můţou sestry vyuţít k informovanosti pacientů o krátkodobém i dlouhodobém 

pooperačním průběhu např., příprava pacienta na dlouhé čekací doby na rehabilitaci, rozdílu 

citlivosti na bolest v závislosti na pohlaví, informace o průběhu pooperační bolesti a postupné 

sniţování její intenzity v časové závislosti.  

  Na základě zjištěných poznatků, bych navrhovala vypracování edukačního materiálu 

ve formě letáku, který by slouţil k informaci pacientům během hospitalizace 

na neurochirurgickém oddělení v Nemocnici Na Homolce a následném propuštění pacienta 

do domácího léčení. Materiál by seznamoval pacienty se správným ţivotním stylem 

(př. změny stravování, zvýšení pohyblivosti, pravidelný odpočinek a rehabilitace, odstranění 

škodlivých návyků), se zásadami, které je třeba dodrţovat po operaci a čemu se vyvarovat. 

 Při dotazníkovém šetření jsem dále zjistila, ţe neprobíhá na našem oddělení dostatečná 

edukace ze strany sester a lékařů. Proto navrhuji edukaci perioperační sestrou den před 

operací o transportu na operační sál a o průběhu perioperační péče. Domnívám se, ţe by to 
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vedlo ke sníţení stresu pacienta před operačním výkonem. V rámci České republiky 

v některých nemocnicích tato edukace probíhá. Nemocnice Na Homolce zatím mezi ně 

nepatří. 

  Onemocnění páteře je v současnosti pokládáno za civilizační onemocnění. Věková 

hranice pacientů s bolestmi krční páteře se neustále sniţuje. V praxi se jiţ setkávám 

s 30letými pacienty, kteří se musí podrobit operaci krční páteře. Myslím si, ţe pacient, který 

trpí skutečně velkými obtíţemi, se snaţí vyhledat lékařskou pomoc. Otázkou je, zda neměl 

vyhledat pomoc při prvních obtíţích jiţ dříve. 

 Příčinou bolestí zad, jak jiţ bylo zmíněno, je nesprávný ţivotní styl, dále špatná 

koordinace pohybu a špatné drţení těla. Tyto neţádoucí faktory začínají působit od raného 

dětství, kdy děti ve škole nesprávně sedí, organismus je neúměrně přetěţován. Cílem 

zdravotníků by měla být dostatečná informovanost dětí, rodičů, ale i celé veřejnosti 

o prevenci vzniku bolestí zad.  
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 Bakalářská práce se zabývá srovnáním předoperační a pooperační bolesti krční páteře.  

  V teoretické části je bolest definována obecně, popsána její patofyziologie, druhy 

bolesti od akutní po chronickou. Důleţitou oblastí teoretické části je hodnocení, léčba bolesti 

a vliv sester a lékaře na tlumení bolesti. Následující kapitoly pojednávají o degenerativním 

onemocnění krční páteře. Závěr teoretické části patří pooperační péči, rehabilitaci 

a domácímu reţimu. 

 Empirická část referuje o výzkumu, kterého se zúčastnilo 46 respondentů 

s degenerativním onemocněním krční páteře. Výzkumné šetření probíhalo na standardním 

oddělení neurochirurgie v Nemocnici Na Homolce. Týkalo se srovnání intenzity a charakteru 

bolesti před operací krční páteře a dva měsíce po operaci, porovnání rozdílu intenzity bolesti 

v závislosti na pohlaví, ovlivňujících faktorů, míry úlevy, kterou pacientům operace přinesla 

a především spokojenosti pacientů s výsledkem operace.  

 

 This dissertation work is focused on comparing the pains before and after the cervical 

spine surgery. 

 Firstly, the pain is described theoretically, its pathophysiology, its types from acute 

to chronic. Main part of this section comprises of evaluation, treatment of the pain and 

the nurses’ and doctors’ influence. Following chapters dissertate about degenerative problems 

of cervical spine. The conclusion of the theoretical part of the dissertation work describes 

aftercare, rehabilitation and home care. 

 Experimental part of this work refers about a research I have undertaken. 46 people 

with degenerative cervical spine disorder took a part in my investigation. The process took 

part in a standard department of ‘Na Homolce’ Hospital. It was focused on the strength and 
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type of the pain before the cervical spine surgery and two months later, comparison of the 

differences of the strength of the pain depending on sex of the patient and other factors, scale 

of the relief after the operation, and finally of the patient’s satisfaction with the results of the 

surgery. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ODBORNÝCH TERMÍNŮ 

 

Afiliace – sdruţování, přilnutí 

Amygdala – jedno z mozkových jader 

Analgezie – zmírnění aţ odstranění bolestí 

Anestezie – znecitlivění 

Arterie vertebralis – obratlová tepna 

Atrofie – zmenšení 

Dekomprese - uvolnění 

Diabetes mellitus – cukrovka 

Dislokace – posunutí 

Dorzální – zadní, hřbetní 

Dysfagie – porucha polykání 

Dyslipidemie – porucha sloţení krevních tuků 

Edem – otok 

Embolizace – pohyb embolu (vmetku) z místa, kde vznikl, do oblasti kterou ucpe 

Exstirpace – vynětí 

Foramen intervertebrale – otvor, kterým z páteřního kanálu vystupuje míšní nerv 

Fúze – splynutí, sloučení 

Hematom – krevní sraţenina 

Hemokoagulace – krevní sráţení 

Hostilita – nepřátelství 

Hyperalgezie – zvýšená vnámavost bolesti  

Hyperlipidemie – zvýšená hladina krevních tuků 

Hypersenzitivita - přecitlivělost 

Hypertenze – vysoký krevní tlak 

Hypertrofie - zbytnění 

Hypnoterapie – metoda, jeţ vyuţívá stavu tranzu k léčení potíţí 

Intramuskulárně – do svalu 

Kardiostimulátor – přístroj k srdeční stimulaci elektrickými impulsy 

Karotida – krční tepna 

Kochleární – sluchový 

Komprese – stlačení 

Kontrakce- staţení svalu 

Laterální – postranní, boční 
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Léze – poškození, porucha tkáně 

Likvorea – komunikace mezi subarachnoideálním a extrakraniálním prostorem 

Nauzea – nevolnost 

Nervus laryngeus reccurents – hlasivkový nerv 

Nervus trigeminus – trojklaný nerv 

Neuralgie – bolest v průběhu nervu 

Nocicepce – proces detekování, signalizace přítomnosti bolestivého podnětu 

Nociceptory – receptory citlivé na bolest  

Osteofyty – kostěné výrůstky 

Paravertebrální svaly – svaly podél páteře 

Pareza – částečná ztráta hybnosti končetin  

Per os – ústy 

Placebo – neúčinná látka, která je upravená do stejné formy jako lék 

Prevertebrálně – na přední straně krční páteře 

Senzitivita -citlivost 

Sedace – zklidnění 

Spasmus – zvýšené napětí svalů 

Subluxace – neúplné vykloubení 

Trachea – průdušnice 

Vaskularizace – vznik krevních cév v tkáni 

Verbalizace – metoda napomáhající koordinaci volních pohybů  

Vertikalizace – vstávání  

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

a. – arteria      

BMI – Body Mass Index 

CC přechod – cervikokraniální přechod 

C3 – C7 – krční obratle od třetího aţ po sedmý 

CNS – centrální nervový systém 

CT – výpočetní tomografie 

EMG – elektromyografie 

KBT – kognitivní a behaviorální terapie 

MEP – motorické evokované potenciály 

MR – magnetická rezonance 
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n. – nervus 

NSA – nesteroidní protizánětlivé látky 

PET – pozitronová emisní tomografie 

SSEP – somatosenzorické evokované potenciály 

TCA – tricyklická antidepresiva 

TENS – transkutánní elektrická stimulace nervu 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 

 

Dotazník A 

Váţená paní/Váţený pane, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který bude podkladem 

pro moji závěrečnou práci, jejímţ tématem je Srovnání předoperační a pooperační bolesti 

krční páteře. Dotazník je anonymní a všechny získané informace budou pouţité výhradně 

pro potřeby mojí závěrečné práce, proto Vás prosím o pravdivé vyplnění údajů. Pokud není 

uvedeno jinak, zaškrtněte pouze jednu odpověď, na vytečkované řádky odpověď doplňte.  

Za Vaši ochotu a spolupráci předem děkuji Steinochrová Lucie / studentka ošetřovatelství 

na LF UK HK.  

 

1. Pohlaví 

a) muţ 

b) ţena 

 

2. Věk 

a) méně neţ 30 let 

b) 30 - 40 let                         d) 51 – 60 let 

c) 41 - 50 let                         e) 61 – a více let 

 

3. Jaká je Vaše:  

 

váha……kg                        výška………cm  

 

4. Máte sedavý způsob zaměstnání?  
a) ano                             

c) spíše ne   

b) spíše ano                            

d) ne 

 

5. Jste současný kuřák? 

a) ano 

b) ne  

 

Pokud jste odpověděl ne, kouřil/a  jste v minulosti? 

a) ano             přestal/a  jste kouřit před …....lety 

b) ne  
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6. Uveďte, jak dlouho máte potíţe s  krční páteří? 

a) méně neţ 1 rok 

b) 1 – 2 roky 

c) 2 roky a více  

 

7. Myslíte si, ţe jste citlivý/á na bolest?  

a) nejsem citlivý/á                            

c) spíše jsem citlivý/á 

b) spíše nejsem citlivý/á                   

d) jsem velmi citlivý/á  

 

8. Jak snášíte bolest?  

a) špatně snáším i malou bolest 

b) snáším průměrnou bolest 

c) vydrţím i velkou bolest 

 

9. Máte strach z bolesti?  

a) nemám strach 

b) bojím se průměrně 

c) ano, mám velký strach  

 

10. Máte strach z operace?  

a) nemám strach 

b) bojím se průměrně 

c) ano, mám velký strach 

 

11. Číslem na škále označte nyní Vaši bolest v oblasti krční páteře.  

  

          0 ---- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10  

ţádná                                                                                               nesnesitelná  

bolest                                                                                               bolest  

 

12. Číslem na škále označte nyní Vaši bolest v oblasti horních končetin.  

  

          0 ---- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10  

ţádná                                                                                               nesnesitelná  

bolest                                                                                               bolest  

 

13. Popište charakter své bolesti. (Můţete označit více moţností).  

a) ostrá                                       f) svíravá                                                 

b) tupá                                       g) bodavá 

c) pálivá                                     h) nesnesitelná 

d) vystřelující                             i) křečovitá 

e) krutá                                       j) jiná (popište)…..            

 

14. Jak Vás bolest ovlivňuje během denních aktivit?  

a) jsem bez bolesti 

b) bolest mám, výrazně mě neobtěţuje a neruší, dá se na ni při činnosti zapomenout 

c) bolest mám, nedá se od ní zcela odpoutat pozornost, nezabraňuje však v provádění 

    běţných denních a pracovních činností  

d) bolest mám, nedá se od ní odpoutat pozornost, ruší v provádění i běţných denních   

     činností, které jsou proto vykonávány s obtíţemi  



98 

 

e) bolest mám, obtěţuje tak, ţe i běţné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším úsilím 

f) bolest je tak silná, ţe nejsem běţných činností vůbec schopen/na, nutí mě vyhledávat 

    úlevovou polohu 

 

15. Vyjádřete, jak často je Vaše bolest přítomna.  

a) stále 

b) občas 

c) přerušovaně 

 

16. Uveďte kdy pociťujete během 24 hod. největší bolest?  

a) ráno                                 d) večer 

b) okolo poledne                 e) v noci 

c) odpoledne 

 

17. Uţíváte léky na zmírnění bolesti?                        

 

a) ano (jak často, jaký) …………………….       

b) ne 

 

18. Máte jiná onemocnění (př.: vysoký krevní tlak, cukrovku, zvýšenou hladinu 

cholesterolu)?  

 

………………………………………. 

 

Děkuji za vyplněný dotazník, přeji Vám hodně zdraví. 

 

 

Dotazník B 

 

1. Přinesla Vám operace úlevu od bolesti? (Vyjádřete v %) 

 

ţádná   0%---10%---20 %---30%---40%---50%---60%---70%--80%---90%---100%  naprostá  

úleva                                                                                                                              úleva 

 

2. Číslem na škále označte nyní Vaši bolest v oblasti krční páteře. 

  

          0 ---- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10  

ţádná                                                                                               nesnesitelná  

bolest                                                                                               bolest  

 

3. Číslem na škále označte nyní Vaši bolest v oblasti horních končetin. 

  

          0 ---- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10  

ţádná                                                                                               nesnesitelná  

bolest                                                                                               bolest  

 

4. Popište charakter své bolesti. (Můţete označit více moţností). 

a) ostrá                                      f) svíravá                 k) nemám bolest                                     

b) tupá                                       g) bodavá 

c) pálivá                                     h) nesnesitelná 

d) vystřelující                             i) křečovitá 

e) krutá                                       j) jiná (popište)                                 



99 

 

5. Jak vás bolest ovlivňuje během denních aktivit?  

a) jsem bez bolesti 

b) bolest mám, výrazně mě neobtěţuje a neruší, dá se na ni při činnosti zapomenout 

c) bolest mám, nedá se od ní zcela odpoutat pozornost, nezabraňuje však v provádění 

    běţných denních a pracovních činností  

d) bolest mám, nedá se od ní odpoutat pozornost, ruší v provádění i běţných denních   

     činností, které jsou proto vykonávány s obtíţemi  

e) bolest mám, obtěţuje tak, ţe i běţné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším úsilím 

f) bolest je tak silná, ţe nejsem běţných činností vůbec schopen/na, nutí mě vyhledávat 

    úlevovou polohu 

 

6. Vyjádřete, jak často je Vaše bolest přítomna.   
a) stále 

b) občas 

c) přerušovaně 

d) není přítomna 

 

7. Uveďte kdy pociťujete během 24 hod. největší bolest? 

a) ráno                                 d) večer 

b) okolo poledne                 e) v noci 

c) odpoledne                        f) není přítomna 

 

8. Uţíváte léky na zmírnění bolesti?                        

 

a) ano (jak často, jaký) …………………….       

 

b) ne 

 

9. Absolvoval/a nebo absolvujete rehabilitaci? 

a) ano 

b) ne  

c) jsem objednán 

 

10. Uveďte, jak dlouho trvala Vaše pracovní neschopnost. 

a) 0 – 2 měsíce 

b) 2 – 4 měsíce 

c) 4 – 6 měsíců 

d) 6 – 12 měsíců 

e) PN stále trvá 

 

11. Jste spokojen s výsledkem operace?  

a) ano, jsem spokojen 

b) spíše jsem spokojen 

c) spíše nejsem spokojen  

d) ne, nejsem spokojen  

 

 
Děkuji za vyplněný dotazník, přeji Vám hodně zdraví. 
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Příloha č. 2 
 

 

Tabulky ke grafům 
 

Tabulka č. 1 

  Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

Muži 23 50% 

Ženy 23 50% 

Celkem 46 100% 

 

Tabulka č. 2 

  Věk Absolutní četnost Relativní četnost 

méně než 30 let 0 0% 

30 – 40 let 11 24% 

41 – 50 let 12 26% 

51 – 60 let 17 37% 

61 a více 6 13% 

   Tabulka č. 3 

  BMI Absolutní četnost Relativní četnost 

podváha (pod 18,5) 0 0% 

normální hmot. (18,5 – 
24,9) 16 35% 

nadváha (25,0 – 29,9) 23 50% 

obezita (nad 30) 7 15% 

   Tabulka č. 4 

  Sedavé zaměstnání Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 18 39% 

spíše ano  11 24% 

spíše ne 3 7% 

ne 8 17% 

důchodce 6 13% 

   Tabulka č. 5 

  Současný kuřák Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 22 48% 

ne 24 52% 

   Tabulka č. 6 

  Dřívější kuřák Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 13 54% 

ne 11 46% 
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Tabulka č. 7 

  Délka trvání potíží Absolutní četnost Relativní četnost 

méně než 1 rok 11 24% 

1 – 2 roky 15 33% 

2 roky a více 20 44% 

 

 
Tabulka č. 8 

  Citlivost na bolest Absolutní četnost Relativní četnost 

nejsem citlivý/á 5 11% 

spíše nejsem citlivý/á 21 46% 

spíše jsem citlivý/á 20 44% 

jsem velmi citlivý/á 0 0% 

 

Tabulka č. 9 

  Snášení bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

špatně snáším i malou bolest 0 0% 

snáším průměrnou bolest 18 39% 

vydržím i velkou bolest 28 61% 

   Tabulka č. 10 

  Strach z bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

nemám strach 12 26% 

bojím se průměrně 32 70% 

ano, velký 2 4% 

   Tabulka č. 11 

  Strach z operace Absolutní četnost Relativní četnost 

nemám strach 22 48% 

bojím se průměrně 17 37% 

ano, velký 7 15% 

   Tabulka č. 12 

  Intenzita bolesti krční 
páteře Absolutní četnost Relativní četnost 

0 0 0% 

1 1 2% 

2 1 2% 

3 5 11% 

4 2 4% 

5 7 15% 

6 7 15% 

7 12 26% 

8 7 15% 

9 1 2% 

10 3 7% 

průměr 6,13   
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Tabulka č. 13 

  Intenzita bolesti horních 
končetin Absolutní četnost Relativní četnost 

0 2 4% 

1 2 4% 

2 4 9% 

3 3 7% 

4 5 11% 

5 7 15% 

6 6 13% 

7 8 17% 

8 6 13% 

9 2 4% 

10 1 2% 

Průměr 5,3   

 

Tabulka č. 14 

  Charakter bolesti Absolutní četnost   

ostrá   5 

tupá   17 

pálivá   10 

vystřelující   23 

krutá   2 

svíravá   10 

bodavá   7 

nesnesitelná   3 

křečovitá   12 

jiná   11 

   Tabulka č. 15 

  Denní aktivity Absolutní četnost Relativní četnost 

a 0 0% 

b 2 4% 

c 10 22% 

d 26 57% 

e 7 15% 

f 1 2% 

   Tabulka č. 16 

  Přítomnost bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

stále 31 67% 

občas 3 7% 

přerušovaně 12 26% 
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Tabulka č. 17 

Denní doba největší intenzity bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

ráno 12 26% 

okolo poledne 2 4% 

odpoledne 6 13% 

večer 19 41% 

v noci 7 15% 

   Tabulka č. 18 

  Léky proti bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 32 70% 

ne 14 30% 

   Tabulka č. 19 

  Přidružená onemocnění Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 22 48% 

ne 24 52% 

 

Tabulka č. 20 

  Úleva od bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

0% 1 2% 

10% 2 4% 

20% 2 4% 

30% 3 7% 

40% 5 11% 

50% 1 2% 

60% 2 4% 

70% 5 11% 

80% 9 20% 

90% 7 15% 

100% 9 20% 

průměr 68%   
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Tabulka č. 21 

  Intenzita bolesti krční 
páteře Absolutní četnost Relativní četnost 

0 10 22% 

1 18 39% 

2 6 13% 

3 3 7% 

4 2 4% 

5 1 2% 

6 3 7% 

7 3 7% 

8 0 0% 

9 0 0% 

10 0 0% 

průměr 1,98   

   Tabulka č. 22 

  Intenzita bolesti horních 
končetin Absolutní četnost Relativní četnost 

0 23 50% 

1 7 15% 

2 7 15% 

3 2 4% 

4 0 0% 

5 2 4% 

6 2 4% 

7 2 4% 

8 1 2% 

9 0 0% 

10 0 0% 

průměr 1,54   

 

Tabulka č. 23 

  Charakter bolesti Absolutní četnost   

ostrá   2 

tupá   24 

pálivá    8 

vystřelující   5 

krutá   0 

svíravá   2 

bodavá   4 

nesnesitelná   1 

křečovitá   1 

jiná   4 
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Tabulka č. 24 

  Denní aktivity Absolutní četnost Relativní četnost 

a 9 20% 

b 16 35% 

c 14 30% 

d 6 13% 

e 1 2% 

f 0 0% 

   Tabulka č. 25 

  Přítomnost bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

stále 11 24% 

občas 20 43% 

přerušovaně 6 13% 

není přítomna 9 20% 

   Tabulka č. 26 

  Denní doba největší intenzity 
bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

ráno 8 17% 

okolo poledne 0 0% 

odpoledne 9 20% 

večer 16 35% 

v noci 4 9% 

není přítomna 9 20% 

   Tabulka č. 27 

  Léky proti bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 10 22% 

ne 36 78% 

   Tabulka č. 28 

  Rehabilitace Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 19 41% 

ne  2 4% 

jsem objednán 25 54% 

 

Tabulka č. 29 

    Délka pracovní 
neschopnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

0 – 2 měsíce   13   28% 

2 – 4 měsíce   3   7% 

4 – 6 měsíců   2   4% 

6 – 12 měsíců   3   7% 

stále trvá   19   41% 

důchodci   6   13% 
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Tabulka č. 30 

Spokojenost pacientů Absolutní četnost Relativní četnost 

jsem spokojen   26   57% 

spíše jsem spokojen   15   33% 

spíše nejsem spokojen   2   5% 

nejsem spokojen   3   7% 

     Tabulka č. 31 

    Citlivost na bolest Muži ženy % muži % ženy 

nejsem citlivý/á 5 0 22% 0% 

spíše nejsem citlivý/á 11 10 48% 43% 

spíše jsem citlivý/á 7 13 30% 57% 

jsem velmi citlivý/á 0 0 0% 0% 

     Tabulka č. 32 

    Intenzita bolesti krční 
páteře 

Před 
operací   Po operaci   

0 0 0% 10 22% 

1 1 2% 18 39% 

2 1 2% 6 13% 

3 5 11% 3 7% 

4 2 4% 2 4% 

5 7 15% 1 2% 

6 7 15% 3 7% 

7 12 26% 3 7% 

8 7 15% 0 0% 

9 1 2% 0 0% 

10 3 7% 0 0% 

     Tabulka č. 33 

    Intenzita bolesti horních 
končetin 

Před 
operací   Po operaci   

0 2 4% 23 50% 

1 2 4% 7 15% 

2 4 9% 7 15% 

3 3 7% 2 4% 

4 5 11% 0 0% 

5 7 15% 2 4% 

6 6 13% 2 4% 

7 8 17% 2 4% 

8 6 13% 1 2% 

9 2 4% 0 0% 

10 1 2% 0 0% 
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Tabulka č. 34 

VAS ø krční páteř Muži   Ženy   

před operací   6,3   6,0 

po operaci   2,8   1,2 

          

     Tabulka č. 35 

    VAS ø horní končetina Muži   Ženy   

před operací   4,8   5,7 

po operaci   1,8   1,3 

     Tabulka č. 36 

    Charakter bolesti Před operací   Po operaci   

ostrá   5   2 

tupá   17   24 

pálivá    10   8 

vystřelující   23   5 

krutá   2   0 

svíravá   10   2 

bodavá   7   4 

nesnesitelná   3   1 

křečovitá   12   1 

jiná   11   4 

 

Tabulka č. 37 

    Denní aktivity Před operací   Po operaci   

a   0%   20% 

b   4%   35% 

c   22%   30% 

d   57%   13% 

e   15%   2% 

f   2%   0% 

     Tabulka č. 38 

    Denní doba největší intenzity 
bolesti Před operací   Po operaci   

ráno   26%   17% 

okolo poledne   4%   0% 

odpoledne   13%   20% 

večer   41%   35% 

v noci   15%   9% 

není přítomna   0%   20% 
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Tabulka č. 39 

Přítomnost bolesti Před operací   Po operaci   

stále   67%   24% 

občas   7%   43% 

přerušovaně   26%   13% 

není přítomna   0%   20% 

     Tabulka č. 40 

    Léky proti bolesti Před operací   Po operaci   

ano   70%   22% 

ne   30%   78% 

 


