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1. UVOD

„Všichni můžeme být omluveni za to, že
nemůžeme pacienta vyléčit, ale ne za to,
že jsme se mu nepokusili zmírnit utrpení a
bolest."
H.W.Striebel

Bolest patří nerozlučně k lidskému životu. Bolest je znamením, že se v člověku
děje něco špatného, nepatřičného nebo něco důležitého, co by nemělo být
opomenuto - platí to jak v tělesném tak i v duševním rozměru. Kromě fyzického
a psychického utrpení způsobuje bolest ztrátu nejrůznějších schopností, ztrátu
lidských vazeb, narušení hodnotového žebříčku. Člověk je schopen představit si
svou vlastní bolest, a to mu působí velké duševní utrpení a tíseň. Poznání má
také své kladné stránky, které nám pomáhají zlepšovat život v bolesti a
neztrácet svoji důstojnost. Bolest činí člověka závislým, snižuje jeho úroveň
sebepéče. Úleva od bolesti je za cenu pokory, což pro mnohé znamená často
nepřekonatelnou překážku. V souvislosti s bolestí, zejména chronickou, prožívá
člověk utrpení, a to nejen fyzické, ale také psychické, které mu může ubírat
mnoho sil. Bolestivé potíže ovlivňují život člověka, snižují jeho sebevědomí a
odebírají mu mnoho energie. Hodnocení bolesti a její zvládání je jedním z
nejpalčivějších problémů společnosti. Každý zdravotnický pracovník, a nejen on,
by měl přijmout bolest člověka jako závažný problém, který je nutno
zodpovědně řešit.
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2. HISTORIE BOLESTI

Bolest se těšila velkému zájmu lidstva již od počátku jeho bytí a vždy byla
předmětem neustálých pokusů poznat ji a ovládnout. Prosby a zaklínání, které
měly ovlivnit bolest, byly nalezeny na babylonských hliněných tabulkách, na
egyptských papyrech, na perských dokumentech psaných na kůži, na
záznamech z Mykén, na pergamenových svitcích z Tróje. Takové záznamy se
nám dochovaly téměř ze všech civilizací a kultur. Exhumované prehistorické
lidské kostry zaznamenávají historii několika tisíciletí, včetně historie bolesti
(69).
Primitivní lidé zřejmě dobře chápali úrazové příčiny bolesti, ale byli zmateni
bolestí vyvolanou vnitřním onemocněním nebo otrávenými šípy a oštěpy.
Příčiny bolestivých onemocnění nebo bolesti vzniklé působením cizích objektů
byly spojovány s vnikáním magických látek, zlých duchů či démonů bolesti do
těla. Léčení sestávalo z vyjmutí vniklého předmětu nebo z odhánění démonů
bolesti pomocí talismanů, amuletů a podobných kouzel.
Podobně i u jiných společenstev vysávali šamani duchy přímo z rány do sebe a
svoji magickou silou je neutralizovali. Tato terapie přežívá dodnes u některých
primitivních společností. Do těchto dob se datuje také experimentování s
rostlinami. Při požívání bylin byla u některých z nich objevena schopnost
utlumovat bolest.
Nejdůležitější a nejvěrohodnější prameny z nejstarších dob, které nám poskytují
informace o povaze, příčinách a četnosti výskytu některých onemocnění spolu s
výskytem bolesti, jsou kosterní nálezy. Nejstarší z nich se dochovaly z období
30 až 40 tisíc let před Kristem. Nacházíme na nich mimo jiné i trepanace lebky
sloužící ke zmírnění bolesti způsobené záněty nebo zvýšeným nitrolebním
tlakem a pravděpodobně i nádory. Kolem roku 6 000 před Kristem již zásahy do
dutiny lebeční nebyly žádnou zvláštností (70).
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Ve 13. století před Kristem se objevují první doklady o účinné léčbě bolesti
výtažkem z makovic - opiem. Z opia byla připravována celá rada léčiv proti
bolesti. Nejznámějším opiovým přípravkem se stalo tzv. thébské opium, které
bylo vyváženo do celého Středomoří z horního Egypta (71).
Také čínská medicína prodělala podobný magický vývoj, i zde nejdříve
zasahovali šamani a kouzelníci. Ve druhém a třetím tisíciletí př. n. I. používali
čínští léčitelé nejen byliny, ale také zasahovali ostrými kameny či kostěnými
hroty určitá místa na těle nemocného. Pravděpodobně již tehdy existovaly
základy akupunktury. Akupunktura, která vznikla a rozvíjela se v Číně, pak
pomáhala a pomáhá lidem zvládat mnohé nemoci a také i doprovázející bolest.
Příčiny analgetického působení akupunktury byly odhaleny teprve před několika
lety, a to především díky objevu vrátkové teorie a opiátových receptorů (72).
S pojmem bolest se setkáváme v mnoha dochovaných literárních dílech
starověkého Řecka. Mezi nimi jsou nejznámější Homérovy eposy Ilias a
Odyssea. Bolest je zde popisována velmi barvitě a k vystižení různorodosti její
kvality je používáno již více výrazů. V řeckých tragédiích je rovněž viditelný úzký
vztah mezi tělesnou a psychickou stránkou bolesti. Zde se také poprvé
setkáváme s chronickou bolestí.
Prvním lékařem, který medicínsky popsal bolest ve svém díle „Corpus
Hippocraticum", byl Hippokrates. Problém bolesti prostupuje celou jeho práci s
důrazem na význam popisu bolesti u nemocného. Hippokrates uvádí také různé
indikace terapie bolesti. Velmi zajímavou a nadčasovou byla jeho myšlenka
léčby stejného stejným např. „bolest tiší bolest" (73).
Největším lékařem navazujícím na myšlenky egyptských a řeckých lékařů, byl
Galénos z Pergamentu (129 - 199 n.l.). Galénovo kolosální dílo, které zahrnuje
přes 500 publikovaných titulů má speciální místo ve starověké lékařské historii.
Studiu bolesti přikládal ve svém díle velkou důležitost. Bolest analyzoval
komplexně, nikoliv jen jako symptom doprovázející
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chorobný stav. Prováděl rozsáhlá studia senzorické fyziologie a znovu potvrdil
důležitost periferního a centrálního nervového systému. Zavedl přehlédnou
anatomii kraniálního a spinálního nervstva a sympatických svazků. Galénos
analyzoval diagnostickou hodnotu bolesti, klasifikoval různé druhy a kvality
bolesti, které jsou používány i v dnešní době. Jeho učení spolu s dalšími
poznatky starověkých lékařů ovlivňovalo systém lékařství po mnoho století (74).
V antice se setkáváme s bohatou farmakoterapií podporující vývoj nových
substancí vhodných k léčbě bolesti. Zajímavá z této doby je zmínka o
elektroléčbě formou šoku. Zdrojem elektrických výbojů byly tehdy elektrické
ryby, zvláště rejnoci žijící v Nilu. Elektrické výboje byly používány při léčbě
neuralgií, bolestí hlavy i jiných bolestivých onemocnění (75).
Další vývoj léčby bolesti byl ovlivněn zejména křesťanským učením, zvláště v
západní Evropě. Péče o nemocné byla založena spíše na myšlence služby
Bohu než na lékařsky odůvodněné pomoci. Medicína a náboženství se tak
dostávaly někdy do protichůdných postojů, což vedlo v některých případech
nesnesitelné bolesti až k sebevražedným jednáním. Tento vliv přetrvával až do
16. století.
V 17. a 18. století byla medicína ovlivněna revolučními objevy a změnami
zejména ve fyzice a astronomii. Mechanistické pojetí přírody se stalo triumfem
přírodních věd a sama medicína vysvětlovala lidské tělo jako stroj, který je
tvořen z komplexů provazů, pák a kladek. Tyto nové tendence, označované za
„první biologickou revoluci", měly nepřímý ale velmi důležitý vliv na zobrazování
cest vnímání a tím i poznávání bolesti.
Největším, v té době převratným, objevem celé medicíny byl objev krevního
oběhu, který poprvé popsal anglický lékař a fyziolog W. Harvey. Dalším
významným novým poznatkem bylo objevení reflexní dráhy R. Descartem (3).
Descartes, vycházející z učení Galénovy fyziologie, považoval mozek za místo
vnímání pocitů. Stěžejní v té době bylo dílo anglického lékaře a
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astronoma T. Willise o anatomii mozku. Proti bolesti se tehdy už používaly
různé metody. Význam bolesti pro člověka však zůstával stejný.
Během celého období lidských dějin se setkáváme s různými názory na
vyjádření bolesti. I přes různé postoje k bolesti se ukázalo, že bolest související
s nemocí či poraněním bývá horší a více zatěžující než sama vyvolávající
choroba. Snaha o ulehčování od bolesti byla však pouze empirická. Léčivé
prostředky kopírovaly převzaté léky z dob antiky a rozhodující pro medicínu byl
stále rozsáhlý odkaz Galéna (76).
Snahy o koncepční řešení terapie chronické bolesti se tak datují až od druhé
poloviny 20. století. V padesátých letech nastal posun v problematice bolesti
zejména díky iniciativě J.J. Bonicy, který roku 1961 založil první „pain clinic" v
Tacomě (stát Washington, USA). Dalším mezníkem bylo založení Mezinárodní
organizace pro studium bolesti (IASP) v roce 1973 v USA, jež vyčlenila
pracovní skupinu pro tvorbu organizačních standardů a navrhla strukturu sítě
pracovišť zabývajících se především chronickou bolestí a její léčbou. V České
republice byla založena v roce 1990 Společnost pro studium a léčbu bolesti
(SSLB), která se stala jednou ze sekcí IASP a pod jejím vlivem postupně
vznikaly další pracoviště pro léčbu chronické bolesti. Tím se naplnila dlouholetá
snaha českých lékařů o pozvednutí léčby na současnou mezinárodní úroveň
(21).
Zájem odborníků o bolest se rozšiřuje ze záležitosti neurofyzikální na dimenze
psychologické a emocionální. V současné době je bolest chápána jako
záležitost komplexní a multidisciplinární vyžadující spolupráci a dobrou
komunikaci.
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3. DEFINICE BOLESTI

Vnímání bolesti a reakce na ni jsou výsledkem složitých interakcí mnoha
faktorů, proto je tak obtížné bolest definovat. Lidé pečující o pacienty trpící
bolestmi si musí uvědomit, že přicházejí do styku s širokou škálou biologických
odlišností i odlišností v chování, které nelze vždycky jednoznačně vysvětlit a že
bolest a poranění nemusejí vždy spolu souviset. Níže uvedené definice bolesti
připouštějí její subjektivní povahu.
Podle Ševčíka (58) je bolest zvláštní druh citlivosti, odlišný od ostatních
smyslových modalit. Bolest nelze slovy popsat tak, aby si o ní mohl udělat
představu člověk, který ji nepocítil. Je to subjektivní vjem, i když může být
provázena objektivně měřitelnými fyziologickými reakcemi. Bolest se zpočátku
hlásí jako příznak choroby či úrazu, v chronické fázi se sama stává chorobou.
V roce 1979 byla Mezinárodní společností pro výzkum bolesti (IASP) přijata
obecná definice bolesti: „Bolest je nepříjemná smyslová a emoční zkušenost,
zážitek spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozením tkáně nebo
popisovaný výrazy pro takové poškození." (in 31). Obecně akceptovaná definice
bolesti zdůrazňuje nepříjemnost bolesti, poškození jedince, percepční aspekty
bolesti, subjektivitu vnímání, modulování a prožívání bolesti jedince a možnost
subjektivní výpovědi jedince o bolesti.
Tato definice bolesti v současné době mírně zastarala. Ve zdravotnické praxi
musíme uvažovat o klientovi trpícím bolestí a bolest samotná by nás mohla od
jejího nositele odvádět, proto vhodnější se zdá být definice podle M.
McCaffery (33): „Bolest je to, co říká pacient a existuje, když to pacient tvrdí."
B. Geach (in 22) definuje bolest jako škodlivou stimulaci z hrozícího nebo už
existujícího poškození tkáně".
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C. S. Cleeland (in 22) hovoří o první a druhé úrovni bolesti, přičemž první
úroveň odpovídá Geachově definici bolesti a druhá bere v úvahu i vnímání a
reakci pacienta.
R. A. Sternbach (in 60) definoval v roce 1968 bolest takto: „Bolest je složitý jev,
signalizující hrozbu poškození tkáně, je to integrovaná obranná reakce a
soukromá zkušenost s utrpením."
Téměř sto let je stará definice podle C. S. Sherringtona (in 35), který označil
bolest za „psychický doprovod imperativního obranného reflexu."
Další publikovanou definicí je H. Merskeyova (in 35) zveřejněnou v roce 1967,
která popisuje bolest jako signál skutečného nebo potenciálního poškození
tkáně."
Ani jedna z definic však nevystihuje bolest dostatečně a komplexně. Nedají se
automaticky aplikovat na konkrétní typy bolesti a musí se individuálně
přizpůsobit např. podle okolností vzniku bolesti. Bolest je stále považována
především za symptom, přičemž nejdůležitější je co nejrychlejší odhalení příčiny
vzniku bolesti a její následné účinné odstranění či zmírnění.

3.1 Akutní bolest
Akutní bolest je bolest s náhlým nástupem a předvídatelným koncem. Vzniká na
základě poškození tkáně úrazem nebo chorobou. Trvá několik dnů nebo týdnů a
informuje organismus o tkáňovém poškození. Lokalizace akutní bolesti je dobře
určitelná a organismus na ni reaguje fyziologickými změnami, které jsou v
podstatě totožné s obrazem změn při stresu. Člověk na ni může reagovat např.
dilatací zornic, zvýšeným pocením a zrychleným tepem a dýcháním. Snaží se
uniknout nepříjemnému zážitku a odstranit jeho zdroj. Tento stav se nazývá
také fight-or-flight (zápas nebo útěk).
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Akutní bolest má obranný charakter, varuje postiženého a nutí ho k podrobení
se terapii. Zpravidla zaniká s odezněním vyvolávajících příčin nebo onemocnění
(podle l, 22, 23, 28, 30, 35, 50, 58, 60, 64).

3.2 Chronická benigní bolest
Chronická bolest je déletrvající stav - přesahuje dobu tří až šesti měsíců (l, 22,
28, 35, 50, 58, 60, 63, 64). Přetrvává déle než akutní onemocnění nebo se
může projevit bez zjevného důvodu. Nelze u ní obvykle prokázat jednoduchý
kauzální vztah mezi poškozením tkáně a prožitkem pacienta, ovlivňuje
negativně celý biopsychosociální stav osobnosti. Často je neúměrně veliká
oproti původnímu vyvolávajícímu podnětu. Obvykle nemá funkci varovného
signálu, ale představuje určitý syndrom nebo nabývá sama o sobě charakter
nemoci. Mírnění chronické bolesti je tedy vlastním cílem léčby (58). Dochází u
ní k psychickým poruchám, které bývají popisovány jako bolestivé chování. Při
chronické bolesti není možno registrovat senzoricky evokované potenciály na
EEG (23). Do popředí zde vstupuje důležitost struktur CNS jako je limbický
systém, hypothalamus a locus coerelus. Ty jsou odpovědné za emotivní a
afektivní složku bolesti. Pacienti s chronickou bolestí jsou celkově frustrováni,
mají projevy deprese a beznaděje, jejich způsob myšlení je negativistický až
katastrofický. Dochází ke změnám životního stylu, narušení pacientova
rodinného a pracovního života. JJ.Bonica (in 60) popisuje bolest jako škodlivou
sílu, která vyvolává emoční, fyzický, ekonomický a sociální stres pacienta,
rodiny i společnosti. Pacient se chápe jako invalida, mučedník. V angličtině se
pro tento stav užívá termín „pain patien" - pacient chronicky ubolený.
Chronickou bolest nezhoubného původu často doprovázejí poruchy spánku,
ztráta chuti k jídlu a libida, zácpa, přílišné zaujetí nemoci, změny osobnosti a
pracovní neschopnost.
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3.3 Chronická maligní bolest - onkologická bolest
Onkologická bolest byla donedávna chápána jako součást jednoho pojmu
chronické bolesti. V dnešní době se začíná od termínu chronická bolest pomalu
upouštět. Onkologická bolest tvoří samostatnou část diagnostiky a léčby bolesti
(61), je doprovodným jevem nádorového onemocnění. Bolest u onkologicky
nemocných zpravidla souvisí s vlastním nádorem a jeho generalizací, s
protinádorovou terapii a s celkovým oslabením organismu. Onkologická léčba je
na vysoké úrovni, perspektiva vyléčení se zvýšila, ale stále přetrvává
nedostatečné tlumení bolesti. Strach z bolesti tak převažuje nad strachem ze
smrtí. Přestože Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala pokyn pro
léčbu nádorové bolesti, nebývají tyto pokyny vždy plněny a ne všichni lékaři se
jimi řídí.
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4. FYZIOLOGIE BOLESTI

4.1 Podráždění receptorů bolesti
Receptory bolesti uložené především v kůži (až 90%), a také i v jiných tkáních
registrují poškození a tento impuls převádějí dále do centrálního nervového
systému (CNS). Receptory bolesti jsou volná, holá nervová zakončení, která
reagují na různé kvality podráždění (např. mechanické dráždění - tlak, tah,
termické dráždění - teplo, chlad). Bolestivé podráždění nemusí vyvolávat pouze
zevní noxy, ale také tělu vlastní substance, které dráždí chemickou cestou. Jsou
to např. transmitery (serotonin, acetylcholin a histamin) a ionty H+ a K+. Tyto
chemické mediátory pak dráždí receptory bolesti. Současně se při traumatickém
poškození tkáně tvoří prostaglandiny a kininy. Ty receptory senzibilizují a
zvyšují jejich reakci na tělu vlastní substance, které vyvolávají bolest, a na
podráždění působící zvenčí.

4.2 Vedení bolesti
Bolest vzniká při podráždění citlivých nervových zakončení. Je vedena
senzitivními vlákny nervů do zadních rohů míšních. Zde se podráždění přepojí
na druhý neuron a bolest je vedena do jader thalamu v mozku a dále třetím
neuronem do mozkové kůry. Současně mají nervové buňky na všech úrovních
další spojení, ze kterých je důležité spojení s limbickým systémem. V mozkové
kůře se bolest lokalizuje, v limbickém systému vzniká její emocionální složka subjektivní prožívání bolesti. Právě v této složce existují mezi lidmi velké
individuální rozdíly.
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4.3 Nervové zpracování bolestivých impulzů
Receptory bolesti kódují intenzitu působícího dráždění intenzitou výbojů.
Čím je podráždění silnější, tím je frekvence výbojů příslušných bolestivých
receptorů vyšší. Subjektivní intenzitu bolesti tak mohou značně ovlivnit
různé faktory např. strach a motivace. Impulsy bolesti se modulují na
různých úrovních CNS.

.......

Descendentní inhibice
V mozku existuje spojení se strukturami potlačující bolest. Při bolesti se zde
aktivují dráhy sestupující do míchy, které omezují vstup dalších bolestivých
impulzů do ní. Proto hovoříme o descendentní inhibici. Rozsah těchto
mechanismů je kromě jiného závislý na psychických faktorech, stresu apod.
Endorfiny
Pojem endorfiny je vlastně zkrácením pojmu endogenní morfiny tedy substanci
podobných morfinu, které produkuje organismus. Podobně jako morfinové
preparáty tlumí pociťování bolesti. Stresová analgezie objevující se během silné
stresové situace (např. nepozorované poranění vojáka během útoku) má mimo
jiné souvislost se zvýšeným uvolňováním endorfinů.
(zpracováno podle 22, 35, 64, 65, 66)
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5. TEORIE BOLESTI

"Přestože byla popsána celá řada knih, které shrnují všechny poznatky o
bolesti, zůstalo mnohé záhadou. Existuje ještě řada zásadních otázek, na které
nemáme odpověď. Přesto však stále hledáme správnou cestu k porozumění, a
proto vymýšlíme různé teorie, které nám mají pomoci najít pravdu."
R. Melzack

Teorie je vlastně pokusem o rozluštění problému. Nemusí být ani dostatečně
přesvědčivá. Srovnáváme-li s ní nové poznatky, zjišťujeme, zda jsou v relaci a
na jejich základě můžeme teorii podpořit nebo pozměnit. Budeme-li znát
rozdílná vnímání téže stimulace, budeme lépe chápat proč a jak je pacient
vnímá.

5.1 Teorie specifity
Základy teorie specifity byly poprvé popsány Descartem v roce 1644, během
následujících 300 let byla pak rozpracována J. Müllerem a M. Freyem (35).
Vychází z předpokladu, že impulzy bolesti jsou přenášeny specifickým
nocireceptorem do centra bolesti v mozku. V současné době má tato teorie již
omezenou platnost (22, 35).

5.2 Teorie kódů
Teorie kódů vychází z toho, že informace je z periférie do centra přenášena
formou určitého kódu. Výsledný pocit vzniká až v CNS dekódováním této
informace (35). Patří sem:
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-

periferní teorie vzoru - periferní nervová vlákna jsou stejná a daný typ
stimulace vláken se interpretuje v CNS jako bolest

-

centrální sumační teorie - podráždění periferních senzitivních nervových
vláken stimuluje specifické oblasti zadních rohů míšních, které vyvolávají
pocit bolesti

-

senzorická interakční teorie - na mechanismu bolesti se účastní dva typy
nervových vláken: tenká vlákna vedou bolestivé impulzy, silná vlákna tlumí
bolestivé impulzy (22).

5.2 Citová teorie bolesti
Citová teorie bolesti čerpá z učení Aristotela. Bolest je zde zařazena mezi
citové stavy a je považována spíše za nelibost než za smyslový vjem (35).
Důraz je kladen na afektivní a motivační složku bolesti, která nás nutí k činnosti
zbavit se bolesti co nejúčinnějším způsobem.

5.4 Vrátková teorie bolesti
Ve vrátkové teorii se její autoři R. Melzach a P. D. Wall (30, 37, 79] pokoušejí o
souhrnný výklad bolesti. Tato teorie v podstatě předpokládá, že nervový
mechanismus v zadních rozích míšních působí jako vrátka, která mohou
zvyšovat nebo snižovat tok nervových vzruchů z periferních vláken do CNS.
Somatický vstup je tedy vystaven modulačnímu vlivu vrátek ještě dříve, než
vyvolá pocit bolesti nebo reakci na ni (23). To znamená, že vzniklá bolest je
vedena pomalými vlákny (A-delta a C) a tento impulz překlopí vrátka-hrdla. Do
vyšších center je potom veden jako bolestivý podnět. Vrátka lze silnějším
vlivem podnětů vedených rychlými A-alfa
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vlákny přepnout zpět. Vrátková teorie má stálou platnost. I když je stále
doplňována novými poznatky, poskytuje koncepční rámec pro včlenění
smyslových, emocionálních a behaviorálních rozměrů bolesti (3, 22, 23, 35, 60).
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6. DIAGNOSTIKA BOLESTI

Diagnostikovat bolest je obtížné, protože měření bolesti nebývá tak rutinní
záležitostí jako je např. fyziologických funkcí, které nám jasně ukáže nutnost
nasazení adekvátní léčby. Při vyšetření pacienta s chronickou bolestí vždy
uplatňujeme holistický přístup a hodnotíme vlivy somatické, psychické i sociální
(12).
Diagnostikovat zážitek bolesti je možné jen při dobré spolupráci lékaře nebo
jiného zdravotnického pracovníka s pacientem (23). Mimořádně důležitou roli
zde hraje sociální komunikace. Zdravotník má za úkol přimět pacienta ke
sdělení všeho, co má určitý vztah k bolesti. Takto získané informace se doplní
údaji z dalších zdrojů a využijí se k diagnostikování bolesti. Je třeba sledovat
nonverbální projevy pacienta, protože např. z jeho mimiky lze odezírat mnohé
emoce, ke kterým patří také i projevy bolesti. Mnohé nám prozradí i chování
pacienta, např. jeho motorická složka naznačuje co a kde bolí (23).
Dalším využitelným komunikačním kanálem je řeč, kdy nám pacient sděluje
kde, co, kdy a jak ho bolí. Dialog vedeme podle pacientovy schopnosti sdílení a
dle potřeby ho taktním způsobem usměrníme.
Podle Křivohlavého (23) existují pokusy logicky utřídit různé druhy výpovědí a
tím dát sdělení pacienta o bolesti určitý řád. Dnes se používá následující třídění:
a.

lokalizace a topologie bolesti - kde to bolí

b.

otázky intenzity bolesti -jak moc to bolí

c.

časový průběh bolesti - kdy to bolí

e.

kvalita bolesti -jak to bolí

f.

ovlivnitelnost bolesti - za jakých okolností se bolest zhoršuje a
naopak polevuje
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6.1 Anamnéza bolesti
Anamnestický rozhovor lékaře s pacientem obsahuje v poslední době stále
častěji spolu s životopisným rámcem pacienta i psychologicky významné prvky osobní data pacienta a jeho výpovědi o tom, jak v poslední době prožívá svou
situaci (23). Cílem anamnestického rozhovoru je zjistit vše, co předcházelo
návštěvě zdravotníka, ujasnit si etiologii syndromu a stanovit diagnózu. Vedení,
témata a jednání při anamnestickém rozhovoru mají svou terapeutickou
hodnotu (22). Je důležité registrovat vše, co v anamnestickém rozhovoru
zjistíme a co má vztah k situaci pacienta s chronickou bolestí, protože to tvoří
důležitou součást komplexního klinického vyšetřen. Vyhodnocení všech údajů
pak umožní zvolit nejvhodnější možnosti léčby (23).

6.2 Topologie bolesti
Topologií bolesti sledujeme lokalizaci místa, kde to bolí. Na počátku
osmdesátých let se objevily dva přístupy, které zjišťují pacientova bolestivá
místa:
1. Dotazníková forma Body Parts Problém Assessment podle Kabat-Zinna
(in 36) vychází z verbální charakteristiky místa bolesti. U každého slovního
označení bolící části těla zaškrtává pacient jedno z čísel O až 5 podle toho, jak
moc tam bolí (23).
2. Mapa bolesti Pain Chart je definována autorem - M. Margolesem (in 36)
slovy: „Mapa bolesti je plošné zobrazení lidské postavy, kterého pacient užívá,
aby druhému sdělil řadu subjektivních údajů o svém problému bolesti." Účelem
je umožnění co nejpřesnější lokalizace místa bolesti. Pacient zakresluje oblasti
bolesti plošnými tvary barevnou tužkou podle tohoto systému barev (36, 51, 79):
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Mapa bolesti je pomocný ale velmi hodnotný nástroj diagnostikování bolesti.

6.3 Intenzita bolesti
Intenzita bolesti má subjektivní charakter, mění se během nemoci a nedá se
měřit přímo (23). Přesto patří její zjištění v rámci terapie bolesti k
nejdůležitějším. Nyní již existuje mnoho způsobů měření bolesti:
a.

Srovnávací metoda - tourniquetové vyšetření intenzity bolesti.

Při zjišťování intenzity bolesti se stanoví tzv. opěrný bod v rozpětí dvou
extrémů: bez bolestí - bolest nesnesitelná. Srovnávací metodou lze porovnat
bolest vyvolanou manžetou tlakoměru při jejím nafouknutí s vlastní bolestí, která
pacienta trápí.
b.

Verbální metody diagnostikování intenzity bolesti

Při této metodě pacient vypovídá slovně o intenzitě své bolesti. Určitý řád do
vyšetřování bolesti je zajištěn škálováním (např. česká škála, slovní škála).
Nejpřesnější způsob verbálního škálování intenzity bolesti se pokusil slovně
vyjádřit K. D. Keelle (in 36) s využitím termínů:
•

nepatrná bolest

•

mírná bolest

•

vážná bolest

•

mučivá a týrající bolest

•

zcela nesnesitelná bolest
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c.

Analogová stupnice intenzity bolesti

Nejčastěji bývá využívána metoda VÁS. Visual Analogue Scale (vizuální
analogová škála) byla vytvořena E. C. Huskissonem v roce 1974 (in 36, 51).
Pacientovi je poskytnuta stupnice s vyznačenými extrémními body bolestivé
zkušenosti. VÁS je vodorovná nebo svislá 10 cm dlouhá čára. Pacient označuje
křížkem místo na stupnici vyjadřující jeho prožitek bolesti. Číselná hodnota VÁS
je pak vyjádřena v centimetrech (23, 31, 36, 51, 60, 79). Vizuální analogové
škály se využívá při zjišťování momentálního stavu, pro sledování změn v čase,
sledování změn pocitů bolesti (např. úleva od bolesti) i při skupinovém
porovnávání druhů bolesti. Výsledné číselné hodnoty VÁS nelze srovnávat mezi
pacienty navzájem, protože hodnocení bolesti je subjektivní.
d.

Vyjádření intenzity bolesti v „dolech"

Tato psychometrická metoda vychází z extrémních bodů intenzity bolesti. Úsek
mezi krajními body je rozdělen do menších dílů nazývaných „doly" (z latinského
dolor). Termín DOL je definován jako právě nejmenší rozlišitelný stupeň
intenzity bolesti. Tato metoda umožňuje nejpřesnější dolorimetrická měření
(23).

6.4 Kvalita bolesti
Termín kvalita bolesti vyjadřuje globální emocionální zážitek bolesti (23). Stejně
jako intenzita bolesti bývá i její kvalita rozdílná. Je doprovázena řadou
emocionálních příznaků, které jsou tak odlišné, že právě tato jejich rozdílnost
má diagnostickou hodnotu. První pokusy kategorizovat kvality bolestivého
zážitku pocházejí z roku 1939 od Dallenbacha (in 23). Na základě studií svých i
studií jiných autorů sestavil Melzack (34) velmi podrobný speciální dotazník
nazvaný po svém pracovišti - McGillově univerzitě McGill Pain Questionnaire
(MPQ), který se stal jedním z nejužívanějších prostředků k hodnocení bolesti.
Dotazník obsahuje 102
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výrazů, které popisují kvalitu bolesti a dotazovaný pacient vybírá výrazy nejvíce
vystihující jeho subjektivní prožitky bolesti. Dotazník je rozdělen do 20 skupin a
diagnostikuje tři dimenze bolesti: senzorickou, afektivní, hodnotící. Výsledky
zjištěné MPQ jsou hodnoceny třemi indexy - hodnotami. Tento dotazník je znám
na celém světě a je vhodný spíše pro hodnocení akutní bolesti (18, 22, 51).

6.5 Časový průběh bolesti
Bolest může mít různě dlouhou dobu trvání, a proto je důležité sledovat její
průběh. K. D. Keele (in 36) definuje průběh bolesti („pain chart") slovy: „Je to
diagram

zachycující

průběh

intenzity

bolesti v

toku

času,

kde

jsou

zaznamenávány i jiné okolnosti, které s průběhem bolesti souvisejí." Tento
záznam se doporučuje při opakované žádosti o úlevu od bolesti. Grafické
zobrazení „toku" bolesti může být zaznamenáno i v období několika měsíců
nebo let. Sleduje se, kdy začíná lék účinkovat a jaká je jeho síla působení
během dne. Tím se umožní stanovit vhodné intervaly mezi jednotlivými
dávkami. Sledují se rovněž vlivy mimořádných událostí v životě pacienta, v
možnostech léčby aj., které mohou mít odezvu na průběh intenzity bolesti.
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7. BOLEST JAKO NEMOC

Chronická bolest může nabývat charakteru nemoci. Tlumení chronické bolesti
se musí stát jedním z cílů terapie, a to zejména z důvodů frustrace pacienta a
změn jeho chování - patologické odchylky. Křivohlavý (23) nazývá tento stav
HH syndrom (helpness and hopelessness - beznaděj a pocit marné snahy
situaci zvládnout), ke kterému se může přidat i agresivita. Projevuje se u nich již
dříve zmíněné bolestivé chování s projevy vydírání okolí, trestání rodiny,
grimasování a účelového chování.
Nebezpečím tohoto stavu je, že se pomáhající zaměří na důsledek chronické
bolesti, kterým může být např. deprese a neřeší se příčina bolesti. V některých
případech se však s léčbou deprese mohou objevit také příznivé reakce v léčbě
bolesti. Opakem může být psychologická potřeba bolesti, při které pacient
bolest vyhledává. Ta není vnímána jako negativní zkušenost, ale přejímá
pozitivní hodnotu, ať již umožňuje jedinci trpět a obracet na sebe pozornost
druhých nebo je zdrojem jeho slasti a rozkoše.

7.1 Konceptuální model bolesti
Americký neurochirurg J. Loeser s australským anesteziologem M. Cousinsem
publikovali v roce 1990 svůj konceptuální model nemoci, který skýtá dosud
nejlepší návod, jak přistupovat k člověku postiženému bolestí (in 46). Model
integruje hlavní komponenty, jejichž pochopení a objasnění umožňuje u
každého nemocného sestavit program intervence, která nikdy nekončí
opuštěním pacienta konstatováním, že všechny dostupné prostředky byly
vyčerpány. Model rozlišuje čtyři komponenty: nocicepci, bolest, utrpení,
bolestivé chování.
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•

Základem bolestivého vjemu je nocicepce (bolestivý podnět), což jsou
veškeré procesy vyvolané aktivací nociceptorů - receptorů citlivých na
škodlivé podněty. Výsledkem nocicepce a její reflexí ve vědomí je bolest
jako senzorický vjem. „Záhada bolesti" podle R. Melzacka (35) spočívá v
tom, že nocicepce nemusí nutně vést k bolestivému vjemu a bolest může být
přítomna i bez nocicepce.

•

Dalším stupněm tohoto modelu je psychická reakce na bolest a utrpení.
Utrpení nemusí nutně vyvěrat z bolesti v důsledku postižení tělesného, ale
může být důsledkem každé déletrvající negativní emoce, zpracované do
bolestivého prožitku (somatizace). Proto bývají u chronické bolesti
psychologické intervence a psychofarmaka účinnější než analgetika.

•

Porucha chování, nazývaná bolestivé chování, je projevem maladaptace
postiženého a má upozornit okolí na bolest nemocného. Takové chování je
většinou nevědomé. Nebezpečím může být obvinění pacienta z agravace.
Nemocný pak ztrácí důvěru v pomoc, zpravidla rezignuje a úlevu od potíží
hledá jinde. Správná diagnóza a intervence u bolestivého chování je
nejsložitějším problémem léčby bolesti (65).

7.2 Pocity a postavení pacienta s chronickou bolestí
Bolest přináší negativní pocity nejen u pacientů s nezmírněnou akutní bolestí,
ale zejména s bolestí chronickou. Jejich postavení je velmi náročné. Tito
pacienti často navštěvují různé odborníky, přicházejí plni víry v uzdravení a
obdivu k lékaři. Při neúčinné terapii netají své zklamání a ze svého stavu viní
lékaře. Ten takového pacienta rád předává na jiné pracoviště často s nálepkou
hypochondra nebo simulanta.
Pacienti trpící chronickými bolestmi potřebují dát průběh vlastním pocitům,
potřebují častější pomoc zejména ve vyrovnání se s životem v bolesti a
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zlepšením jeho kvality. Je třeba naučit je pojmenovat své pocity, vyjádřit je, dát
jim volný průběh a usnadnit přirozené vyjadřování. Důležitý je také projev zájmu
o jejich osobu a problémy (60).

7.3 Působení psychologických, kulturních a
sociálních faktorů
Zájem o psychologické faktory u somatických nemocí se zvýšil teprve od
třicátých a čtyřicátých let 20. století. Přetrvávající bolest, pro kterou nebylo
možné najít vysvětlení, byla považována za hysterickou či psychogenní, byla
vysvětlována jako ochrana proti psychickým konfliktům. V její léčbě byly užívány
psychoanalytické přístupy. Ve třicátých letech vznikla psychosomatická
medicína, která předpokládala, že somatické nemoci mají psychogenní základ
(3). Vývoj ve fyziologii bolesti vedl ke zlepšení pochopení její percepce, začaly
se

rozvíjet

nové

mezioborové

vztahy,

a

tak

bylo

možno

přejít

od

psychosomatických souvislostí bolesti k biopsychosociálním (55).
Znalosti o psychologických, sociálních a kulturních faktorech, které souvisí s
bolestí nám lépe pomohou pochopit pacientovo chování a reakce. Podle Sofaer
(60) jsou v psychologické oblasti důležité osobnostní rysy a vztah úzkosti a
deprese k bolesti. Máme-li možnost zjistit, jak vypadala osobnost pacienta před
bolestivou nemocí, jsme schopni lépe pochopit jeho změnu v chování (44).
Bolest je nutno posuzovat jak z hlediska fyzického, tak i z psychologického. Je
dobré již při příjmu pacienta zjistit, jak on sám nahlíží na své problémy, zjistit
jeho reakci na stres a schopnost adaptace na hospitalizaci. Takový přístup
projevu zájmu ošetřujícího personálu může utlumit úzkost, která je spojena
zejména s akutní bolestí.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Tváří v tvář bolestivé chorobě je většina lidí vystrašená. Při konfrontaci s
takovou příhodou mají sklon k ustaranosti a úzkosti. Tito pacienti někdy pociťují
větší bolesti, protože bolest, zvláště akutní, vyvolává úzkost a naopak úzkost
má vliv na snížení prahu vnímání bolesti.
Kulturní faktory ovlivňují snášenlivost i přijímání bolesti a odlišují se navzájem
(35). Podle M. Zborowského (in 60) např. lidé anglosaského původu obvykle
přijímají bolest jako něco samozřejmého, kdežto lidé ze Středomoří vyjadřují
bolesti mnohem výrazněji. Tato snášenlivost se však může lišit od pacienta k
pacientovi.
Člověk nežije sám, je obklopen skupinou lidí a žije v síti sociálních vztahů, které
ho mohou, jsou-li dobré, zejména v období nemoci, pozvednout. Pacient
potřebuje někoho, s kým se může sdílet a který má schopnost empatie.
Nejčastějšími sociálními faktory ovlivňujícími chronickou bolest jsou sociálně
ekonomické podmínky a nižší vzdělání pacienta a jeho rodiny. Dalšími faktory
negativně ovlivňujícími úspěšnost léčby chronické bolesti jsou nezaměstnanost,
invalidní důchod nebo dlouhodobě neléčené chronické bolesti (55).
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8. TERAPIE BOLESTI

Zakladatel moderní léčby bolesti, americký anesteziolog J.J. Bonica (in 60)
prohlásil počátkem sedmdesátých let, že je zarmucující, když v našem století
fantastických a technických úspěchů trpí tolik lidí bolestí, od níž se jim
nedostává očekávané pomoci. Za hlavní příčiny tohoto stavu považoval
nedostatečný výzkum a slabé vědomosti badatelů týkající se řešení problému
bolesti (47).

8.1 Farmakologické přístupy
Léčba chronické bolesti je velmi komplikovaná a zasahuje snad do všech
klinických disciplín. Podle třístupňového žebříčku WHO začínáme léčit bolest
nejdříve nesteroidními analgetiky, pokračujeme slabými opioidy. Pokud bolest
přetrvává,

přidáme

opioidní

analgetika-anodyna.

Ke

každé

skupině

předepisujeme také adjuvantní látky, které zesilují účinek vlastního léčiva
(podle l, 2, 3, 21, 22, 32, 41, 79, 80).

8.1.1 Neopioidní anaigetika
Neopioidní anaigetika se používají k tlumení méně intenzivních bolestí. Jejich
mechanismus působení je nezávislý na interakci s opioidními receptory. Tlumí
zejména tvorbu prostaglandinů účastnících se na rozvoji zánětů, normalizují
tělesnou teplotu a mohou vést k mírné euforii.
a. analgetika - antipyretika
Jsou nejčastěji používanou skupinou tzv. léky první volby při léčbě jakékoliv
bolesti. Podle chemické struktury mají povahu slabých kyselin. V této skupině je
to především kyselina acetylsalicylová a paracetamol, které tlumí
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zejména zánětlivé, kloubní a kostní bolesti, bolesti hlavy, zad. Nejčastějšími
nežádoucími účinky těchto analgetik jsou gastrointestiální -působí dráždivě na
žaludeční sliznici. Mezi další patří alergické kožní reakce a bronchiální
nežádoucí účinky.

b. analgetika - antiflogistika
Nesteroidní antirevmatika (NSA) působí analgeticky i protizánětlivě a jsou
účinné u mnoha bolestivých stavů pohybového ústrojí. Chemicky to jsou slabé
kyseliny - používají se deriváty kyseliny octové, kyseliny proprionové aj.
Deriváty kyseliny octové jsou účinnější, ale mají více nežádoucích účinků jako je
bolest žaludku, nauzea, otoky. Deriváty kyseliny proprionové se vyznačují
dobrým analgetickým, protizánětlivým a antipyretickým působením a jejich
tolerance je ze všech NSA nejvyšší. Mohou se používat při nesnášenlivosti
kyseliny acetylsalicylové. Nežádoucí účinky jsou vzácné.

8.1.2 Opioidní analgetika
Opium a jeho deriváty jsou využívány k léčbě bolestí již celá staletí. Mají
vynikající analgeticky účinek, ale pro jejich výrazné utlumování vitálních funkcí a
možnou závislost se k nim přistupuje velmi opatrně a rozdílně. Analgeticky
účinek zprostředkovávají specifické opiátové receptory.
V organismu se vyskytují také přirozené endogenní neuropeptidy s opiátovou
aktivitou (endorfiny), jejichž výskyt odpovídá místům účinku opioidních
analgetik. V CNS se nachází čtyři typy opiátových receptorů (mí, kappa, delta,
sigma). Receptory mí a sigma se vyskytují v mozku, kappa a delta převážně v
míše. Podle působení na tyto receptory rozeznáváme agonisty-antagonisty
(dualisté) a antagonisty. Opioidy jsou přírodní nebo syntetická léčiva, která se
používají při neúčinnosti neopioidních analgetik.
Standardní látkou této skupiny je opioidový alkaloid Morfin, s jehož účinky jsou
srovnávány účinky ostatních opiátů. Nežádoucí účinky jsou závislé na
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dávce a postihují centrální nervový systém (útlum dechového centra, euforie),
trávicí trakt (zácpy, nechutenství), močový trakt (retence), kůži (svěděni).
Fyzická závislost nastupuje po dvou až třech týdnech.

8.1.3 Místní anestetika
Jsou to látky, které vyvolávají místní znecitlivění reverzibilním blokováním
přenosu vzruchu mezi centrem a periférii. Jako první je blokováno vnímání
bolesti, dále tepla, chladu, dotyku a hloubkového čití.
Nebezpečím místních anestetik je jejich toxicita, která je závislá na dávce a
rychlosti absorpce. Příznaky mohou být mírné (zrakové a sluchové poruchy,
změny chování), ale také život ohrožující (křeče, arytmie, zástava dýchání).
Toxicita je individuální podle plazmatické koncentrace a podaného anestetika.

8.1.4 Adjuvantní látky
Mají význam z hlediska tzv. mnohočetné konvergentní terapie (multiple
convergent therapy), kdy několik slabě účinných léků společně s dalšími má
významnější účinek než léčba jednotlivými analgetiky zvlášť (58). Patří zde:
•

Psychotropní látky, které ovlivňují pozitivně kvalitu života. Při léčbě
depresí, u chronických bolestí hlavy, postherpetické neuralgie a u bolestí
smíšeného původu jsou nejčastěji indikovány antidepresiva. Neuroleptika se
indikují u chronické bolesti známé příčiny, která neodpovídá na léčbu
analgetiky. Při nadměrné sedací po užití některých analgetik se předepisují
psychostimulancia, protože stimulují CNS.

•

Inhibitory cholinesterázy se
analgetického účinku narkotik (58)

využívají

k

prodloužení

a zesílení
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•

Kortikosteroidy, které snižují otoky, zánětlivé projevy, mohou zlepšit náladu
a zvyšují chuť k jídlu. Mají však výrazné vedlejší účinky.

8.1.5 Invazivní analgetické metody
Invazivní techniky v léčbě chronické bolesti mají své stálé místo, jejich
aplikace

je

v

rukou

lékaře,

při

rizikovějších

postupech

specialisty-

anesteziologa. Sestry, které se starají o pacienty s chronickou bolestí, musí
být o těchto metodách informovány a samy se dále vzdělávat o nových
možnostech léčby.
Anesteziologické a invazivní techniky v léčení bolesti se odlišují od běžných,
používaných na operačních sálech a v pooperačním období. Při těchto
metodách se častěji užívají kortikosteroidy, velmi nízké koncentrace anestetik a
adjuvantní farmaka k nim přidávaná. Využívá se těchto metod:
•

Prognostická blokáda se aplikuje pro zjištění, zda bude mít plánovaná
anestézie požadovaný efekt.

•

Profylaktická blokáda je indikována před některými operačními výkony a
po úrazech pro zabránění možné chronifikaci bolesti.

•

Terapeutické blokády se dělí na reverzibilní a ireverzibilní (68). Při
reverzibilních blokádách se farmaka aplikují jednorázově, opakovaně nebo
kontinuálně do katetrů umístěných k nervu, nervové pleteni a epidurálního či
subarachnoideálního prostoru. Tyto katetry mohou být zavedeny trvale a
přesné dávkování připravené směsi je zajištěno pumpou nebo portem.
Ireverzibilní blokády využívají destrukce nervového vlákna vedoucího bolest
pomocí neurolytického agens (např. alkoholu) s úlevou od bolesti po několik
měsíců. Tyto metody jsou
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indikovány např. u včas zachycené posthepatické neuralgie, syndromu
bolestivých stavů pohybového aparátu.

8.2 Nefarmakologické přístupy
Nefarmakologické přístupy zahrnují celou řadu technik a přístupů. Patří sem
např. rehabilitace, akupunktura, fyzikální terapie, laserterapie, magnetoterapie,
ultrazvuk, tekutá média (podle 20, 21, 22, 32, 41, 58, 62, 77, 79).
Nefarmakologické invazivní metody jsou využívány chirurgickými obory,
zejména neurochirugií. Zasahuje se při nich do nervových struktur účastnících
se na přenosu a vnímání bolesti.
Své zastoupení v moderní terapii bolesti mají také biostimulační techniky, které
využívají elektrické stimulace k dosažení nebolestivé parestézie (48). Podle
Ševčíka (58) je nejrozšířenější a u pacientů nejpopulárnější metoda
transkutánní elektrické nervové stimulace - TENS.

8.3 Psychologické metody snižování chronické
bolesti
Povaha bolesti je ovlivněna mnoha faktory jak na úrovni tkáňového poškození
tak i zevními vlivy. Proto v posledních letech převládá názor opírající se o
kombinaci fyzikálního a psychologického přístupu. Sestrám se tak otevírá celá
řada možností pomoci pacientům s bolestí, aniž by musely čekat na ordinaci
lékaře. Tyto metody totiž spadají přímo do jejich kompetence. Svým přístupem
zjišťují jejich účinnost, jednotlivé metody individualizují a přizpůsobují, aby
vyhovovaly pacientům a učí je tyto techniky samostatně používat.
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a. odvádění pozornosti
Odvádět pozornost znamená zaměřit ji na jiný stimul než bolest (22, 23, 60).
Pacient někdy používá odvádění pozornosti sám, aniž by ho to někdo učil. Čte
si, poslouchá hudbu nebo přijímá návštěvy a vypadá to, jako by neměl žádné
problémy. To může vyvolávat nepravdivé soudy o jeho stavu, s nebezpečím, že
zdravotnický personál nebude věřit jeho prožívané bolesti. Sestry mohou naučit
pacienta odvádět pozornost, mohou mu pomáhat např. rozhovorem o rodině,
zábavě. M. McCaffery (33) uvádí jako další strategii pomalé rytmické dýchání
na odstranění bolesti. Využívat mohou také obrazy s užitím vlastních smyslů a
představivosti.
b. představivost
Představivost je záležitostí mysli, pacienty je dobré naučit zapojovat všechny
smysly. Je vhodné ověřit si, zda již pacient této techniky pro tišení bolesti
využívá. Pomáháme mu představit si různé obrazy, příjemná místa. Žádáme ho,
aby nám přesně popsal, co vidí, slyší, cítí, prožívá. Naučíme-li pacienta
používat vlastní představivost, dáváme mu tak možnost použití další techniky
pro úlevu bolesti (22, 33, 60).
c. relaxace
Relaxace znamená vyloučení duševního a tělesného napětí a stresu (23, 33,
60, 62). Dosažení stavu relaxace vyžaduje vždy účast pacienta. Určitého
stupně relaxace lze dosáhnout např. meditací, jógou. Účelem je snížit vliv
stresu a zmírnit napětí a úzkost, které mohou bolest zhoršovat (22).
d. hypnóza
Hypnóza je stav podobný spánku, který je uměle navozený jinou osobou,
lékařem, hypnotizérem. Má své využití při léčbě chronických bolestivých
syndromů, protože je zde více času na provádění hypnoterapie a můžeme
pacienta učit autohypnóze a autosugesci. Také nám pomáhá redukovat úzkost
související s bolestí (3, 22, 23, 60).
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e. biologická zpětná vazba (bio-feed-back)
Biologická zpětná vazba využívá možnosti volního ovlivňování fyziologického
dění pomocí technického zařízení, které je snímá a zaznamenává. Můžeme
např. uměle navodit negativní situaci budící strach nebo bolest. Zdokonalí-li se
pacient v této schopnosti snaží se sám navodit uklidnění, zvládá lépe těžkosti
denního života a je schopen snížit intenzitu bolesti a bolestivé symptomy (3, 23,
62).

f. placebo efekt
McCaffery (33) definuje placebo jako „každou lékařskou terapii, která na
pacienta působí v důsledku předpokládaného nebo nepochybného léčebného
úmyslu a nikoliv svou specifickou charakteristikou". Při využití placebo efektu v
psychoterapii bolesti je podmínkou vzbudit u pacienta pocit, že „lék", který mu
nabídneme, bude pro něj účinný (58).

g. sugesce
Podstatou sugesce je vnášení myšlenek a představ do vědomí druhého a
ovlivňování jeho osoby. Můžeme dát i pokyn k vykonání určité činnosti.
Sugesce je přijímána nekriticky, schopnost heterosugesce, autosugesce nebo
přijímat pokyny záleží na sugestibilitě každého jedince (3, 22, 23, 62).

h. modulace dolního prahu a tolerance bolesti
Při modulaci dolního prahu bolesti se využívá různých podnětů, např. chladu,
horka, tlaku, elektrického proudu a jiných fyzikálních a chemických vlivů. Tímto
podnětem působíme pacientovi bolest, pak hodnotíme jeho dolní práh bolesti.
Hodnotíme tedy stav, při kterém nám pacient uvede, že mu podnět působí
bolest, a to už při minimálním působení tohoto stresoru. Znalost dolního prahu
bolesti pacienta může vést k lepšímu porozumění jeho bolesti.
Obecným cílem terapie je snížit intenzitu bolesti, dostat ji pod pacientovu
kontrolu, zvýšit pacientovi toleranci bolesti a naučit jej s případnou
„zbytkovou bolestí" žít (58).
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9.

SESTRA A PACIENT S CHRONICKOU BOLESTÍ

Úloha sestry při léčbě bolesti je nezastupitelná, mimo jiné musí umět rozlišit
akutní bolest od chronické. Porozumění bolesti je klíčem ke správné léčbě a
vhodnému přístupu k pacientovi. Posoudit bolest objektivně je náročné, tento
proces vyžaduje zkušenou a vzdělanou sestru, která je schopna zhodnotit její
kvalitu a kvantitu.
Každý člověk je individualita, což platí pro nemocného v daleko větším měřítku.
Jeho reakce na bolest jsou individuální. Sestra musí pacienta dobře poznat,
získat si jeho důvěru a teprve pak může zvolit nejvhodnější postup v
ošetřovatelské péči vedoucí k odstranění bolesti. Také anamnéza, lékařská
diagnóza a navržený způsob léčby je pro ni závazný.
Sestra je společníkem pacienta, tráví s ním nejvíce času, sleduje jeho
reakce na léčbu, na prostředí. Sleduje jeho aktivitu a chování během dne i
kvalitu spánku v noci. Nestačí pouze klást otázky, je třeba pacienta pozorně
vyslechnout, dát prostor a čas k vyjádření svých potíží.
Všechny získané informace o bolesti je třeba zaznamenávat do speciálního
záznamu o průběhu bolesti, který se musí operativně přizpůsobovat potřebám
pacienta. Bolest nelze měřit objektivně, a proto záleží na sestře a na jejích
zkušenostech a znalostech, jak dokáže potíže nemocného posoudit. Bolest
může být kvalitně léčena jen při dobré komunikaci mezi personálem a
pacientem. Je třeba brát v úvahu možné komunikační bariéry ze strany
pacienta, které mohou nastat v závislosti na věku, intelektu, funkčních
problémech, ale také jazykové bariéře.
Sestra a pacient žijí každý ve svém světě. Aby došlo k empatii a porozumění, je
nutné pochopit svět toho druhého. Odpovědnost za úlevu od bolestí nenese jen
sestra, ale také pacient, který však musí být seznámen s jejími možnostmi.
Východiskem je opět komunikace a schopnost vyjadřovat
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své pocity. Někteří pacienti nám ochotně sdělí svá trápení. Jiní trpí tiše a
neumějí vyjít sami ze sebe, ať už pro předchozí negativní zkušenosti nebo jen
proto, že si nedokážou vybudovat cestu ke zlepšení života. Tady je zapotřebí,
aby sestra projevila svoji touhu pomoci a učinila první krok. Ochotu naslouchat,
ochotu, která může pacientovi znovu si vytvořit pozitivní obraz sebe sama i
světa kolem něho.

9.1 Pocity a postavení sester
Poskytování úlevy od bolesti nebývá výraznou prioritou v péči o potřeby
pacientů. Naše zdravotní sestra nemá dosud skutečnou pravomoc v
rozhodování o indikaci analgetik. Negativní dopad narušené komunikace mezi
zdravotnickým personálem může negativně projektovat i do péče o pacienta.
Ne všechny sestry se také zajímají o účinky a délku působení analgetik, ne
vždy se zamyslí nad vhodností indikace a často nedostatečně informují lékaře o
průběhu terapie bolesti (60).
Podobně jako vnímání bolesti je i různými faktory ovlivněn i přístup sester k
pacientům s chronickou bolestí. Čerstvé absolventky přicházejí do praxe
zpravidla s nadšením a s rozhodnutím pomáhat pacientům. Realita však bývá
jiná. Náročnost a rychlost nemocničního provozu, množství odvedené práce,
negativní vliv starších kolegyň a pracovní stereotypy je nutí slevovat ze svých
ideálů.
Sestry s dlouholetou praxí mívají s poskytováním úlevy od bolesti problémy.
Mají tendenci škatulkovat pacienty, nedávají jim možnost osobního a
samostatného zhodnocení terapie. Často mu nutí vyjádření bolesti: „To Vás
přece nemůže bolet" a pacient se pak obává sdělit své potíže a bolest. To vše
je způsobeno také nedostatkem sester, které jdou ze služby do služby, nemají
čas na rodinu a na další vzdělávání v oboru.
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Podle Soafer (60) znamená seriózní přístup projevovat lidskou starostlivost a
specificky pak snahu poskytovat odpovídající možnosti pro zvládání bolesti. To
by mělo vycházet ze vztahu pacienta a sestry, který poskytuje „prostor" podílet
se na rozhodování. Pro vytvoření takového vztahu je nezbytná opravdová
schopnost komunikace s kolegyněmi, pacienty a lékaři.
Ošetřovatelská profese klade na sestry velmi vysoké nároky, je plná napětí a
změn. Mnohé sestry nedokážou bez problémů zvládat bolest a utrpení lidí
kolem sebe, a proto často samy prožívají pocity bezmoci a frustrace, které se
mohou negativně projevit i v jejich okolí. Je nutné, aby i ony měly možnost
hovořit o tom, co prožívají, aby se zdravotnické týmy pečující o potřeby pacientů
naučily diskutovat o náročných situacích a sestra nezůstávala se svými pocity
sama. Pak se totiž může stát, že se sestra raději pacientovi, který v ní vyvolává
pocit bezmoci, vyhýbá. Všechny tyto negativní emoce se hromadí a mohou
vyústit až v deprese.
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10. CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE

10.1 Cíle práce
Předkládaná práce přibližuje problematiku chronické bolesti spolu s některými
faktory, které mohou bolest doprovázet a ovlivňovat. Hlavním cílem práce je
posoudit, jaký vliv má bolest na kvalitu života pacientů trpících její chronickou
formou. Dále zjistit, jaký je přístup zdravotních sester k pacientům s chronickou
bolestí a jak tento přístup vnímají samotní nemocní.

Řešení následujících dílčích problémů pomáhá dosáhnout základních údajů a
výsledků pro splnění vytčeného cíle:
1. Příprava a sestavení dvou verzí dotazníkových formulářů (pro pacienty a pro
zdravotní sestry).
2. Pilotní předvýzkum na vybraných respondentech a jeho vyhodnocení.
3. Výběr respondentů do obou statistických souborů (100 zdravotních
sester, 50 pacientů s chronickou bolestí).
4. Provedení vlastního dotazníkové šetření.
5. Sběr, zpracování a vyhodnocení zjištěných dat.
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10.2 Hypotézy práce

Globální hypotéza vychází ze základního předpokladu, že každá chronická
bolest negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů, kteří ji trpí.

Pracovní hypotézy:
H1:

Chronickou bolestí se mění povahové vlastnosti pacientů a je narušen
jejich rodinný, partnerský, soukromý a pracovní život.

H2: Dominujícím příznakem doprovázejícím chronickou bolest je pocit
bezmoci.
H3: Pacienti nejsou spokojeni s poskytovanou úlevou od bolesti.
H4: Pacienti nejsou dostatečně informováni o všech alternativách zvládání
bolesti.
H5: Přístup zdravotníků k pacientům s chronickou bolestí je hodnocen
stejně zdravotními sestrami i pacienty trpícími chronickou bolestí.
H6: Zdravotní sestry se snaží vyhledávat alternativní možnosti zvládání
chronické bolesti, dále se vzdělávají a své poznatky aplikují do praxe.
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11. METODIKA VÝZKUMU

11.1 Charakteristika souborů
Oba statistické soubory byly tvořeny respondenty z FNsP Ostrava (chirurgická a
interní klinika, oddělení urologické, ortopedické, kožní, neurologické, LDN).
První statistický soubor byl sestaven z 50 hospitalizovaných pacientů trpících
chronickou bolestí, druhý statistický soubor tvořilo 100 zdravotních sester
pracujících na stejných odděleních. První soubor (pacienti) zahrnoval
respondenty obojího pohlaví: 35 mužů a 15 žen; druhý soubor (zdravotní
sestry) byl homogenní - pouze ženy.

11.2 Metoda výzkumu
K ověření stanovených hypotéz byla zvolena jedna z nejčastějších metod
výzkumu - dotazník. Pro každý statistický soubor byl připraven speciální
dotazník specificky konstruován pro účely této studie. Oba dotazníky
obsahovaly pouze uzavřené položky (první soubor - 24 otázek, druhý soubor 20 otázek) s volbou 2-5 předem připravených jednoduchých odpovědí. Otázky
byly formulovány tak, aby byly jednoduché a srozumitelné nejen pro zdravotní
sestry, ale především pro všechny oslovené pacienty. Po provedeném pilotním
předvýzkumu na deseti vybraných respondentech byly provedeny u několika
sporných položek dílčí úpravy. Ve vlastním výzkumu pak již k problémům a
nejasnostem nedocházelo.
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11.3 Organizace výzkumu
Praktický výzkum (dotazníkové šetření) probíhal u obou souborů v průběhu
celého roku 2000 za přímé spolupráce s lékaři, vrchními a staničními sestrami
vybraných oddělení a se souhlasem managementu nemocnice. Vybraným
pacientům byl zadáván dotazník osobně po jejich předchozím souhlasu a
vysvětlení ze strany zadavatele, a to zpravidla poslední den pobytu v nemocnici
nebo těsně po propuštění. Zdravotní sestry vyplňovaly dotazník rovněž po
osobním zadání autorky. Účast na výzkumu byla zcela dobrovolná a anonymní.

11.4

Požadavky na měření

Statistický soubor pacientů
•

pacienti hospitalizováni na sedmi vybraných oddělení FNsP (chirurgická a
interní klinika, oddělení urologické, ortopedické, kožní, neurologické, LDN)

•

pacienti s chronickou bolestí nemaligního původu

•

pacienti věkové kategorie 16 - 75 let

•

pacienti obojí pohlaví

•

osobní souhlas s účastí ve výzkumu

Statistický soubor zdravotních sester
•

zdravotní sestry pracující na sedmi vybraných oddělení FNsP (chirurgické,
interní, urologické, ortopedické, kožní, neurologické oddělení a LDN)

•

zdravotní sestry věkové kategorie 20 - 55 let

•

osobní souhlas s účastí ve výzkumu

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

11.5 Sběr a zpracování dat

Návratnost obou dotazníkových šetření byla stoprocentní, protože všechny
dotazníkové formuláře byly zadávány při osobním kontaktu s každým
respondentem. Všichni oslovení měli možnost konzultovat s autorkou případné
nejasnosti, jejich poznámky a připomínky posloužily pro získání přesnějších
informací. Sesbíraná data byla procentuálně vyhodnocena koncem roku 2000.
Statistické zpracování výsledků výzkumu včetně grafů a tabulek bylo
realizováno tabulkovým procesorem Microsoft Excel 5, zpracování textu
textovým editorem Microsoft Word 6.
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12. VÝSLEDKY A
DISKUSE
Výzkumná dotazníková šetření byla provedena u respondentů na sedmi
lůžkových odděleních FNsP Ostrava v průběhu roku 2000, Vybraní respondenti
byli zahrnuti do dvou statistických souborů:
1. statistický soubor 50 hospitalizovaných pacientů s chronickou
bolestí nemaligního původu
2. statistický soubor 100 zdravotních sester ošetřujících tyto

Pro každý statistický soubory byl sestaven a použit odlišný specificky zaměřený
dotazník, Výsledná zjištěná data byla zpracována zvlášť pro skupinu pacientů a
pro skupinu zdravotních sester.
U vybraných položek dotazníkového šetření pak byly vzájemně porovnávány a
vyhodnocovány odpovědi a tvrzení respondentů obou statistických souborů.
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12.1 Statistický soubor pacientů
12.1.1 Výsledky
Pohlaví pacientů
Do statistického souboru pacientů s chronickou bolestí bylo zařazeno 35 mužů
a 15 žen ve věku od 16 do 75 let (mean 52 let).
Graf 1. Pacienti - pohlaví

Věk pacientů
Nejčetnější byly vyšší věkové kategorie pacientů: 51 - 60 let (34%) a 61 -70 let
(24%). Nejnižší věková kategorie 16 - 20 let byla zastoupena nejmenším
počtem respondentů (4%).
Graf 2. Pacienti - věk
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Lokalizace bolesti
Dlouhodobé bolestivé potíže jsou podle vyjádření našich pacientů vázány
převážně na oblast zad (40%). Zpravidla revmatického původu jsou chronické
bolesti končetin u 24% nemocných. Převažující bolesti břicha udávalo 14 %
klientů. Téměř rovnoměrně se v souboru vyskytovaly bolesti hlavy (8%),
hrudníku (8%) a krku (6%).
Graf 3. Lokalizace bolesti

Vývoj bolesti
Na otázku, jak vidí současný stav a vývoj své bolesti vzhledem k předchozímu
období, uváděla více než pětina nemocných, že se bolest zhoršila. Nezměněný
stav bolesti popisovalo 24 pacientů (48%) a patnáct z nich (30%) pociťovali
zlepšení a zmenšení bolestivých příznaků oproti minulému období.
Graf 4. Vývoj bolesti
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Doprovodné symptomy bolesti
U této položky dotazníku označovali respondenti zpravidla více nabízených
odpovědí. Do statistického hodnocení byl vybrán pouze jeden příznak
zvýrazněný pacienty jako nejnaléhavější.
Graf 5. Doprovodné symptomy bolesti

Z grafu 5 je patrné, že z vyskytujících se doprovodných symptomů bolesti je
dominujícím příznakem únava (u 32% respondentů). Z dalších to pak byla
bezmocnost (22%), dále úzkost a utrpení (20%). Někteří pacienti označil! strach
(16%) a také zlost (12%). Smutek pociťovalo pouze pět pacientů (10%).

Jiné symptomy přidružené k bolesti
Respondenti zde mohli volit z více nabízených odpovědí. Graf 6 zachycuje
nejčastěji uváděné příznaky přidružené k chronické bolesti. Výrazně převládají
psychické příznaky - především změny nálad (82%) a pohybové potíže (62%).
3en tři pacienti uvedli, že nemají žádné další přidružené potíže.
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Graf 6. Přidružené příznaky

Při bolestech je nutné brát v úvahu jak tělesné tak i emotivní složky bolesti.
Bolest působí na nemocného, omezuje jeho tělesnou aktivitu, ovlivňuje jeho
psychický stav a muže vést ke zvýšené hněvivosti a podrážděnosti.
Nástup bolesti
Jak je patrné z grafu 7, průběh bolesti bývá u každého jedince a typu bolesti
zcela individuální a rozdílný. Nejčetněji našimi respondenty uváděný nástup
bolesti byl pozvolný (56%). Okamžitý a nečekaný začátek bolestivých příznaků
se objevoval u devíti pacientů. Sedm klientů uvedlo, že jejich bolest trvá stále
(14%), Nejméně pacientů (12%) nebylo schopno určit, kdy bolest nastupuje.
Graf 7. Nástup bolesti
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Faktory vyvolávající bolest
Také u této položky vybírali respondenti z více nabídnutých možností.
Procentuální hodnoty zanesené v grafu 8 ukazují na největší četnost u tří
faktorů: změny počasí (66%), duševní (50%) a tělesné vypětí (42%). Bolesti
závislé na jídle zaznamenali čtyři klienti, dva uvedli vyvolávající příčinu tabák.
Čtyři pacienti neshledali u své bolesti žádnou souvislost s vyvolávajícími faktory.
Graf 8. Faktory vyvolávající bolest

Předvídání nástupu bolesti
Na otázku, zda nemocní dokáží předvídat situace, které předcházejí nástupu
bolesti odpověděla polovina z nich kladně (50%), téměř třetina (30%) pouze
občas. Pětina pacientu předzvěsti bolesti nezachytí.
Graf 9. Předvídání nástupu bolesti

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Bolest a spánek
Velmi častou subjektivní charakteristikou chronické bolesti jsou poruchy spánku.
Objevují se u silných nezvládnutelných bolestivých potíží a také jako důsledek
nevhodných kombinací analgetik a jiných léků.
Graf 10. Bolest a spánek

Z grafického vyjádření (graf 10) je patrné, že polovině pacientům trpících
chronickou bolestí spánek bez aplikace analgetik úlevu nepřinesl, třetině z nich
spánek bolest uklidní a 20% pacientů uvádí pouze občasnou úlevu ve spánku.
Bolest a odpočinek
Graf 11 ukazuje vliv odpočinku na chronickou bolest respondentů. Dvěma
třetinám pacientů přináší odpočinek úplnou nebo alespoň občasnou úlevu, 40%
nemocným se uleví při odpočinku pouze při současném užívání analgetik.
Graf 11. Bolest a odpočinek
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Bolest a chuť k jídlu
Oslovení respondenti uváděli v dotaznících jen zhoršenou (50%) nebo stejnou nezměněnou (50%) chuť k jídlu. U žádného pacienta nedošlo ke zlepšení
apetitu v souvislosti s bolestí.
Graf 12. Bolest a chuť k jídlu

Bolest a sexualita
Z grafu 13 lze vyčíst, že kvalita sexuálního života byla negativně ovlivněna u
většiny pacientů s chronickou bolestí (68% uvádělo podstatné zhoršení).
Graf 13. Bolest a sexualita

U třetiny pacientu se pohlavní život během chronických bolestí nezměnil a jeden
klient uvádí dokonce zlepšení.
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Bolest a partnerský vztah
Chronická bolest měla negativní vliv na více než čtvrtinu (26%) partnerských
vztahů. Respondenti uváděli tyto nejčastější problémy: neschopnost vyrovnat
se s bolestivým stavem, nervozita, podrážděnost, nemožnost věnovat se
partnerovi vlivem bolesti podle jeho očekávání a partnerovo neporozumění.
Většina klientů (74%) žádné problémy ve vztahu k partnerovi neuvedla.
Graf 14. Bolest a partnerský vztah

Bolest a rodinné vztahy

Na otázku, zda ovlivnila bolest rodinné vztahy odpovídali všichni respondenti
záporně. U žádného z nich nedošlo k zásadním změnám v rodinných
vztazích vlivem chronické bolesti.
Graf 15. Bolest a rodinné vztahy
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Bolest a běžné denní aktivity
Tato položka dotazníku byla zaměřena na zjištění schopnosti pacientů
vykonávat běžné denní činnosti. Z grafu 16 je patrné, že více než polovina
klientů (54%) byla schopna vykonávat s omezením pouze drobnější domácí
práce. Pouze 12% pacientů mohlo vykonávat všechny činnosti bez omezení a
třetina byla úplně vyřazena z běžného denního provozu domácnosti.
Graf 16. Bolest a denní aktivity

Bolest a omezení v zaměstnání
Chronická bolest je stále častou příčinou pracovní neschopnosti. Naše
respondenty omezovala bolest při práci v zaměstnání pouze někdy (38%),
pětina z nich byla omezená bolestí vždy. Znemožnění některých pracovních
činností vlivem bolesti uvedlo 18% pacientů, dvanáct nebylo v době šetření
zaměstnáno vůbec.
Graf 17. Bolest a omezení v zaměstnání
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Bolest a analgetika
Na otázku užívání léků proti bolestem odpovědělo nejvíce klientů, že je přijímali
podle doporučení lékaře (68%), Ostatní uvedli, že tyto léky užívali i bez
ordinace lékaře (32%). Nemocní užívající analgetika bez ordinace lékaře si je
pravděpodobně indikovali podle svých aktuálních bolestivých potíží a potřeb.
Graf 18. Bolest a analgetika

Bolest a aktivita pacienta
Na otázku, zda zaujímají sami respondenti aktivní roli při léčbě, prevenci a
omezení bolesti odpověděla většina klientů (60%) kladně. Ostatní pacienti
přiznali svůj pasivní postoj (40%). V grafu 20 následující položky jsou pak
prezentovány zvolené alternativní metody zvládání bolesti.
Graf 19. Bolest a aktivita pacienta
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Bolest a alternativní metody jejího zvládání
Alternativní způsoby zvládání bolestí (mimo analgetika) přináší graf 20.
Nejrozšířenější metodou mezi pacienty je relaxace ( 50%), často užívanými jsou
také klasické rehabilitace (24%) a masáže (20%). Zvládání bolesti pomocí
akupunktury uváděli především klienti trpící bolestmi hlavy (6%). Další nabízené
(hypnóza, sugesce) a jiné metody neuvedl nikdo.
Graf 20. Bolest a alternativní metody zvládání

Spokojenost s poskytovanou úlevou od bolesti
Z grafu 2 je patrné, že většina nemocných (68%) byla s poskytovanou úlevou
bolesti spokojena skoro vždy, 22% pouze občas, málokdy spokojeni byli čtyři
klienti. Stálou nespokojenost s úlevou vyslovilo 6% respondentů.
Graf 21. Spokojenost s poskytovanou úlevou od bolesti.

Závěry některých studií v zahraničí ukazují, že pro docílení úlevy od bolesti
postačí někdy změna analgetické terapie, což současně může vést i k
výraznému zlepšení kvality života. Žádný z respondentů neuvedl, že je
spokojen vždy s poskytovanou úlevou od bolesti.
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Bolest a změna životního stylu
Na otázku, zda se pacienti s chronickou bolestí snaží potlačit nebo úplně
odstranit nevhodné životní návyky odpovídali klienti takto: většina chtěla
nevhodné životní návyky odstranit, ale nedařilo se jim to (48%), další početná
skupinka nemocných uvedla, že teprve onemocnění je donutilo dělat něco pro
zdraví (32%), ostatní dodržovali správnou životosprávou již několik let (20%).
Nikdo z pacientů neuvedl, že by neměl zájem změnit svůj životní styl a zlepšit
životosprávu.
Graf 22. Bolest a změna životního stylu

Pomoc pří řešení problémů spojených s bolestí
V této položce dotazníku si opět vybírali klienti z více nabídnutých možností.
Nemocní trpící bolestí očekávali ve 100% pomoc vždy od lékaře. Od rodiny pak
očekávalo pomoc 28 pacientů, 14 od sester, 6 od přátel a pouze jeden od
kněze. Přehled je uveden v grafu 23.
Graf 23. Pomoc při řešení problémů
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Pacienti - hodnocení přístupu zdravotních sester
Pacienti vnímají přístup zdravotnického personálu nejen podle možností
zadaných dotazníkem, ale hodnotí ho především podle individuálního chování
jednotlivých zdravotních sester, Zdá se jim, že mladší sestry se chovají
ohleduplněji.
Graf 24. Pacienti - hodnocení přístupu zdravotních sester

Podle grafu 24 uváděli pacienti s chronickou bolestí převážně ohleduplný (48%)
a soucitný (12%) přístup zdravotních sester. Více než třetina z nich však
popsala chování sester jako přísné (16%)f nepřístupné (10%) nebo bez zájmu
(14%).
Informovanost pacientů
Informovanost pacientů o příčinách vzniku potíží, diagnóze je z jejich pohledu
spíše průměrná. Někteří z nich mají často pocit, že jim není sdělována celá
pravda.
Graf 25. Informovanost pacientů
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Přesto v dotazníku uvedlo 64% respondentů, že jsou pravdivě informováni vždy
nebo skoro vždy a jen 6% si myslí, že nejsou pravdivě informováni nikdy.

Akceptace bolesti pacienta
Více než polovina oslovených pacientů (56%) si myslí, že jim jejich bolest
zdravotní sestry věří a adekvátně na ni reagují vždy nebo ve většině případů.
Třetina sester podle nich věří a reaguje na bolest nemocného jen občas nebo
zřídka, 4% zdravotních sester zaujímají odmítavý postoj k bolesti svého
nemocného.
Graf 26. Akceptace bolesti pacienta
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12.1.2 Diskuse
Dotazníková šetření, která probíhala během roku 2000 na sedmi lůžkových
oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, zahrnovala dva statistické soubory statistický soubor pacientů trpících chronickou bolestí nemaligního původu a
statistický soubor zdravotních sester.
Do prvního statistického vzorku bylo vybráno 50 pacientů ve věku od 16 do 75
let (35 mužů, 15 žen). Nejčetnější věkovou kategorii tvořili respondenti mezi 51
- 70 lety (58%).
Chronické bolestivé potíže nemaligního původu byly u našich klientů
lokalizovány především na oblast zad (40%), končetin (24%) a břicha (14%). Ve
srovnání s předchozími měsíci a vzhledem ke své poslední proběhlé
hospitalizaci se u pětiny nemocných bolesti zhoršily, zlepšení nastalo u třetiny z
nich a téměř polovina popsala své potíže jako stejné -nezměněné. Dominujícím
doprovodným příznakem chronické bolesti u našich respondentů byla únava
(32%). Pětina pacientů uváděla bezmocnost, strach a utrpení. Únava je
uváděna téměř všemi pacienty pravděpodobně proto, že při bolestech bývá
člověk nucen zvýšit energetické nároky pro plnění obvyklých denních aktivit.
Úzkost u pacientů je vyvolávána pocity osobního ohrožení a ohrožení jejich
zdraví. Vlivem dlouhotrvající bolesti a neúspěchem při jejím ovlivňování
(mírnění) se může stát člověk bezmocným. Také u dalších přidružených
příznaků volili respondenti z více nabízených možností. Nejčetnějšími
přidruženými symptomy u chronické bolesti našich nemocných byli psychické
(82%) a pohybové (62%) potíže, ostatní problémy (zažívací, oční) nebyly již tak
četné. Pozvolný nástup - začátek bolesti se objevoval u 56% pacientů, okamžitý
a nečekaný nástup bolesti byl uváděn devíti pacienty. U sedmi měla bolest
trvalý charakter a šest klientů nebylo schopno blíže určit, kdy bolest nastupuje.
Polovina našich pacientů s chronickou bolestí dokázala vždy předvídat situace
předcházející nástupu bolesti a jako vyvolávající
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faktory ataků bolesti nejčastěji označovali změny počasí (66%), duševní vypětí
(50%) a tělesnou námahu (42%). Vyvolávající příčiny vzniku bolesti bývají
specifické pro určitá onemocnění a proto jsou rozdílné i u jednotlivých typů
bolestí. Vzhledem k jedinečnosti každého člověka - pacienta jsou i faktory
vzniku bolesti zcela individuální.
Zajímalo nás, jak je bolest ovlivňována některými aspekty jako je spánek a
odpočinek, zda a jak naopak ovlivňuje některé základní potřeby člověka -příjem
potravy a sexuální potřeby, zda má vliv na partnerské a rodinné vztahy.
Spánek nebo odpočinek přináší úlevu pouze třetině pacientů s chronickou
nemaligní bolestí. Při současném užívání analgetik se pak bolest zmírní téměř u
poloviny respondentů ve spánku i při odpočinku. Jen občasnou úlevu přiznává
20% (spánek) až 30% (odpočinek) oslovených nemocných. Při úporných
bolestech klesá u člověka obecně zájem i chuť k jídlu. Důsledkem toho je
nedostatečný příjem živin. Metabolické potřeby organismu pak nejsou
uspokojovány, a to může vést k dalším možným komplikacím, které zhoršují
celkový zdravotní stav nemocného. Zhoršení apetitu uvádělo 50% pacientů,
stejný počet z nich pak popsal chuť k jídlu jako nezměněnou. Podstatné
zhoršení kvality sexuálního života uvedlo 68% pacientů s chronickou bolestí.
Nelze však jednoznačně konstatovat, že tato zjištění jsou pouze důsledkem
vlivů chronické bolesti. Je na místě opět připomenout vedlejší účinky léků
pravidelně užívaných vzhledem k základní diagnóze a vyšší věkový průměr
respondentů. Na rozdíl od rodinných vztahů, kde u žádného respondenta
nedošlo k zásadním změnám, negativní vliv bolesti na partnerské vztahy
uváděla více než čtvrtina nemocných (26%), a to zpravidla pro nemožnost
věnovat se partnerovi podle jeho očekávání.
Všechny běžné domácí činnosti (drobné domácí práce) mohlo vykonávat bez
omezení pouze šest pacientů (12%), třetina z nich je nebyla schopna
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vykonávat vůbec. Pravděpodobnou příčinou nedostatku tělesné i duševní
energie potřebné k provádění běžných úkonů je celková slabost a bolestivý
stav, což těmto nemocným pak ve svém důsledku zhoršuje kvalitu života a jejich
autonomii, Omezuje-li bolest člověka v zaměstnání, zhoršuje se jeho
soustředění na danou činnost, následně pak dochází ke snížení pracovního
výkonu, únavě a vyčerpání. To vše může být ještě navíc provázeno strachem ze
ztráty zaměstnání. Všichni naši pacienti uvedli, že je bolest v zaměstnání
omezuje: vždy (20%), někdy (38%), jen u některých činností (18%). Čtvrtina
respondentů nebyla v době šetření zaměstnána vůbec.
Položky dotazníku zjišťující zvládání bolesti byly zaměřeny na užívání analgetik,
na aktivitu samotného nemocného, na alternativní metody a na spokojenost s
poskytovanou úlevou od bolesti.
Při osobním hovoru jsme zjistili, že většina pacientů užívá analgetika pouze
podle indikace a ordinace lékaře (68%), třetina užívá léky samovolně podle
svých potřeb a potíží. Mnoho z pacientů však nezná ani přesný název
užívaných analgetik. Aktivní postoj a přístup ke zvládání a léčbě své bolesti
zaujímá pouze 60% klientů, ostatní jen pasivně přijímají ordinované léky.
Většina pacientů trpících chronickou bolestí se snaží nalézt svůj nejvhodnější
způsob či odpovídající léčbu, která by bolest odstranila nebo zmírnila. Jako
nejznámější a nejrozšířenější nefarmakologické zvládání bolesti u našich klientů
byly uváděny relaxace (60%), rehabilitace (32%), masáže (26%) a akupunktura
(10%) aplikovaná zejména u bolestí hlavy. Úleva od bolesti je hospitalizovanými
pacienty vnímána jako obecně dobrá. Větší problémy nastávají při propuštění
do domácího ošetření, kdy ordinovaná analgetizace nestačí a potíže
nemocných se tak dále prohlubují. Naprostou a trvalou spokojenost s
poskytovanou úlevou od bolesti neprojevil žádný náš klient, skoro vždy bylo
spokojeno 68% z nich a trvale nespokojeni byli tři oslovení respondenti.
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Všichni naši pacienti měli vzhledem ke svým zdravotním potížím zájem změnit
svoji životosprávu a životní styl, 48% se snažilo změnit své nevhodné životní
návyky, ale nedařilo se jim to. Až nemoc donutila 32% respondentů dělat něco
pro své zdraví.
Naše šetření bylo zaměřeno také na problémy hospitalizace, očekávání pomoci
při bolestech, problémy přístupu zdravotníků a informovanosti pacientů.
Na otázku, od koho pacienti očekávají pomoc při řešení problémů spojených s
chronickou bolestí, odpovídali: od lékaře všichni (100%), od rodiny 28 klientů
(56%), od sestry, což je zarážející, jen 14 (28%), od přátel 6 (12%). Nikdo
neměl zájem o odbornou pomoc psychologa.
Většina

nemocných

hodnotí

přístup

zdravotních

sester

podle

jejich

individuálního chování k nim. Respondenti při osobním rozhovoru uváděli, že
mladší sestry jsou k nim a k jejich potížím ohleduplnější. Bez ohledu na věk
popsala většina pacientů (60%) přístup sester jako ohleduplný a soucitný.
Přesto 14% sester podle dotazníků nejevilo zájem o trpící chronickou bolestí.
Zdravotní sestra musí vždy věřit pacientovi, že bolest opravdu má (35). Toto si
však myslí pouze 56% respondentů, osm pacientů uvedlo, že sestry zaujímají
odmítavý postoj k pacientově bolesti.
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12.2 Statistický soubor zdravotních sester

12.2.1 Výsledky
Statistický soubor zdravotních sester tvořilo 100 vybraných respondentek
pracujících na stejných lůžkových odděleních jako pacienti zařazeni do prvního
souboru.

Věk zdravotních sester
Věkovou strukturu souboru zdravotních sester přináší graf 27. Nejčetnější
zastoupení měla skupina do 25 let (23%) a skupina 25 - 30 let (20%), střední a
starší věkové kategorie byly zastoupeny menším počtem respondentek (od 9%
do 17%). Nejméně sester bylo ve věkové skupině 46-50 let (8%).
Graf 27. Zdravotní sestry - věk
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Vzdělání zdravotních sester
Více než polovina sester zařazených do šetření (57%) pracuje po absolvování
Střední zdravotnické školy s maturitou (SZŠ). Pomaturitní kvalifikační studium
(PKS) absolvovalo 9% z celkového počtu sester, pomaturitní specializační
studium (PSS) téměř třetina (29%). Vysokoškolské vzdělání má pouze pět
zdravotních sester (Bc. - 4 sestry, Mgr, - l sestra).
Graf 28. Zdravotní sestry - vzdělání

Délka praxe ve zdravotnictví
Graf 29 ukazuje strukturu souboru podle délky praxe ve zdravotnictví.
Nejčetnější skupinou jsou sestry s praxí do 10 let (27%), dále nad 20 let praxe
(21% sester). Do této skupiny jsou však zařazeny všechny sestry s dvacetiletou
a delší praxí tzn. ve věku asi 40 a více let. Do kategorie do 2 let praxe je
zařazeno 7% sester. Kategorie do 15 a do 20 let praxe je obsazena 14 sestrami
a kategorie do 5 let praxe 17 sestrami.
Graf 29. Zdravotní sestry - délka praxe
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Pracoviště zdravotních sester
Nejvíce zdravotních sester bylo vybráno z oddělení, kde bývají nejčastěji
umisťováni pacienti s bolestí: interní (25%), LDN (21%), neurologické (18%),
chirurgické (12%), ortopedické (11%) dále urologické (7%) a kožní (6%)
oddělení.
Graf 30. Zdravotní sestry - pracoviště

Typy bolesti na oddělení
Zdravotní sestry se na svém pracovišti setkávaly nejvíce s akutní bolestí (33%),
onkologickou (26%), chronickou (23%) a akutní přecházející v chronickou
(18%),
Graf 31. Typy bolesti na oddělení
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Řešení problémů chronické bolesti
Jako nejčastější volené jednání a ošetřovatelský přístup pří diagnostice a řešení
problémů chronické bolesti u pacientu uváděly sestry analgetizaci (33%), dále
metody rozhovoru (31%), také pozorování (25%). Přírodní a alternativní
prostředky využívá však pouze jedenáct z nich.
Graf 32. Řešení problémů chronické bolesti

Zdravotní sestry a přístup k pacientům
Graf 33 ukazuje, jak si samy sestry ohodnotily svůj přístup k pacientům s
chronickou bolestí. Ohleduplné jednání a přístup k nemocných zvolila převážná
část zdravotních sester (66%), soucitný přístup 19% a přísný, strohý 15% z
nich.
Graf 33. Zdravotní sestry - přístup k pacientovi
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Zdravotní sestry a reakce pacientů na bolest
Téměř polovina zdravotních sester (46%) si myslí, že jejich pacienti reagují na
bolest vstřícně. Plačtivé chování nemocných popisuje 23% sester. Ostatní uvádí
spíše nepřístupné chování ze strany nemocných (17%) a chování bez zájmu
(14%).
Graf 34. Zdravotní sestry - reakce pacientů na bolest

Zdravotní sestry a povahové rysy pacientů
Zdravotní sestry se měly vyjádřit, zda u jejich pacientů s chronickou bolestí
dochází ke změnám povahových rysů. Podle osobních zkušeností sester se
povahové rysy pacientů více negativizovaly (17% zhoršení, 44% spíše
zhoršení). Jasné zlepšení chování pozorovalo pouze 7% sester.
Graf 35. Zdravotní sestry - povahové rysy pacientů
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Zdravotní sestry a zájem o osudy pacientu
Na otázku, zda se sester dotýkají osudy jejich pacientů s chronickou bolestí,
odpověděly ve většině případů, že vždy nebo většinou (25% a 45%). Jen občas
si situaci nemocných uvědomovalo 27% z nich a pouze tři sestry uvedly
málokdy.
Graf 36. Zdravotní sestry - zájem o osudy pacientů

Zdravotní sestry a vliv životních osudů pacientu
Následující položka navazovala na předchozí a měla zjistit, zda osudy
nemocných s chronickou bolestí mění nebo nějakým způsobem formují sestry,
které je ošetřují. Převažovaly kladné odpovědi: vždy (5%), většinou (39%) a
občas (45%). Jen 10% sester uvedlo, že nejsou nijak ovlivněny nebo formovány
osudem svých pacientů s chronickou bolestí.
Graf 37. Zdravotní sestry - vliv životních osudů pacientů
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Zdravotní sestry a konfliktnost pacientů
V odpovědích na položku zjišťující názory zdravotních sester na konfliktnost
pacientů s chronickou bolestí téměř polovina sester (49%) uváděla, že tito
pacienti mají sklon k větší konfliktnosti ve srovnání s jinými nemocnými. 45%
sester připouští jen občasné konfliktní situace.
Graf 38. Zdravotní sestry - konfliktnost pacientů

Zdravotní sestry a agravace potíží nemocných
Jak ukazuje graf 39 většina zdravotních sester má pocit, že pacienti s
chronickou bolestí své potíže zveličují (4% - většinou, 67% - občas). Pouze
necelá třetina sester (29%) pokládá chování nemocných vzhledem k jejich
potížím za přiměřené.
Graf 39. Zdravotní sestry - agravace potíží pacientů
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Zdravotní sestry a informovanost pacienta
Informací o zdravotním stavu nemocného podává vždy lékař. Podle grafu 40
předpokládají zdravotní sestry (62%), že pacienti jsou zpravidla informováni
vždy. 38% sester uvedlo, že informace jsou podávány pacientům s chronickou
bolestí jen občas nebo málokdy.
Graf 40. Zdravotní sestry - informovanost pacientů

Zdravotní sestry a znalost sociálních podmínek pacientů
Na otázku, zda znají sestry sociální situaci svých svěřených pacientů
odpovídalo 63% sester kladně, 21% pouze občas. 16% sester se zpravidla
nezajímá nebo nezná vůbec sociální podmínky nemocného s chronickou
bolestí.
Graf 41. Zdravotní sestry - znalost sociálních podmínek pacientů
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Zdravotní sestry a podpora rodiny pacienta
Podle grafu 42 předpokládá 90% zdravotních sester, že rodina přináší podporu
nemocným s chronickou bolestí vždy (46%) nebo alespoň občas (44%).
Desetina sester vyjádřila pochybnosti o podpůrné funkci rodiny (5% - nikdy, 5%málokdy).
Graf 42. Zdravotní sestry - podpora rodiny pacienta

Zdravotní sestry a kontinuální terapie bolesti
Položka zaměřená na to, zda sestry provádí kontinuální léčbu a zvládání bolesti
u svých pacientů, přinesla tyto výsledky: 13% sester ji provádí vždy, 34%
většinou a 30% občas, 23% pouze málokdy nebo nikdy. Sestry sice uváděly
provádění této léčby, ale rozhovorem bylo zjištěno, že pouze pravidelným
podáváním analgetik.
Graf 43. Zdravotní sestry - kontinuální terapie bolesti
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Zdravotní sestry a nové možnosti terapie
Zajímalo nás, zda zdravotní sestry samy aktivně vyhledávají a zjišťují nové
možnosti v léčbě chronické bolesti. Z grafu 46 vyplývá, že 58% z nich většinou
nebo občas, 42% málokdy nebo nikdy. Žádná ze sester neuvedla, že se stále a
vždy zajímá o nové poznatky a možností v léčbě bolesti.
Graf 44. Zdravotní sestry - nové možnosti terapie

Zdravotní sestry a jejich další vzdělávání
Data zjištěná dotazníkem ukazují, že téměř polovina zdravotních sester (47%)
se dále vzdělává pouze málokdy nebo občas, a to pouze podle požadavků
provozu. Ve svém oboru se systematicky dále vzdělává 13% vždy a 40%
většinou. Dlužno podotknout, že mnoho ze sester kladně odpovídajících bylo
vysláno k dalšímu studiu až svým zaměstnavatelem.
Graf 45. Zdravotní sestry - další vzdělávání
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Zdravotní sestry a spolupráce s odborníky pro léčbu bolesti
Odpovědi na otázku, zda sestry vyhledávají spolupráci s odborníky pro léčbu
bolesti byly alarmující. Pouze 13% sester aktivně spolupracuje s centry pro
léčbu bolesti případně s jinými odborníky - lékaři zabývajícími se chronickou
bolestí. 61% sester nikdy nekontaktuje a nespolupracuje s odbornými
ambulancemi nebo se specialisty.
Graf 46. Zdravotní sestry - spolupráce s odborníky pro léčbu bolesti

Zdravotní sestry a týmová spolupráce na oddělení
Poslední položka dotazníku směřovala ke vzájemné spolupráci mezi
zdravotními lékaři a sestrami. Téměř polovina sester (47%) uvádí spolupráci
jako uspokojivou, čtyři sestry jsou spokojeny bez výhrad. O občasné dobré
spolupráci se zmiňuje 35% sester a 10% z nich hovoří o sporadické týmové
spolupráci.
Graf 47. Zdravotní sestry - týmová spolupráce
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12.2.2 Diskuse
Druhá část výzkumu kvality života pacientů s chronickou bolestí zahrnovala
dotazníkové šetření u statistického souboru zdravotních sester, do kterého bylo
zařazeno 100 vybraných respondentek pracujících na stejných odděleních jako
sledovaní pacienti s chronickou nemaligní bolestí. Dotazníkem byly zjišťovány
postoje a názory zdravotních sester, které jsme se pokusili konfrontovat s
některými odpověďmi pacientů zaznamenanými v prvním šetření.

Podle věku byl soubor rozdělen do sedmi skupin vždy s rozpětím pěti let.
Nejčetnější byly podle očekávání "nejmladší" skupiny, které zahrnovaly
absolventky a sestry do 25 let věku (23%) a sestry od 26 do 30 let věku (20%).
Obecně známý handicap vzdělanosti sester v ČR se projevil i u skladby našeho
vzorku: 57% sester neabsolvovalo jiné vzdělání než klasické odborné
středoškolské s maturitou (SZŠ). Absolventek pomaturitního klasifikačního
studia (PKS) bylo pouze devět, pomaturitního specializačního studia (PSS)
téměř třetina z celkového počtu vybraných sester. Minimální počet vybraných
sester bylo připravováno na vysoké škole (čtyři bakalářky, jedna magistra).
Zjišťovaná délka praxe ve zdravotnictví jen potvrdila předchozí věkové
rozčlenění, kdy nejpočetnější skupinou byly sestry s praxí do 10 let (27%) a nad
20 let (21%). Do této skupiny se však zařadily všechny sestry s dvacetiletou a
delší praxí, což tento počet navýšilo. Nejméně bylo absolventek s praxí do dvou
let. Zdravotní sestry byly vybírány ze stejných pracovišť jako pacienti prvního
statistického souboru. Toto byl jediný požadavek na výběr vzorku podle
pracoviště, počet sester však nekoreloval s počtem pacientů stejného oddělení.
Nejvíce respondentek bylo vybráno z oddělení, kde je skladba převážně
starších pacientů: interní oddělení (25%).
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LDN - léčebna dlouhodobě nemocných (21%). Dalším oddělením podle počtu
sester byla chirurgie (12%), ortopedie (11%), urologie (7%) a kožní (6%).
Naše šetření bylo zaměřeno na chronickou nemaligní bolest. Pacienti s těmito
bolestivými potížemi však podle sester tvoří jen 23% ze všech bolestivých
stavů, které na odděleních ošetřují. Sestry uváděly, že se nejvíce setkávají s
bolestí akutní (33%) a onkologickou (26%). V odpovědích na otázku jak při
diagnostice a ošetřování řeší pacientovy problémy s chronickou bolestí, udávaly
sestry na prvním místě analgetizaci (33%) a pak rozhovor (31%). Pouze
jedenáct sester využívá u nemocných s bolestí i přírodní a alternativní
prostředky a metody.
Většina sester hodnotí svůj osobní přístup k pacientům s chronickou bolestí jako
ohleduplný a citlivý (66%), 19% z nich jako soucitný a 15% sester označilo svoje
chování jako strohé. Názory pacientů na chování a přístup zdravotních sester
jsou poněkud odlišné. Ohleduplný přístup uvádělo 48% nemocných, sestry se
takto hodnotí v 66%. Chování přísné, nepřístupné a bez zájmu uvádělo 40%
pacientů s velkým rozdílem od sebehodnocení zdravotních sester (15%).
Téměř polovina sester konstatuje, že pacienti reagují na svou bolest vstřícně a
spolupracují. Plačtivé chování popisují u 23%, negativní chování až u třetiny
pacientů. Dle časového vývoje se sestry domnívají, že u 61% nemocných s
chronickou bolestí dochází ke zhoršení povahových vlastností, zlepšení
pozoruje pouze 7% sester.
Sestry se dále vyjadřovaly, jak ony samotné vnímají a zda je nějakým
způsobem ovlivňují pacienti s chronickou bolestí. Odpovídaly, že většinou nebo
vždy se jich osudy pacientů dotýkají (70%) a že jsou jimi ovlivňovány a
formovány (44%). Pouze 10% sester uvedlo zápornou odpověď. Zvýšenou
konfliktnost u svých klientů s bolestí shledává polovina sester.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Odpovědi na otázku zveličování problémů u nemocných, která byla zadávána
sestrám, jsme porovnávali s odpověďmi pacientů na podobnou položku
zadanou jim - akceptace bolesti sestrami. Většina sester (71%) si myslí, že
pacienti svoji bolest alespoň občas zveličují. Přitom více než polovina pacientů
(56%) má pocit, že jim sestry jejich bolest vždy věří a adekvátně na ni reagují.
Zdravotní sestry i přes své osobní domněnky o agravaci bolestivých potíží
nemocnými pravděpodobně odvádějí svoji práci profesionálně, protože jejich
pacienti je v tomto směru hodnotí kladně.
Informovanost pacientů byla další položkou zadanou oběma souborům.
Odpovědi byly téměř shodné. Zdravotní sestry (62%) si myslí, že nemocní jsou
informováni vždy. Stejný názor o informovanosti má také 64% pacientů.
Odpověď nikdy zvolilo 6% pacientů a 3% sester,
Holistický přístup v ošetřování znamená mimo jiné, že sestry vidí nemocného v
celém jeho širokém kontextu. Sociální stránka, mimo jiné, hraje velmi
významnou roli v životě zdravého i nemocného člověka. Zjišťovali jsme, zda
sestry znají své klienty a jejich rodiny. Kladné odpovědi se objevily u 63%
respondentek a pouze 7% sester se nezajímá a nezná vůbec sociální podmínky
svých pacientů. Přitom 90% sester předpokládá, že rodina pomáhá a podporuje
svého nemocného příslušníka.
Dle WHO má být terapie bolesti kontinuální podře jistých kritérií a doporučení.
Kontinuální terapii bolesti vždy provádí pouze 13% našich respondentek, 23%
jen málokdy nebo dokonce nikdy. Rozhovorem se sestrami jsme zjistili, že za
kontinuální terapii bolesti pokládá většina z nich jen pravidelné podávání
analgetik, a tak naše dotazníkové zjištění nemusí odpovídat realitě a skutečná
čísla budou pravděpodobně ještě nižší. Toto zjištění nepřímo podporuje další
položka dotazníku týkající rozšiřování vědomostí sester v oblasti terapie bolesti,
kde 42% sester uvedlo, že se o nové poznatky a možnosti léčby bolesti zajímají
pouze sporadicky nebo
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nikdy. Trvalé doplňování vědomostí neuvedla ani jedna respondentka. Pokud
se sestra nevzdělává dále ve svém oboru a aplikuje pouze klasické způsoby
zvládání a terapie bolesti, nemůže dostatečně pomoci ani svým pacientům, Ti
pak zpravidla řeší bolestivé potíže většinou analgetiky a neznají pak jiné
alternativní metody, jak nakonec uváděli ve svém dotazníku,
Pro zvládání chronických bolestí je nutná trvalá zdravotní péče poskytovaná
odborníky pro terapii bolesti případně konzultovaná odborníky a za dobře
fungující týmové spolupráce. Zjistili jsme, že 61% sester nikdy nespolupracuje a
ani nekontaktuje centra bolesti, ambulance bolesti nebo jiné odborníky
zabývající se bolestí. Pouze necelá polovina sester hovoří uspokojivě o týmové
spolupráci na svém pracovišti, 10% respondentek uvádí, že spolupracují
málokdy.
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13. ZÁVĚRY PRACE

Cílem předkládané atestační práce bylo shrnout problematiku chronické bolesti,
přiblížit některé faktory, které mohou bolest doprovázet a ovlivňovat, nastínit
problémy hodnocení bolesti a její léčby. Posoudit, jaký vliv má bolest na kvalitu
života pacientů trpících její chronickou formou. Prostřednictvím provedeného
průzkumu dále zjistit, jaký je přístup sester k pacientům s chronickou bolestí a
jak jednání sester vnímají pacienti.

Během roku 2000 proběhla na sedmi lůžkových oddělení Fakultní nemocnice v
Ostravě dvě dotazníková šetření u statistického souboru 50 hospitalizovaných
pacientů s chronickou bolestí a u statistického souboru 100 zdravotních sester,
které tyto nemocné ošetřovaly. Zjištěná data byla koncem téhož roku
procentuálně vyhodnocena a graficky zpracována (Microsoft Excel 5).
Bylo stanoveno šest pracovních hypotéz, z nichž byly tři potvrzeny a tři
vyhodnoceny negativně:
Hypotéza H1 byla ověřována čtyřmi položkami dotazníku zadaného pacientům
a dvěma položkami dotazníku sester. V jejích rámci všichni pacienti uváděli, že
se jejich rodinné vztahy vlivem chronických bolestí nezměnily, což bylo také
nepřímo potvrzeno i výpověďmi sester, které uvedly až 90% podporu rodiny. K
podstatnému zhoršení sexuálního života však došlo u 68% z nich, negativní
ovlivnění partnerských vztahů přiznává více než čtvrtina respondentů. Pouze
12% všech našich respondentů mohlo vykonávat pracovní činnosti v běžných
denních aktivitách domácnosti a v zaměstnání bylo omezeno alespoň někdy
58% z nich. Zdravotní sestry (61%) pozorovaly u zhoršení povahových
vlastností a jejich častější konfliktnost.
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Chronickou bolestí se změnily povahové vlastnosti našich pacientů, vyjma
rodiny, byl negativně ovlivněn jejich partnerský život a jejich pracovní
schopnosti. Na základě tohoto tvrzení přijímáme hypotézu H1.
Pracovní hypotéza H2 předpokládala, že hlavním a nejsilnějším příznakem
doprovázející chronickou bolest u pacientu je pocit bezmoci. Naši respondenti
však uváděli v 32% jako dominující doprovodný symptom somatický stav únavu, bezmocnost byla preferována pouze u 22% z nich. Toto zjištění
odpovídá mimo jiné také výsledkům zahraniční studie (45).
Hlavním příznakem vyskytujícím se u chronických bolestivých stavů je
únava nikoliv předpokládaná bezmocnost, a proto hypotézu H2 musíme
zamítnout.
Předpokladem hypotézy H3 bylo, že pacienti nejsou spokojeni s poskytovanou
úlevou od bolesti, Nemocní užívají analgetika pouze na doporučení lékaře
(68%), alternativní metody praktikují zřídka. I přes jistou nespokojenost u
desetiny oslovených, byl počet respondentů zcela spokojených s poskytovanou
úlevou od bolesti vysoký (68% vždy spokojeni).
Většina pacientů je s poskytovanou úlevou od bolesti spokojena, a proto
hypotézu H3 zamítáme.
Následující hypotéza H4 byla postavena na domněnce, že pacienti obecně
kromě analgetik neznají jiné alternativní metody zvládání bolesti. Všichni naši
pacienti

měli

ordinovány

analgetika.

Kromě

relaxace

(50%),

klasické

rehabilitace (24%), masáží (20%) a akupunktury (6%) nemocní nepraktikovali a
ani neznali žádné jiné alternativní metody zvládání bolesti.
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Z výše uvedeného je patrné, že pacienti neznají alternativní možností
zvládání bolestí, a proto hypotézu H4 přijímáme.
Hypotéza H5 byla vyhodnocována položkami obou dotazníků vzájemným
srovnáním. Překvapením bylo, že u sester by pomoc při problémech s bolestí
hledalo pouze 14% nemocných (100% u lékařů). Přesto se konstatování
pacientů i zdravotních sester v otázce přístupu a jednání zdravotníků téměř
shoduje: 60% pacientů a 68% sester hodnotí přístup k trpícím chronickou
bolestí kladně.
Konstatováním, že přístup k pacientům s chronickou bolestí je hodnocen
stejně pacienty i sestrami, byla potvrzena a přijata hypotéza H5.
Šestá hypotéza měla ověřit, zda se sestry snaží vyhledávat alternativní
možnosti zvládání bolesti a zda se dále odborně vzdělávají. Jen polovina sester
sama aktivně rozšiřuje své vědomosti o nových metodách léčby bolesti. Pouze
13% z nich se systematicky a stále vzdělává ve svém oboru. Tyto výsledky byly
nepřímo potvrzeny jejich výpověďmi o kontinuální terapii bolesti: Sestry sice
uvedly, že ji většinou provádí (47%), avšak za kontinuální terapii pokládaly
zpravidla pouze pravidelné podávání analgetik. Dvě třetiny sester nikdy
nekonzultuje bolestivé potíže svých pacientů, případně ani neví o existenci
odborníků nebo speciálních pracovišť pro léčbu bolestí.
Hypotéza H6 nepotvrdila předpoklad, že se zdravotní sestry dále vzdělávají
a rozšiřují své znalostí o alternativních metodách terapie bolesti, a proto ji
zamítáme.
Výsledky obou dotazníkových šetření spolu s vyhodnocením stanovených
hypotéz potvrzují, že chronická bolest má výrazně negativní vliv na kvalitu
života pacientů, kteří ji trpí.
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Příloha 1: Dotazník - pacienti

Pohlaví:
a. muž
b. žena

Věk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g,

16-20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61-70 let
71 a více

1. Moje dlouhodobé bolestivé potíže jsou vázány převážně na tuto část
těla:
a. hlava
b. krk

c. končetiny
d. hrudník
e. břicho
f. záda
2.
a.
b.
c.

V současné době se bolesti oproti předchozímu období:
zhoršily
zlepšily
jsou stejné

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Jaké příznaky cítíte v souvislosti s bolestí (označte nejnaléhavější):
únava
úzkost
zlost
utrpení
bezmocnost
smutek
strach
jiné........ ..............

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bývají k bolesti přidruženy i jiné příznaky?
oční potíže - pálení, řezání, slzení v očích
pohybové potíže
zažívací potíže — nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha
psychické potíže - změny nálady
jiné................................
nebývají

5.
a.
b.
c.
d.

Začátek bolesti je:
okamžitý
pozvolný
nemohu určit
bolest trvá stále
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6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Co bývá vyvolávajícím faktorem Vaši bolesti ?
alkohol
nikotin
tělesné vypětí
duševní vypětí
změny počasí
jídlo
bolest není závislá na vyvolávajícím faktoru

7. Dokážete předvídat situace, které u Vás vedou k bolestivým
záchvatům?
a. ano
b. občas
c. ne
8. Jak působí na Vaši bolest spánek?
a. uleví od bolesti
b. bez analgetik nepřinese úlevu
c. uleví jen někdy
9. Jak působí na Vaši bolest odpočinek?
a. uleví od bolest
b. bez analgetik nepřinese úlevu
c. uleví jen někdy
10. Má bolest vliv na Vaši chuť k jídlu?
a. moje chuť k jídlu je stejná
b. chuť k jídlu je lepší
c. chuť k jídlu je horší
11. Má bolest vliv na Váš sexuální život?
a. sexuální život se s bolesti nemění
b. sexuální život je lepší
c. sexuální život je horší
12. Ovlivnila bolest Váš vztah k partnerovi?
a. ne
b. ano, v čem ........................................................
13. Ovlivnila bolest vztahy ve Vaši rodině?
a. ne
b. ano, v čem .......................................................
14. Při bolestech můžete vykonávat:
a. plnohodnotně všechny činnosti
b. pouze menší domácí práce
c. až do polevení bolesti nemohu vykonávat žádné domácí práce
15. Omezuje Vás bolest při práci v zaměstnání?
a. vždy
b. někdy
c. jen u některých činností
d. nejsem zaměstnán/a
16. Jak užíváte analgetika?
a. jen dle ordinace lékaře
b. bez ordinace lékaře
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17. Zaujímáte sami aktivní roli při prevenci a snižování bolestí a při její léčbě?
a. ano
b. ne
18. Používáte kromě analgetik i jiné metody ke zvládání bolesti?
a. hypnóza
b. sugesce
c. akupunktura
d. relaxace
e, rehabilitace
í. jiné..............................
g. nepoužívám
19. Jste s poskytovanou úlevou od bolesti spokojen/a?
a. vždy
b. skoro vždy
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
20. Snažíte se potlačit nebo úplně odstranit nevhodné životní návyky?
a. již několik let dodržuji správnou životosprávu
b. teprve onemocnění mne donutilo dělat něco pro zdraví
c. chtěl bych nevhodné životní návyky odstranit, ale nedaří se mi to
d. nechci měnit svůj životní styl
21. Od koho očekáváte pomoc při řešení problémů spojených s Vaši bolestí?
a. od lékaře
b. od sester

c. od rodiny
d.
e.
f.
g.

od přátel
od psychologa
od kněze
jiná odpověď...................................................

22. Jaký je přístup zdravotních sester k vašim problémům?
a. přísný
b. ohleduplný
c. soucitný
d. nepřístupný
e. bez zájmu
23. Myslíte si, že jste dostatečně a pravdivě informován o příčinách vašich potíží ?
a. ano
b. částečně
c. ne
d. nevím
24. Sestry akceptují a adekvátně reagují na Vaši bolest:
a. vždy
b. skoro vždy
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
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Příloha 2: Dotazník - zdravotní sestry
Věk

.........

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vzdělání
střední s maturitou
pomaturitní kvalifikační
pomaturitní specializační
vyšší odborné
VŠ - bakalářské
VŠ - magisterské

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Délka odborné praxe
do 2 let
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 25 let

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vaše pracoviště (oddělení)
interní
chirurgické
neurologické
kožní
ortopedické
urologické
LDN

4. Na svém pracovišti se setkáváte s pacienty trpícími bolestí většinou
a. akutní spojenou s primárním onemocněním
b. akutní přecházející v chronickou
c. chronickou
d. onkologickou
5. Při kontaktu s pacienty trpícími chronickou bolestí volíte nejčastěji toto jednání
a. rozhovor o problému
b. pozorování (sledujete pocity pacienta a z nich vycházíte)
c. podávání analgetik
d. používání přírodních prostředků
e. používání alternativních metod (akupresura, akupunktura, masáže...)
6. K nemocným s chronickou bolestí se chováte zpravidla
a. přísně
b. ohleduplně
c. soucitně
7. Pacienti s chronickou bolestí reagují na Vaše chování a vystupování
a. plačtivě
b. vstřícně
c. nepřístupně
d. bez zájmu
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8. Zdá se Vám, že se povahové rysy těchto nemocných mění? (Vaše osobní zkušenosti)
a, zlepšují se
b. spíše se zlepšují
c. spíše se zhoršují
d. zhoršují se
9. Osudy nemocných s chronickou bolestí se Vás dotýkají
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
10. Cítíte, že Vás nějakým způsobem osudy nemocných s chronickou bolestí ovlivňují,
mění?
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
11. Myslíte si, že nemocní trpící chronickou bolestí jsou konfliktní?
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
12. Zdá se Vám, že pacienti některé své problémy zveličují?
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
13. Bývají Vaši pacienti o svých diagnózách dostatečně a pravdivě informováni?
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
14. Znáte sociální podmínky Vašich pacientů s chronickou bolestí?
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nevím
15. Myslíte si, že nacházejí podporu ve své rodině?
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nevím
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16. Kontinuální léčbu chronické bolesti provádíte
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
17. Zjišťujete si nové možnosti léčby chronické bolesti?
a vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
18. Prohlubujete si dále vzdělání ve svém oboru?
a vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
19. Spolupracujete osobně s centry pro léčbu bolesti nebo s lékaři-specialisty na léčbu bolesti?
a. ano-pravidelně
b. někdy
c. ne
20. Jste spokojen/a na svém pracovišti s týmovou spolupráci sester a lékařů?
a. vždy
b. většinou
c. občas
d. málokdy
e. nikdy
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Příloha 3: Česká verze krátké formy dotazníku McGillovy Univerzity
(dle Knotek 2000)
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Příloha 4: Vrátková teorie bolesti
(dle Melzack 1978)
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Příloha 5: Mapa bolesti
(dle Křivohlavý 1992)
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Příloha 6: Hodnocení intenzity bolestí - škály bolesti
(dle Křivohlavý 1992, Soafer 1997, Ševčík 1994, Trachtová 1999)
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Příloha 7: Diagram komunikace mezi sestrou, lékařem a
pacientem trpícím bolestí (dle Soafer 1997)
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Příloha 8: Hodnocení bolesti - dokumentace
(dle LEMON 1996)

