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ÚVOD
„ Bolest je to, co říká pacient, a existuje, když to pacient tvrdí.“
( McCaffery, 1983)

Bolest je stará jako lidstvo samo. Bolesti se člověk, stejně jako ostatní tvorové instinktivně
brání. Bolest u všech lidí vyvolává únikové reakce. Ve všech kulturních obdobích lidské společnosti
můžeme pozorovat stále složitější pokusy o dosažení úlevy od bolesti. Zmínky o bolesti a
protibolestivých technikách nacházíme v hojném počtu v nejrůznějších historických dokumentech.
Prvotní lidé přičítali bolesti působení démonů a snažili se jim ubránit různými amulety, kouzly, apod.
Bolest byla také často považována za trest seslaný na lidi různými božstvy.
Anglický výraz pro bolest je „ pain“ . Je odvozen od latinského „ poena“, což je výraz pro trest.
Od nepaměti hledají lidé nejen příčinu bolesti, ale i způsob, jak ji zmírnit. Většina kultur používala
nejrůznějších léčivých rostlin. Žádné jiné rostliny ale neobstály ve zkoušce s časem, při léčbě bolesti,
tak jako mák polní.
Psychologické aspekty bolesti byly chápány primitivními lidmi podstatně hlouběji než
příslušníky moderních společenství. Primitivní lidé často pokládali rovnítko mezi neschopností snášet
bolest a nedostatkem charakteru. Poznali i účinnost odvádění pozornosti od bolesti a využívali k tomu
nejrůznějších postupů, kouzel, písní, modliteb až po hypnózu.
Pohled do historie dokládá, jak se přirozená potřeba lidí tišit bolest vyvýjela od nejstarších
dob. Snaha bolest léčit, nikoli jen tišit, narážela na mnohá nepochopení. Věda 20. století odhalila rozdíl
mezi bolestí jako symptomem a bolestí jako syndromem. Objasnila různé typy a modely bolesti. Léčba
bolesti vykazuje potřebu specializované péče a mezioborové spolupráce. Je třeba mít na paměti, že
k bolesti nelze přistupovat jako k nemoci, kterou lze vyléčit a také, že se její léčba neobejde bez
aktivní spolupráce nemocného.
Ve všech typech zdravotnických zařízeních se setkáváme s pacienty trpícími bolestí.
Nekontrolovaná a neléčená bolest přechází do chronického stádia, zpomaluje uzdravení pacienta,
přispívá k rozvoji komplikací a v neposlední řadě způsobuje v mnoha případech zbytečné pacientovo
utrpení.
Bolest je subjektivním prožitkem každého z nás a obsahuje senzorickou, emoční, kognitivně
vyhodnocovací, behaviorální, sociální a existencionální složku. Bolest je téměř vždy příznakem
prvním, který přivádí pacienta k lékaři a je také základním diagnostickým kritériem většiny
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onemocnění. Naprosto zásadní je v diagnostickém procesu rozbor bolesti- její typ, charakteristika,
intenzita, lokalizace, iradiace.
Pracuji na chirurgickém oddělení, kde se denně setkávám s bolestí u pacientů, proto bych se
chtěla této problematice věnovat ve své bakalářské práci. Chtěla bych zmapovat problematiku
geriatrických pacientů s chronickou bolestí hospitalizovaných v našem nemocničním zařízení a to na
oddělení interním a v léčebně dlouhodobě nemocných.
Cílem teoretické části mé práce je vymezit pojem chronická bolest, charakterizovat etiologii
chronické bolesti, popsat způsoby monitoringu chronické bolesti. Popsat způsoby diagnostiky a
způsoby léčby chronické bolesti v určitém časovém horizontu z pohledu zkvalitnění života a
subjektivního vnímání bolesti geriatrických pacientů. Chtěla bych se věnovat problematice
ošetřovatelské péče u geriatrických pacientů s chronickou bolestí.
V empirické části bych chtěla zhodnotit subjektivní intenzitu chronické bolesti u geriatrických
pacientů za poslední týden jejich hospitalizace. Zjistit míru informovanosti o možnostech léčby
chronické bolesti, zjistit do jaké míry ovlivňuje chronická bolest kvalitu života geriatrických pacientů,
objektivizovat subjektivní pocity pacienta a míru uspokojování jeho potřeb. Zjistit jakou mírou jsou
pacienti zapojeni do léčby chronické bolesti.
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1. CÍLE PRÁCE
1. 1 CÍL TEORETICKÉ ČÁSTI
Cílem teoretické části mé práce je vymezit pojem chronická bolest, charakterizovat etiologii
chronické bolesti. Popsat způsoby diagnostiky, způsoby monitoringu chronické bolesti a způsoby
léčby chronické bolesti. Chtěla bych vytvořit obecný ošetřovatelský plán u geriatrického pacienta
s chronickou bolesti.
1. 2 CÍLE EMPIRICKÉ ČÁSTI

Ve

výzkumné části bych chtěla zhodnotit subjektivní intenzitu chronické bolesti u

geriatrických pacientů v závislosti na věku, pohlaví a na jejich průměrné bolesti v posledním týdnu
jejich hospitalizace. Zjistit míru informovanosti o chronické bolesti a možnostech její léčby, zjistit do
jaké míry ovlivňuje chronická bolest kvalitu života geriatrických pacientů, objektivizovat subjektivní
pocity pacienta a míru jejich uspokojování. Zjistit jakou mírou jsou pacienti zapojeni do léčby
chronické bolesti.
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2. ČÁST TEORETICKÁ
2. 1 Cíle teoretické části


definovat bolest



vymezit kategorie bolesti



popsat fyziologii bolesti



klasifikovat bolest



vymezit pojem chronická bolest



popsat faktory ovlivňující vnímání bolesti



popsat způsoby diagnostiky chronické bolesti



popsat způsoby monitoringu chronické bolesti



popsat způsoby léčby chronické bolesti



definovat základní ošetřovatelskou diagnózu v ošetřovatelském procesu u geriatriatrického

pacienta s chronickou bolestí

2. 2 Definice bolesti
Výzkumem bolesti se v poslední době zabývá celá řada odborníků z medicínských oborů ale i
oborů nelékařských, z toho vyplývá celá řada definicí o bolesti vystihující autorovo zaměření.
Bolest zná každý, kromě její negativní stránky má i svou pozitivní stránku. Varuje před
škodlivými vlivy, signalizuje poškození organizmu, apod. Pomáhá lékařům diagnostikovat
onemocnění, které bolest vyvolalo a zahájit léčbu. Pokud však bolest ztrácí svůj varovný význam,
stává se utrpením a sama o sobě nabývá charakter nemoci.
Uvádím

zde jednu ze základních definic bolesti, která vystihuje jeden z nejdůležitějších

aspektů bolesti a tím je její subjektivita.
„ Bolest je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným nebo
potencionálním tkáňovým poškozením, nebo je popisována ve smyslu takového poškození…. Bolest je
vždy subjektivní…“ ( IASP a WHO)
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Při definování bolesti se také setkáváme s výrazy: prožitek, vnímání bolesti, zkušenost.
„ …. prožívání bolesti a její slovní charakterizování jedincem probíhají souběžně, jsou přibližně
shodné nebo přímo spolu souvisejí, přičemž však shoda nemůže být zaručena žádnou individuální
zkušeností s bolestí. Výpovědi mohou být zkresleny oběma směry ( simulace, disimulace), mohou být
značně ovlivněny kontextem, v němž se vše odehrává, sociálními rolemi zúčastněných osob atd.“
( Mareš, 1997).
Vnímání bolesti a reakce na ni jsou výsledkem složitých interakcí mnoha faktorů. Proto je tak
obtížné bolest definovat. Lidé, kteří pečují o pacienty trpící bolestmi, si musí uvědomit, že přicházejí
do styku s širokou škálou biologických odlišností i odlišností v chování, které nelze vždy jednoznačně
vysvětlit a že bolest a poranění nemusí vždy souviset ( Sofaer, 1997).
Bolest je nejkomplexnější lidskou zkušeností, neboť její prožívání je spojeno s poznatky
tělesnými, emočními a sociálními. Bolest je stavem tísně, samostatným stresorem až přídavným
šokujícím momentem, spouštěčem mediátorových kaskád s dalekosáhlými změnami ve vzdálených
orgánech, v celém organismu ( Trachtová, 2001).
Do pocitů pacienta se nedokážeme detailně vcítit, přesto musíme mít stále na paměti, že každý
pacient je jiný. Problém pacientů trpících chronickou bolestí je, že různí odborníci, k nimž docházejí a
kteří je léčí, se na týž stav dívají odlišně. Osoby, které pečují o pacienty trpící bolestmi, by měly mít
multidisciplinární rozhled.
Sestra pečující o pacienty, kteří trpí bolestmi, musí mít neustále na paměti, že bolest je to, co
pacient říká a existuje, když to pacient tvrdí. Postoj soudce, nevěřícnost a neposkytnutí úlevy
nepomáhají, když to „ bolí“ ( Sofaer, 1997).
Nové poznatky ukázaly, že bolest nemusí vycházet z předchozího negativního zážitku
s nepříjemným bolestivým vjemem a z předchozí zkušenosti s bolestí, ale pravdou je, že se vyvíjí
během života.
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2. 3 Terminologie bolesti
Tento stručný přehled terminologie bolesti vychází z definic přijatých Mezinárodní asociací pro
studium bolesti (IASP). ( Rokyta a kol., 2006) Podrobnosti z terminologie bolesti jsou v příloze č. 1.
2. 4 Dělení bolesti
Bolest lze dělit dle mnoha kritérií , jako například dle délky trvání bolesti, intenzity bolesti,
lokalizace místa vzniku bolesti, věku pacienta a dalších. V následujícím textu stručně rozeberu dělení
bolesti a podrobněji se budu věnovat chronické bolesti.
2. 4. 1 Klasifikace bolesti dle časového průběhu
Akutní bolest
Akutní bolest je bolest s náhlým nástupem a předvídatelným koncem. Trvá několik okamžiků,
několik dnů až týdnů, ne však více jak 6 měsíců. Je prvním signálem poškození tkáně nebo orgánu, má
tedy varovnou funkci a zabraňuje tak dalšímu zhoršování zdravotního stavu. Silnou akutní bolest
provázejí změny fyziologických funkcí jakou je dilatace zornic, zrychlený tep, zrychlené dýchání,
zvýšené pocení, apod. Pacient trpící totou bolestí bývá neklidný až agresivní k sobě i svému okolí.
Pacientův neverbální projev akutní bolesti charakterizuje bolestný výraz v obličeji, strnulé pohyby,
schoulený postoj. Velmi intenzivní akutní bolest může pro pacienta znamenat velkou psychickou
zátěž. Akutní bolest snášejí pacienti zpravidla snáze než chronickou bolest, i když je intenzivnější ,
protože netrvá příliš dlouho (Trachtová, 2001; Sofaer, 1997; Rokyta a kol, 2006).
Rekurentní bolest
Tato bolest tvoří přechod mezi bolestí akutní a chronickou. Je to bolest nevratná. Její intenzita
stoupá a klesá, poté následují fáze bez bolesti a pak se bolest opět vrací. Rekurentní bolest nemá funkci
varovnou. Je chápána jako bolest psychosomatická a ukazuje spíše na poruchu funkce ( Mareš, 1997).
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Chronická bolest
Chronická bolest zpravidla ztrácí svůj význam signálu možného poškození organizmu. Je-li
vytrvalá a urputná, nedovolí nemocnému myslet na nic jiného a stává se syndromem. Rozvoj
chronické bolesti je pomalejší, nenápadnější a někteří pacienti si ani nevybaví, kdy a kde se bolest
poprvé objevila. Doba jejího trvání je delší než 6 měsíců. Chronická bolest bývá difúzní, tupá.
U pacientů trpících touto bolestí se často objevují negativní emoce- frustrace, deprese, beznaděj, hněv,
agresivní chování, poruchy libida, nechutenství, poruchy spánku, změny sebepojetí. Pacient je postižen
i v oblasti sociální. Chronická bolest mění kvalitu pacientova života a jeho životní styl. Celkový
zážitek bolesti se projevuje ve složce somatické, emoční, kognitivní a behaviorální, které se navzájem
mohou ovlivňovat (Trachtová, 2001; Sofaer, 1997; Rokyta a kol., 2006).
Procedurální bolest
Procedurální bolest je způsobena bolestivými terapeutickými nebo diagnostickými výkony,
které pacient podstupuje. Je relativně krátká a je chápána jako bolest nutná ( Mareš, 1997).

2. 4. 2 Klasifikace bolesti dle intenzity bolesti


Žádná bolest



Nepatrná bolest- nepříjemný pocit, který narušuje běžnou denní činnost



Mírná bolest- odvádí pozornost od vykonávaných činností



Vážná bolest- poutá pozornost, pacient není schopen věnovat se jiné činnosti



Mučivá a týrající bolest- je takové intenzity, že znemožňuje přesnou lokalizaci bolesti a

projevuje se dezorganizací pohybů


Zcela nesnesitelná bolest- pacient je bolestí zchvácen, ztrácí schopnost adaptivního chování

( Křivohlavý , 2002)
2. 4. 3 Klasifikace bolesti dle místa vzniku
Somatická bolest
Somatickou bolest lze rozdělit na povrchovou a hlubokou. Povrchová bolest vzniká stimulací
receptorů kůže. Nejdříve se objeví ostrá, píchavá, dobře lokalizovatelná bolest, má zejména obrannou
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funkci a vede k vyvolání obranných reflexů, trvá kratší dobu než bolest hluboká. Hluboká bolest
vychází z hlubokých vrstev kůže, svalů, kostí a kloubů. Popisuje se jako palčivá, tupá, úporná, je
difúznější a někdy vyzařující. Může být doprovázena i reakcemi vegetativního nervového systému
( Kozierová, 1995).
Viscerální bolest
Viscerální bolest může být pravá nebo přenesená. Pravá viscerální bolest vychází z orgánů
dutiny břišní a způsobuje ji přetětí nebo spazmus svalů viscerálních dutin, ischémie v těchto oblastech
apod. Je tupá, úporná, pálivá, bodavá, bývá špatně lokalizovatelná, difúznější a nezřídka provázena
vegetativními projevy. Vzhledem k tomu, že je vedena stejnými drahami jako somatická bolest, bývá
často lokalizována ve svalové a kožní tkáni, hovoří se o přenesené viscerální bolesti. V místech
přenesené bolesti může docházet ke změnám citlivosti ( Kozierová, 1995).

2. 5 Fyziologie a patofyziologie bolesti
2. 5. 1 Vnímání bolesti
V kůži máme relativně největší množství receptorů, které nás za určitých okolností mohou
informovat o bolestivém podnětu. Podněty se z receptorů vedou do nervového ústředí. Podle Melzacka
( 1978) hrají odlišnou roli tzv. velká A- beta a malá A delta nervová vlákna. Silně myelinizovaná
A- beta vlákna relativně snadno reagují na podnět a vedou ho stokrát rychleji než malá
nemyelinizovaná nervová C- vlákna. Ta potřebují též podstatně intenzivnější stimulaci. Je jich však
více, tvoří téměř 60% všech aferentních nervových vláken. Je možné, že jsou odpovědná za difůzní
pocity bolesti, kdežto podněty vedené A- beta vlákny mají vztah k rychlým a ostrým šlehům bolesti.
Bolestivý podnět lze vyvolat přímým poškozením receptorové buňky nebo chemickými látkami (např.
bradykininem, serotoninem, apod.). Bradykinin je považován za univerzální stimul bolesti, je tvořen
ve tkáních při jejich poškození. Aktivuje receptory bolesti a vyvolává vazodilataci, zvýšení
permeability cév a následný edém tkáně, stimuluje produkci dalších látek ( např. histaminu,
prostaglandinu, apod.), které jeho účinek zesilují. Nociceptory lze podráždit třemi typy stimulůmechanickými, tepelnými a chemickými. Mechanickým stimulem může být poranění tkáně, edém
tkáně, nádor nebo spazmus svalů. Tepelným stimulem může být popálení nebo omrzlina a chemickým
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stimulem např. nahromadění kyseliny mléčné ve tkáni při ischémii ( Rokyta a kol., 2006; Kozierová,
1995).
2. 5. 2 Přenos bolesti
Pro regulaci pocitů bolesti hraje podle tzv. vrátkové teorii bolesti ( gate theory) důležitou roli
to, co se děje na úrovni páteře. Tam v oblasti tzv.“ substantia gelatinosa“ může docházet k modulaci.
Setkávají se tam ve složité interakci vzruchy přicházející z řady aferentních nervů a ty eferentní, které
přicházejí z ústředí- mozku. Tam nervové vzruchy při vstupu procházejí nejprve thalamem a přicházejí
buď do primárního, nebo sekundárního somato- senzorického kortexu. V prvém případě dochází
k daleko ostřejším a přesněji lokalizovaným vjemům bolesti nežli ve druhém případě.
Objev neurotransmiserů rozšířil náš pohled na vnímání bolesti. Ukázalo se, že receptory
v oblasti mozku jsou citlivé na opiáty. To umožňuje tlumení bolesti nejen při umělém podávání opia,
ale i působením látek, které si tělo samo vytváří a které mají obdobný charakter jako opiáty ( např.
endorfiny, enfekaliny a dynorfiny). Reprezentují systém, kterým si samo tělo reguluje bolest.
Na druhé straně se zjistilo, že v těle existují chemické látky, které nebrzdí, ale naopak umožňují
průchod bolestivým podnětům ( např. serotonin, bradykinin, prostaglandin). Působením těchto látek se
zvýší intenzita bolesti. Otázkou je, kdy a za jakých okolností přichází v mozku ke slovu substance
tlumící, či naopak zintenzivňující bolest. Výzkumy ukazují, že vyplavování endorfinů je ovlivňováno
očekáváním pacienta, dobou trvání bolestivé stimulace, schopností pacienta zvládat bolest, jeho
předchozí zkušeností s daným druhem bolesti, časovými charakteristikami bolesti, apod. ( Křivohlavý,
2002)
2. 5. 3 Vrátková teorie bolesti ( Gate control theory, Melzack, Wall, 1965)
V současnosti je obecně přijímána tzv. vrátková teorie kontroly bolesti a snaží se vysvětlit
rozdílné vnímání stejné bolestivé stimulace.
V oblasti zadních rohů míšních byly prokázány interneurony, které hrají roli tzv. „ vrátek“.
Interneurony se aktivují kolaterálami rychlých dostředivých vláken typu A- beta, jež vedou impulzy
z receptorů dotykových, tlakových, tepelných, apod. a napojují se na pomalu vedoucí vlákna C a
A- delta a způsobují inhibici vzruchů bolesti vedených těmito neurony, „ vrátka se zavírají“.
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Inhibičním mediátorem na těchto synapsích je enkefalin. K interneuronům směřují i kolaterály vláken
typu C. Jejich aktivace vede k blokování inhibičního systému, a tedy k otevírání vrátek a propouštění
bolestivých vzruchů do vyšších etáží centrálního nervového systému. Přenos bolestivých podnětů však
není ovlivňován na úrovní míchy. Dochází také k descendentní inhibici neuronů vrátkového
mechanismu z oblasti mozku. K této inhibici dochází prostřednictvím descendentních drah, které se
aktivují při bolesti a jsou ovlivňovány psychickými faktory, apod.
Neurotransmitery jsou noradrenalin a serotonin. Aktivace těchto drah způsobí tzv.
postsynaptickou inhibici přenosu bolestivého podnětu a tím sníží množství nociceptivních vzruchů
vysílaných do mozku. Vrátková teorie pomáhá pochopit, proč velikost bolestivého podnětu není přímo
úměrná bolestivému vjemu, jakým způsobem dochází k modulaci bolesti a objasňuje, proč lze při
léčbě bolesti využívat metod elektrofyzikální terapie ( Ševčík, 1994; Kozierová, 1995).

2. 5. 4 Modulace bolesti
Neuroanatomickému výzkumu se podařilo zjistit existenci sestupné ( descendentní) cesty
z jedné centrální oblasti mozku, míchy k neuronům. Podněty z centra se tak dostávají až k oblasti
zvané „ substantia gelatinosa“. Díky tomuto spojení je možné- podle pojetí Vrátkové teorie- podněty
přicházejícími z mozku uzavřít vstup informacím o bolesti přicházejícím z periferie.
K filtrování a modulaci bolestivých impulzů vysílaných z podrážděných nociceptorů dochází
na mnoha úrovních dráhy bolesti v centrálním nervovém systému. Toto vysvětluje, proč neexistuje
přímá úměrnost mezi intenzitou bolestivého podnětu a výslednou intenzitou vnímané bolesti
( Křivohlavý, 2002; Trachtová, 2001). Dále bych se chtěla věnovat faktorům ovlivňujícím bolest.
2. 6 Faktory, které ovlivňují chronickou bolest
„Bolest se liší od člověka k člověku, od kultury ke kultuře.“ ( Melzack, Wall, 1982)

Vnímání chronické bolesti ovlivňuje celá řada faktorů, jsou to především charakterové
vlastnosti nemocného, typ osobnosti a jeho senzitivita k bolesti. Každý člověk je individuum a proto
prožívá bolest v jiné míře. Někdo má „ práh bolesti“ nižší a někdo zase vyšší. Vnímání bolesti úzce
souvisí s momentální psychickou pohodou a náladou pacienta, v neposlední řadě zde velikou roli hraje
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vliv prostředí a prožívání bolesti u pacienta je také závislé na denní a noční době, věku a pohlaví
pacienta. V následující části budu jednotlivé faktory rozebírat podrobněji.
2. 6. 1 Fyziologicko- biologické faktory
a) fyziologie bolesti – byla popsána výše
b) věk, vývojové faktory
c) nemoc – polymorbidita, demence
Polymorbidita- jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících léčbu bolesti je přítomnost několika
chronických onemocněních. Nejméně 10% starých lidí nad 65 let má alespoň jedno delší chronické
onemocnění. Nejčastěji se jedná o kardiovaskulární onemocnění, hypertenzi, diabetes mellitus,
obstrukční chorobu plic a osteoporózu. Polymorbidita urychluje fyziologické projevy stárnutí, podílí se
na snižování fyzické aktivity, imobilitě, odkázání na pomoc druhé osoby a postupné izolaci od
společenského a rodinného prostředí. Asi 20% pacientů nad 65 let je limitováno v běžných denních
aktivitách. Deprese a poruchy kognitivních funkcí zhoršují spolupráci s pacientem a získávání
podrobných informací o bolesti, které jsou základem pro výběr vhodných terapeutických postupů. Tato
onemocnění limitují výběr účinných terapeutických postupů a zvyšují riziko vzniku závažných
nežádoucích účinků ( Rokyta a kol., 2006).
Demence- je přítomná u 1- 5% populace nad 65 let, v 85 letech je navýšení na více jak 30%.
Nejčastěji se jedná o Alzheimerovu demenci a vaskulární demenci. Demence je charakterizovaná
hlavně poruchou paměti a přítomností alespoň jedné z dalších kognitivních poruch- afázie, apraxie,
agnózie, aj. Demence ovlivňuje kognitivní, behaviorální a emoční projevy bolesti, což se projevuje u
postižených pacientů sníženým výskytem i intenzitou bolesti. Závažné poruchy paměti zhoršují
schopnost vybavit si bolestivou zkušenost z poslední doby, bolestivý vjem je v jednom momentě
potlačený vjemem následujícím. Intenzita prožívané bolesti je ovlivněna stupněm a typem demence.
Pro běžnou klinickou praxi bylo vypracováno několik screeningových metod, jako je například
MMSE ( Mini Mental Status Examination). Je to metoda nenáročná a pro pacienta nezatěžující
(Rokyta a kol., 2006).
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2. 6. 2 Psychické faktory
V psychologické rovině je podstatné, jaký význam své chronické bolesti pacient přikládá,
závisí to na mnoha okolnostech, od charakteru bolesti, přez porozumnění významu bolesti a na
předchozí životní zkušenosti s bolestí a osobnostními vlastnostmi. Proto se předpokládá, že zdravotní
sestra by měla být vzdělaná i v oblasti psychologie a při klasifikaci bolesti by měla brát v úvahu i
psychologické aspekty vnímání bolesti. (Trachtová, 2001; Sofaer 1997) V dalším textu uvádím
psychické faktory, které chronickou bolest ovlivňují.
a) Osobnost člověka
Je nutno ke každému pacientovi přistupovat jako k jedinečné osobnosti, rozpoznání tohoto
individua, může sestře významně pomoci porozumět chování pacienta i případným změnám v jeho
chování. Mezi vlastnosti, které ovlivňují vnímání bolesti patří například tyto rysy osobnosti: extrovertintrovert, emocionální stabilita - labilita, afiliace- hostilita, odolnost proti zátěži- malá odolnost proti
zátěži, apod. Obecně se předpokládá že introvertní člověk má nižší práh bolesti než extrovert. Studie
ukázaly, že extrovert má větší spotřebu léků proti bolesti než introvert, z toho vyplývá to, že jsou
extroverti ochotnější o svých problémech hovořit. Při posuzování a léčbě bolesti by měla mít sestra
všechny tyto aspekty na paměti a měla by tohoto zjištění využít při individuální ošetřovatelské péči. Je
důležité zahrnout do vstupního pohovoru otázky týkající se osobnosti pacienta před tím, než se
chronická bolest objevila (Trachtová, 2001; Křivohlavý 1992).

b) Emoce
City hrají důležitou roli v prožívání chronické bolesti. Pozitivní emoce a optimistické ladění
utlumují vnímání bolesti, zatímco negativní emoce intenzitu bolesti zvyšují, například úzkost. Úzkost
se charakterizuje jako nepříjemný, dlouhodobý emocionální stav. Jedinec mívá obavy, prožívá pocity
ohrožení, „ tuší“ nebezpečí, ale často není schopen identifikovat příčinu svých obav, ani odhadnout,
kdy a odkud ohrožení přijde. Úzkost bývá, v případě bolesti, vyvolána obavami z něčeho obtížně
uchopitelného, obtížně vysvětlitelného, časově nepředpověditelného, něčeho, před čím se jedinec
nedokáže účinně bránit. Projevuje se jako neklid, neochota spolupracovat, vyhýbavá komunikace se
svým okolím. Úzkost je možné někdy snížit tím, že sestra podá pacientovi podrobné informace ,
umožňující pochopit obtížnou situaci, diagnostický nebo terapeutický zákrok. Pokud se podaří úzkost
u pacienta snížit, obvykle to vede i ke snížení bolesti.
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Další negativní emocí je strach, bývá definován, jako nepříjemný, krátkodobější emocionální
stav během aktuálního nebo pouze očekávaného podnětu, který pacient kognitivně zpracovává jako
podnět, který je pro něho nebezpečný, nebo ho přímo poškozuje. Pacient je zpravidla schopen
identifikovat příčinu strachu. Projevuje úhybným chováním a snahou o útěk z bolestivé situace,
pacient raději vůbec nevykonává běžné denní činnosti. Absence těchto činností ovšem pacienta před
bolestí nechrání, naopak dlouhodobé praktikování nečinnosti má škodlivý vliv, hlavně u starých
pacientů, na muskuloskeletární systém, kardiovaskulární systém, narušuje kognitivní funkce. Vzniká
syndrom inaktivity ( Bortz, 1984), který může ještě dál zhoršovat pacientovi problémy s bolestí.
Vystupňovanou podobou strachu je fobie. Představuje intenzivní až chorobný strach provázený
úzkostí. Pacient prožívá mimořádné rozrušení, své negativní emoce nedokáže racionálně vysvětlit.
Mezi fobiemi se vyskytují i fobie, svědčící o chorobném strachu z bolesti- algofobie, odynofobie, nebo
bolesti ve specifických situacích. Výzkum ukazuje, že strach a úzkost mohou mít rozdílný vliv na
vnímání bolesti u pacientů- strach může snižovat bolest, zatímco úzkost může činit pacienta
senzitivnějším k bolesti.
Model strachu z chronické bolesti a vyhýbání se bolesti- model vystihuje obrázek č. 1 (Mareš,
2002). Na začátku je poškození organizmu, ať již akutní nebo chronické. Pacient zažívá bolest,
klíčovým momentem je, jak prožívanou bolest hodnotí a interpretuje. Pokud ji chápe jako vážné
ohrožení, jako katastrofu, potom narůstá jeho strach z bolesti, proto se pacient snaží, aby se bolesti
vyhnul. Soustředění na možný výskyt bolesti, očekávání další bolesti způsobuje, že se u pacienta
vyvýjí zvýšená pozornost k bolesti. Snaha předejít bolesti vyúsťuje v nevykonávání určitých aktivit,
v poruchu funkce, depresi. Další zážitek bolesti jen umocňuje dosavadní negativní emoce a pozvolna
vytváří bludný kruh- negativní očekávání , strach z bolesti, vyhýbání se bolesti, porucha funkce, další
atak bolesti, opětovný zážitek bolesti. Katastrofické pojetí bolesti bývá navíc posilováno negativními
emocemi a nevhodnými informacemi o prodělávané nemoci. Tento model nám nabízí i druhou,
optimističtější, variantu. Nastupuje v případě, že je minimalizován nebo úplně odstraněn pacientův
strach související s bolestí. Pacient se snaží situaci řešit a překonat a dostává se do normálu ( Mareš,
2002).
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Obr. č. 1: Model strachu z chronické bolesti a vyhýbání se bolesti ( modifikovaně podle Vlayena,
Lintona, 2000, s. 329)
Dalšími negativními pocity a náladami, které snižují práh bolesti jsou smutek, deprese, vztek,
zoufalství, apod. Je nesmírně důležité, aby sestra dokázala rozpoznat známky úzkosti, projevující se
například neklidem, nepřátelstvím k sobě a svému okolí, neochotou spolupracovat. Na takovéto
chování by měla sestra reagovat s pochopením, protože její negativní postoj by mohl u pacienta
umocnit jeho stres. Jedná se především o pacienty právě s chronickou bolesti, kteří velice snadno
propadají depresím, nejsou potom schopni společenského začlenění a mají potíže v každodenním
životě a prodělávají závažné deprese. Dochází k jejich frustraci a je zde nezbytně nutná opora a
důvěra blízké osoby. Právě deprese se velice často objevuje u pacientů s chronickou bolestí. Někteří
pacienti reagují na stres skleslostí a jiní pociťují úplné zoufalství. V takové situaci je pro ně ještě
obtížnější vyrovnání se s bolestí. Sestry pečující o takové pacienty by měly umět být pacientovi oporou
a brát v potaz jeho individuální potřeby.
Chronickou bolest často doprovází hněv, pacienti se ptají, proč to postihlo právě je. Pociťují
hněv, bez přesného objektivního zaměření, někdy dokonce nečekaně a zdánlivě bezdůvodně zaútočí na
své okolí. Typickými terči jejich hněvu je zdravotnický personál, rodinní příslušníci a blízcí přátelé.
Chronická bolest obvykle vede ke ztrátám v nejširším slova smyslu ( fyzické slasti, vztahy k druhým
lidem, apod.), pacient bývá sklíčený. Sklíčenost je nejběžnější a nejočekávanější emocionální reakcí
této ztráty, liší se od deprese. Normální sklíčená reakce nezabarví všechny aspekty vztahů pacienta
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k okolí. Stále pacientovi umožňuje, aby časem očekával změnu k lepšímu. Na druhé straně deprese je
dlouhodobý patologický stav, který prostupuje všemi aspekty života do takové míry, že pacienti již
nevidí perspektivu, ztrácí radost ze života a jeho nálada je málo ovlivnitelná ( Křivohlavý, 2002).
Vliv osobnosti je skutečně závažný pro ošetřovatelskou praxi. Při zvažování psychologických
faktorů, je třeba mít na paměti i únavu. Protrahované bolesti pacienta spotřebují mnoho energie a
jestliže jsou bolesti přítomny několik měsíců nebo i let, rezervy energie se snižují. Když pacienti
s chronickou bolestí vyhledají pomoc, jsou většinou tělesně a emočně unaveni, začínají ztrácet naději,
jsou stále méně schopni pracovat a jsou narušeny jejich sociální vztahy, vzniká tzv. začarovaný kruh
( Sofaer, 1997) .
c) Kognitivní faktory
Každý člověk získává zkušenosti s bolestí od raného dětství. Nejnovější výzkumy ukazují, že
již plod v prenatálním vývoji dokáže bolestivě reagovat, bez předchozí zkušenosti s bolestí. Dítě
prožívá bolest samo a sleduje, jak na jeho bolestivé chování reaguje okolí, pozoruje, jak se s bolestí
vyrovnávají druzí lidé, jak na ni reagují a jaký význam jí přisuzují.
Odborníci uvádějí celou řadu učení se bolesti. Jedním z těchto modelů vychází z teorie
operantního podmiňování. K upevnění bolestivého chování i prožitku bolesti je člověk motivován
například přílišnou pozorností či péčí lidí kolem něj, přehnaným projevem lítosti po bolestivé reakci
nebo získáním odměny či výhody. Výraznou měrou k takovémuto chování u dítěte mohou přispět
rodiče, pokud reagují na bolestivou reakci dítěte příliš ochranným způsobem jednání, okamžitým
podáním analgetik, návštěvou lékaře, apod. a nepokusí se dítě povzbudit, aby bolest zkusilo překonat.
Člověk se tedy již od dětství může naučit tomu, že bolest je vlastně výhodou a prohlubuje to v něm
pasivitu, nic ho nenutí, k tomu, aby své bolestivé chování změnil. Naopak k odstraňování bolestivé
reakce může dojít tehdy, je- li člověk za svou reakci kárán, ostatní lidé se mu vysmívají, apod.
Podmiňování lze využít i terapeuticky při odstraňování nevhodného bolestivého chování.
Jedním z dalších modelů učení se bolesti je učení nápodobou. Při tomto typu učení dochází
k osvojení bolestivých reakcí pozorováním a následným napodobováním bolestivého chování u jiných
lidí, nejčastěji z blízkého okolí. U chronických bolestí bývá důležitým modelem pro bolestivé chování
rodina. Sestra by při péči o pacienta s bolestí měla pamatovat na tento typ učení se bolesti- pacient
pozoruje bolestivé chování spolupacientů, dojde ke změně v jeho bolestivém chování oproti předchozí
nepřiměřené reakci na bolest, nemusí to ale znamenat, že zároveň prožívá úlevu od bolesti.
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Kognitivní učení je druhem učení bolesti, při kterém hraje důležitou roli to, jaké představy si
člověk o nemoci a bolesti udělá a jak bolestivý prožitek interpretuje. Pacient si může vytvářet pro něj
nevýhodné představy o bolesti, které vedou k neúčinnému zvládání bolesti a její chronifikaci. Pacient,
který si představuje, že bolest nedokáže zvládnout a že mu už nic nepomůže, převládá u něj negativní
postoj a pocit bezmocnosti, objevuje se u něho depresivní nálada, zvýšená citlivost vůči bolestivým
stimulům a ke snížení tolerance k bolesti. Pacient tak nemá snahu utrpení překonávat a vytvářet si
nějaké strategie pro jeho zvládání.
Poznatků z teorií o

vlivu učení na bolest se využívá i v mnohých psychoterapeutických

postupech léčby bolesti ( Mareš, 1997).
d) Psychogenní faktory
Psychogenní faktory hrají velice významnou úlohu při vnímání tzv. psychogenní bolesti. Toto
označení se užívá u pacientů, kteří nemají absolutně žádné tělesné nálezy a u nichž jsou naopak
v jejich psychologické anamnéze popisovány sklony k vyjadřování emocionálních problémů pomocí
bolesti. U takových pacientů se předpokládá, že bolest potřebují nebo chtějí. Může jít o pacienta, který
prodělal řadu vyšetření, navštívil několik specialistů aniž by se našel organický původ bolesti. Pro
pacienta je však bolest opravdová a pokud se mu nedostane úlevy a pochopení svého okolí a hlavně
zdravotníků, může se u něho objevit hluboká deprese, vyžadující psychoterapii, někdy se používá
rodinná terapie, zvláště v případech, kdy pacient „používá“ bolest jako zbraň pro ovládnutí rodiny
2. 6. 3 Duchovní faktory
Víra a vyznání pacienta ovlivňuje představy o bolesti, jeho přijímání a vyrovnávání se s bolestí.
V naší praxi se setkáváme především s křesťany, kteří pohlížejí společně s židy na bolest jako na trest
za hřích Adama a Evy nebo za hřích vlastní, který by měli beze vzdoru přijmout. Tento postoj vede
buď k pacientově pasivitě a neochotě proti bolesti bojovat, nebo naopak vede k sebepoznávání a
motivaci ke zlepšení osobních vlastností. Stále více se v naší praxi také setkáváme s muslimy, kteří ve
své poddanosti k Bohu věří, že pokud si Bůh přeje, aby trpěli bolestí, tak na tom nemohou nic změnit.
Budhisté považují bolest, stejně jako nemoc za běžnou součást života. Hinduisté zastávají názor, že
bolest očišťuje, a proto by proti bolesti neměli nic dělat ( Kozierová,1995). Znalost pacientova vyznání
je důležitá pro sestru z toho důvodu, že pomůže sestře pochopit pacientův pohled na bolest, jeho
reakce na ni a může sestře pomoci při volbě správného postupu při její léčbě.
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2. 6. 4 Sociální, kulturní a etnické faktory
Sociální prostředí ovlivňuje pacienta ve vztahu k bolesti jak v pozitivním, tak negativním
smyslu. Přítomnost dobrého rodinného zázemí, dobré mezilidské vztahy a přátelská atmosféra na
oddělení v nemocnici, napomáhají pacientovi bolest lépe snášet. Naopak osamnělost a nepřátelská
atmosféra v pacientově okolí může bolest umocňovat. Vnímání bolesti a reagování na ni je
ovlivňováno postavením pacienta v rodině. U příslušníků různých kultur bývá různý práh bolestivosti a
je kladen bolesti rozdílný význam. Jsou známy odlišné reakce na bolest u pacientů pocházejících
z odlišných kultur, například od mlčenlivého snášení bolesti, přes verbální vyjádření bolesti až po silně
emočně zabarvené chování. V některých kulturách si jejich příslušníci způsobují bolest na znamení
smutku, je součástí jejich rituálů, apod. V některých etnických skupinách chtějí být lidé prožívající
bolest sami a někde naopak je vyžadována trpícím bolestí přítomnost a podpora rodinných příslušníků
( Kozierová, 1995). Sestra by při hodnocení bolesti měla mít ale vždy na paměti, že každý pacient je
individuum a bolest je pacientovým subjektivním prožitkem a tudíž by se neměla nechat negativně
ovlivnit předchozí zkušeností s pacientem z téhož etnika.
2. 6. 5 Faktory okolního prostředí
Vliv okolního prostředí pro pacienta s chronickou bolestí je neoddiskutovatelné. Jistě pozitivně
pacienta ovlivňuje klidné a příjemné prostředí nemocničního pokoje, kde jsou použity jemné barvy na
stěnách doplněné vkusnými dekoracemi pokoje. V pokoji by měla být přiměřená teplota vyhovující
pacientovi a pravidelné větrání je též na místě. Na pokoje by měli být společně ukládáni pacienti se
stejnými nebo alespoň podobnými potřebami, věkem, diagnózou a zvyklostmi, apod. Naopak
negativně působí na pacienta s chronickou bolestí hlučný pokoj, stále rozsvícená světla rušící pacienta
ze spánku, což zvyšuje jeho úzkost, únavu, stres, apod. Také roční období a teplota prostředí mohou
zhoršovat snášení bolesti. Ke zvýraznění potíží dochází především v noci, na podzim a v zimě, kdy je
méně slunečných dní a dny jsou kratší ( Křivohlavý, 1992).
Myslím si, že co se týče úpravy nemocničního prostředí, se setkáváme se stále příjemnějšími
interiéry, avšak co se týče neohleduplného chování zdravotnického personálu, je stále v mnoha
případech, co napravovat. Jsem přesvědčena, že se nejedná

o úmyslné negativní chování

zdravotnického personálu, ale o opomíjení možného vlivu okolního prostředí na léčbu chronické
bolesti u starých pacientů.
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V následující kapitole bych chtěla stručně charakterizovat stáří. Popsat anatomické a
fyziologické změny, změny psychických funkcí, změny v kognitivní oblasti, změny v životní orientaci,
změny v emocionální oblasti starých lidí. Dále bych se chtěla věnovat obecnému plánu ošetřovatelské
péče o pacienta s chronickou bolestí.
2. 7 Stručná charakteristika stáří
Věk je důležitou charakteristikou člověka, dle Světové zdravotnické organizace je stáří děleno:


60- 74 let: vyšší (starší) věk- rané stáří



75- 89 let: pokročilý, čili stařecký věk



90 a vice let: dlouhověkost
Staří lidé tvoří nejrychleji rostoucí skupinu obyvatelstva. Termínem „ staří lidé“ se obecně

označuje populace nad 65 let. Nejvýraznější změny se projevují po 75 roce života, tato skupina je
nejrizikovější a potřebuje speciální pozornost. Jednou z charakteristických rysů staroby je postupné
snižování mobility a schopnosti vykonávat běžné denní

úkony. Výzkumy ukazují, že problémy

s denní aktivitou udává 40% pacientů nad 65 let a až 64% nad 85 let ( Rokyta a kol., 2006). Chronická
bolest se považuje za přirozený důsledek stárnutí a s ním spojené zvýšení nemocnosti. ( 25- 50%
pacientů z domácího prostředí, 45%- 80% pacientů z nemocničního zařízení- 2/3

pacientů

z nemocničního zařízení hodnotí bolest jako silnou až nesnesitelnou, jen 45%- 50% užívá analgetika a
25%

pacientů nedostává léčbu žádnou- Gloth III, 1996). Věkem se mění i spektrum diagnóz

spojených s chronickou bolestí.
2. 7. 1 Fyziologické změny ve stáří.
Změny v pohybovém aparátu- stárnutí je charakterizováno atrofií svalových vláken, snižuje se počet
červených svalových vláken, pozoruhodné je i ubývání svalové síly. Dochází k obtížím při tzv.
cílených pohybech. Objevují se kloubní potíže, jejichž příčinou jsou degenerativní změny a vlastní
proces stárnutí kloubů, objevuje se únava šlach, svalů a vazů, dále artróza, spondylóza, osteomalacie,
atd.
Změny v kardiovaskulárním systému a jeho činnosti- nejvýrazněji se stárnutí projevuje na stavu cév,
důsledkem změn ve stavu a činnosti cévního systému je hypertenze. Ve vyšších fázích procesu stárnutí
přibývá cévních mozkových příhod.
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Dýchání- v průběhu stárnutí se snižuje rychlost dýchání i množství vdechovaného a vydechovaného
vzduchu. Hrudník klesá a snížená funkce dýchacího aparátu vede k hypoxii. Ta trápí řadu stárnoucích
lidí.
Regulace tělesné teploty- v průběhu stárnutí se projevují změny metabolismu obtížemi v udržování
tělesné teploty. Staří lidé si často stěžují, že je jim zima a nemohou se zahřát.
Změny v zažívacím systému- v průběhu stárnutí dochází u řady lidí k vážným změnám v zažívacím
traktu, např. k nedostatku kyseliny chlorovodíkové, dyspeptickým potížím, řada starých pacientů trpí
zácpou a nastávají změny v gastroitestinálním traktu.
Změny v činnosti štítné žlázy- zjistilo se, že 4% starých lidí mají poruchu štítné žlázy.
Chrup starých lidí doznává výrazných změn, ty se projevují například v řeči a při jídle.
Celkový vzhled starých lidí se mění- v obličeji se prohlubují vrásky u obéznějších se objevuje druhá
brada, šedivějí a vypadávají vlasy ( Křivohlavý, 2002).
2. 7. 2 Změny psychických funkcí ve stáří
Změny v oblasti vidění- nejvýraznějším příznakem stárnutí jsou změny zrakové ostrosti, dochází ke
změnám barevné ostrosti, zmenšuje se zorné pole, apod.
Změny ve vnímání akustických podnětů- ve stáří se snižuje citlivost k vyšším frekvencím akustického
spektra. Po 75 letech věku se stále častěji vyskytuje nedoslýchavost.
Změny ve vnímání chuťových podnětů- snížení percepce pro chuťové podněty se stává výraznější po
70. roce věku.
Řeč- na jedné straně zůstává řeč nedotčena, týká se to především obsahové stránky řeči a na straně
druhé latence odpovědí, tj. doba, která uplyne od chvíle, kdy dozní otázka, po začátek odpovědi, se
v průběhu stáří prodlužuje. S pamětí je to též rozdílné. U řady pacientů je tzv. profesionální paměť
relativně dobrá i ve vyšším věku, i když paměť pro běžné informace, které slyšeli před chvílí, se
radikálně snižuje.
Spánek- vykazuje u starých lidí řadu změn, nejčastější je probouzení se v průběhu spánku- noční bdění
a obtíže se zaspáváním. Staří lidé se často ráno po probuzení necítí odpočatí. Zvláštní kapitolou je tzv.
převracení rytmu spánku a bdění, s nímž se setkáváme často u starých a nemocných lidí ( Křivohlavý,
2002).
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2. 7. 3 Změny v kognitivní oblasti ve stáří
Závěry řady pokusů, které byly provedeny při studiu změn v kognitivní činnosti starých lidí,
ukazují, že:


s rostoucím věkem rostou i obtíže lidí přijímat nové podněty



je oslabena schopnost tvořit nové spoje



je snížená adaptibilita



je snížená flexibilita



je snížená schopnost přepracovat osvojené vzory chování a pevně zaujímané postoje



je zvýšená fixace

2. 7. 4 Změny v životní orientaci
Výzkumy ukazují, že staří lidé, kteří žijí doma, se svou rodinou, jsou relativně šťastní, mají
více plánu do budoucna, než staří lidé žijící v domovech důchodců. Psychologické změny je však třeba
chápat v kontextu s osobností pacienta než s projevem stáří. Při jejich posuzování je třeba brát v úvahu
stav intelektových a emocionálních aktivit, ale i schopnost daného člověka kompenzovat snižující se
výkonnost a způsob zvládání těžkostí, které s sebou stáří přináší. Důležitou roli ve stáří hraje kladení si
cílů a jejich dosažení, jejich rozhodování je ovlivňováno

fyziologickými, psychologickými a

sociálními změnami.
Z hlediska sociologického je možno vidět místo a možnost uplatnění starých lidí ve
společenském životě. Roli zde hraje i ekonomické hledisko stáří a sledování přechodu dospělé osoby
do důchodu a změny ekonomické situace v průběhu déle trvajícího důchodu. Ošetřovatelská péče
o staré pacienty je velice náročná a úzce specializovaná oblast. Vyžaduje speciální poznatky a
vědomosti o odlišných potřebách starých lidí.
2. 8 Charakteristika chronické bolesti u geriatrických pacientů
Chronická bolest se vyvíjí pomaleji než bolest akutní. Trvá nejméně 6 měsíců, pacient trpící
chronickou bolestí si často ani nevzpomene, kdy bolest začala. Tato bolest se nemusí klinicky
projevovat, popřípadě její projevy mohou být nevýrazné. Někteří pacienti, trpící chronickou bolestí si
najdou způsob, jak svoji bolest ovládnout a zvyknou si na ni, že jejich vnější projevy jsou minimální.
Chronická bolest nemá, na rozdíl od bolesti akutní, ochranný ani signalizační význam, proto je

26

lokalizace a určení kvality bolesti problematické. Chronická bolest je difůzní, tupá, může být trvalá,
nebo se může střídat s různě dlouhými obdobími bez bolesti. Vliv stárnutí na nocicepci není doposud
definovaný. Jsou uváděny změny v periferních nervech, jako je pokles nemyelinizovaných vláken, ale
hlavně pokles myelinizovaných vláken, s čím pravděpodobně souvisí i věkové rozdíly v odpovědi na
stimulaci. Vlivu věku na práh bolestivosti bylo věnováno mnoho výzkumů s rozdílnými výsledky.
Jednou z příčin těchto rozdílů jsou rozdíly v metodologii: definice věku, výběr pacientů, použitý
stimul, apod. Je ale potvrzeno, že na vyvolání bolestivého stimulu u starých osob je třeba intenzivnější
bolestivý podnět. Zvýšení prahu bolestivosti je zřejmě kompenzací za pokles aktivity v descendentních
modulačních drahách a za prodloužení sekundární hyperalgézie.
Zvládání chronické bolesti je provázeno řadou problémů, především pro dopad této bolesti na
životní styl nemocného. Chronickou bolest, u starého pacienta, nezhoubného původu často provázejí
poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu, libida, zácpy, přílišné zaujetí nemocí, změny sebepojetí- nedůvěra
v sebe sama, pocity méněcennosti, negativní emoce- deprese, frustrace, beznaděj. Pacient bývá
postižen i v oblasti sociální- bývá narušen rodinný život, objevuje se agrese, izolace, pacienti často řeší
i existenční problémy. Chování nemocného s chronickou bolestí vzbuzuje často dojem, že trpí, že mu
nikdo nevěří. Pacienti s chronickou bolestí se bohužel stále setkávají s nepochopením zdravotníků a
často si nesou nálepku simulant ( Kozierová, 1995; Trachtová, 2001).
Všeobecně převládá názor, že jsou staří pacienti k bolesti méně vnímaví. Staří pacienti
nepřikládají mírné bolesti větší význam, považují ji za součást stáří. Z toho vyplývá i fakt, že si pacient
často ani nevzpomene, kdy bolest začala.
Cílem léčby chronické bolesti je orientace na kvalitu života geriatrického pacienta, preference
ambulantní léčby, zachování soběstačnosti, obrana lidské důstojnosti, akceptování přání pacienta.
Stárnutí s sebou přínáší řadu fyziologických změn, staří lidé jsou obecně náchylnější ke zranění a
nemocem a jsou méně schopni se efektivně uzdravovat. Proto je chronická bolest ve stáří častá.
S růstem počtu geriatrické populace, roste i počet těch, kteří potřebují léčbu bolesti.
V Holandsku byl proveden výzkum, kdy se chronická bolest objevuje ( v závislosti na denní a
noční době), jakého je charakteru a do jaké miry chronická bolest ovlivňuje staré pacienty při běžných
denních činnostech: 31, 5% dotázaných pacientů má bolesti v noci, nesnesitelnou bolestí trpí 15, 7%
dotázaných pacientů, trvalou bolest má 21, 8% dotázaných pacientů, bolest při změně polohy cítí
38, 4% dotázaných pacientů, bolest při chůzi udává 20, 4% dotázaných pacientů, bolest při stání udává
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19%, bolest při chůzi do schodů udává 1,4% dotázaných pacientů a bolest při sezení udává 30,6%
dotázaných pacientů.
V další kapitole se budu věnovat ošetřovatelské péči u geriatrického pacienta s chronickou
bolestí dle vybraného koncepčního modelu.
2. 9 Ošetřovatelská péče u geriatrického pacienta s chronickou bolestí
Pro zhodnocení bio- psycho- sociálních potřeb geriatrického pacienta s chronickou bolestí by
bylo možné aplikovat různé koncepční modely. Například Model 21 problémů ošetřovatelství dle
Abdellahové, který je zaměřen na uspokojování potřeby pacienta, posouzení z hlediska priorit. Další
koncepční model, který by se mohl aplikovat na tuto problematiku je Model k dosažení klientovi
stability a integrity dle Neumanové, který klade důraz na výsledky ošetřovatelské péče, respektivě na
uspokojování potřeb v rámci ošetřovatelského procesu.

Model adaptace na prostředí, který je

zaměřen na udržování aktivity vedoucí k pomoci pacientovi adaptovat se na situaci při poškozeném
zdraví.
Ke zhodnocení bio- psycho- sociálních potřeb geriatrického pacienta s chronickou bolestí jsem
si vybrala Model Majory Gordonové- „ Funkční typ zdraví“, kde je zahrnuto 12 oblastí, a který
umožňuje systematické zhodnocení stavu pacienta a je zaměřen na uspokojování jeho potřeb. Tento
model jsem použila z toho důvodu, že jsou jeho jednotlivé části podrobně rozpracovány a je to jeden
z nejrozšířenějších modelů užívaných v naší praxi. Pomocí tohoto modelu sestra získává potřebné
informace o bio- psych- sociálních potřebách pacienta při rozhovoru s ním, provádí fyzikální vyšetření
a objektivní pozorování ( Mastiliaková, 2002).
V následujícím textu rozpracuji jednotlivé části dle daného modelu se zaměřením na
geriatrického pacienta s chronickou bolestí.
2. 9. 1 Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví
Pomocí vhodných otázek sestra zjišťuje, jakým způsobem pacient pečuje o své zdraví
v domácím prostředí, jaký je jeho životní styl, jaké jsou jeho zvyky, jak se vyrovnává se svou
chronickou bolestí a jakým způsobem ji léčí. Zda léčí svou chronickou bolest u odborníka, nebo
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spoléhá na své praktiky. Je důležité se z rozhovoru dozvědět, jaká opatření pacient udělal pro zmírnění
jeho chronické bolesti a jaký byl jejich výsledek.
Je důležité vědět, jaký byl pacientův denní harmonogram před přijetím do nemocnice. Staří
pacienti mají svá specifika a zvyky a je pro ně většinou velkým problémem jakákoliv změna. Sestra se
aktivně zajímá o to, jak nyní pacient hodnotí svůj zdravotní stav a celkovou pohodu během
hospitalizace. Lépe probíhá rozhovor s pacientem, který přesně rozumí dané otázce, rozhovor probíhá
v klidném prostředí a mají na něj obě strany přiměřený čas. Jiné hodnocení zdravotního stavu bude mít
pacient, který trpí intenzivní bolestí, která ho ovlivňuje v běžných denních činnostech. Jinak bude svůj
stav hodnotit pacient, u kterého bolest není tak intenzivní a může sám uspokojovat své potřeby.
2. 9. 2 Výživa a metabolismus
U starých pacientů se snižuje tvorba trávicích enzymů, snižuje se tvorba absorbujících buněk a
zvyšuje se pH žaludku. Tyto faktory způsobují snížení rychlosti absorbce a vstřebávání výživných
látek a léků. Tyto změny bývají častou příčinou nechutenství a hubnutí u starých lidí trpících
chronickou bolestí. Nauzea a zvracení se objevuje jako vedlejší účinek farmakoterapie bolesti.
V této oblasti musí být samozřejmě zhodnocen stav chrupu, dutiny ústní, kůže, vlasů, nehtů,
kožních defektů, schopnost hojení ran a tělesná teplota. Zajímá nás též dietní omezení pacienta,
sledujeme pitný režim pacienta.
2. 9. 3 Vylučování
Ve stáří se snižuje střevní peristaltika a vylučování močového měchýře. Někteří pacienti trpí
močovou inkontinencí, převážně ženy, nebo častým nucením na močení. S věkem se snižuje kapacita
močového měchýře a schopnost jeho celkového vyprázdnění, staří pacienti inklinují k častým infekcím
močového měchýře. Sledujeme výdej moči u pacienta, hodnotíme množství, charakter, barvu, odér.
U starých pacientů se velmi často objevuje zácpa v důsledku fyziologických změn a také
v souvislosti s farmakoterapií bolesti, sníženou mobilitou, nevhodnou polohou při defekaci a
dehydratací. Sledujeme frekvenci stolice, její množství, příměsi a odér.
2. 9. 4 Aktivita, cvičení
Důležité je aby sestra věděla , jak tráví volný čas pacient doma a mohla na nějakou z aktivit
navázat při výběru vhodné terapie chronické bolesti. Obecně platí, že se zvyšujícím se věkem dochází
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ke snížení mobility. Je nutné zjistit, jaké činnosti denní potřeby je schopen pacient provádět sám,
s částečnou pomocí nebo zda je úplně závislý na jiné osobě. Důležitá je motivace pacienta sestrou
k pohybu. Starý pacient, který aktivně cvičí si udržuje svalový tonus a zachovává pohyblivost
v kloubech, snižuje riziko kardivaskulárního onemocnění.
2. 9. 5 Spánek a odpočinek
Pacient s chronickou bolestí mívá často poruchy spánku, bolest narušuje pacientovu relaxaci.
Cítí se unavený, je podrážděný a neklidný. Je nutné zjistit pacientovi návyky týkající se usínání,
spánku a odpočinku a zjistit, do jaké míry bolest pacienta ovlivňuje v jeho odpočinku. Problémy se
spánkem mohou mít souvislost i s jinými faktory- s věkem pacienta, s jeho negativními emocemi, se
změnou prostředí, s užíváním farmak, apod.
2. 9. 6 Vnímání, poznávání
Základem dobré spolupráce mezi sestrou a pacientem je kvalitní komunikace. Překážkou
v léčbě chronické bolesti mohou být změny v myšlení starého pacienta, porucha jeho schopnosti
rozhodovat se, udržet pozornost a zapamatovat si nové věci. Důležité je zjistit, jaké má pacient
informace o svém zdravotním stavu a léčbě bolesti, zda mu nějaké informace nechybí. Nedostatek
infomací, nebo špatné pochopení vysvětlované problematiky vedou pacienta k negativním emocímpodezíravosti, úzkosti, depresi a zvyšuje se tím vnímání bolesti. Do této oblasti patří hodnocení bolesti
pacienta.
2. 9. 6. 1 Hodnocení bolesti
Anamnestické údaje může sestra zjistit od pacienta rozhovorem, pomocí algeziologického
dotazníku, aj. Odběru a hodnocení anamnézy věnujeme dostatek času. Při jejím odběru se zaměřujeme
především na údaje o průběhu vzniku bolesti, o jejím trvání, o reakci pacienta na bolest, o významu
bolesti pro pacienta, apod. Víra sestry ve výpověď pacienta o jeho bolesti je základním východiskem
pro navázání kontaktu s ním, pro jeho budoucí spolupráci a důvěru v léčbu. Je obtížné určit míru
závažnosti chronické bolesti u daného pacienta, proto je vhodné orientovat se podle toho, jak bolest
pacienta omezuje v jeho denních činnostech.
Při anamnéze bolesti zjišťujeme- lokalizaci a vyzařování bolesti, nástup bolesti a změny
v čase, charakter bolesti, intenzitu bolesti, vliv bolesti na spánek, příjem potravy, pohybové a jiné

30

aktivity, dosavadní léčbu a její úspěšnost, faktory provokující a mírnící bolest, změny vnímání bolesti
při psychické zátěži. Je vhodné, aby si pacienti s chronickou bolestí vedli deníček bolesti, dodatečné
hodnocení bolesti je zatíženo velkou chybou ( Vorlíček a kol., 2004)

A. Lokalizace bolesti
Pro zjištění lokalizace bolesti, klademe pacientovi otázky typu: Kde Vás to bolí? Je bolest
omezena na jednu nebo více oblastí těla? Pacient lépe lokalizuje bolest povrchovou, určení přesného
místa útrobní bolesti bývá složitější. Pro přesnou lokalizaci sestra požádá pacienta, aby na to místo
ukázal prstem. Další možností je použití topologických dotazníků bolesti. Mapy jsou obrazovým
záznamem bolestivých míst ( Mareš, 1997; Kozierová, 1995).

B. Intenzita bolesti
Zjištění intenzity bolesti patří k nejdůležitějším údajům nutným pro léčbu bolesti. Pacientovi
klademe otázku typu: Jak moc to bolí?
Existuje řada způsobů hodnocení intenzity bolesti:


analogová stupnice intenzity bolesti ( VAS)



verbální metody diagnostikování bolesti



mimická škála bolesti



škála intenzity bolesti- teploměr
K nejčastěji využívaným způsobům měření intenzity bolesti patří analogová stupnice intenzity

bolesti. Je to rovná čára, 10 cm dlouhá. Na jejím počátku je 0 se slovním popisem- žádná bolest, na
konci je 10, s označením- největší možná bolest. Pacient buď znaménkem nebo číslem označí, stupeň
bolesti. Touto metodou se dá rychle a opakovaně diagnostikovat změna intenzity bolesti.
Verbální metoda popisu spočívá ve slovním vyjádření klienta, který svou bolest popisuje.
Sestra mu nabídne verbální škálu bolesti- žádná bolest- nepatrná bolest- mírná bolest- střední bolestmučivá a týrající bolest- zcela nesnesitelná bolest.
Pro rozšíření diagnostiky je důležitý i nonverbální projev pacienta, který je důležitý u starých
pacientů s demencí, zhoršenou komunikací, u pacientů v bezvědomí.
Výzkumy ukazují, že nejsrozumitelnější a nejjednodušší metodou pro zhodnocení bolesti je,
pro staré pacienty trpící demencí, mimická škála bolesti (Mareš, 1997; Kozierová, 1995).
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C. Charakter bolesti
Jak nám pacient popíše

kvalitu své bolesti závisí na jeho věku, inteligenci, verbálních

schopnostech, apod. Sestra se pacienta ptá: Jak to bolí?
Kvalitu bolesti pacient popisuje přídavnými jmény , sestra zapisuje, to co pacient řekl a nikdy
nepoužívá vlastní slova. Bolest můžeme charakterizovat jako bolest bodavou, ostrou, tupou, palčivou,
stálou, řezavou, aj. Čím je bolest silnější, tím více pacienta zatěžuje. Slabá bolest je celkem snesitelná
a střední bolest snáší pacient hůře, trvá-li dlouho. Uplatňuje se zde individulní citlivost jedince.
D. Časový průběh bolesti
Časový průběh bolesti zahrnuje začátek bolesti , její trvání a změny v čase. Sestra se pacienta
ptá: Kdy to bolí? U hospitalizovaného pacienta by měla sestra bolest hodnotit v pravidelných
intervalech. Délka intervalu závisí na typu bolesti a farmakoterapii, apod. Důležité jsou změny
charakteru a intenzity bolesti v čase. K záznamu se používá graf, kdy vodorovná osa ukazuje časové
údaje a svislá osa intenzitu bolesti. Současně se zaznamenává i charakter bolesti. Tento záznam je
důležitý pro hodnocení nastolené léčby ( Kozierová, 1995).
E. Ostatní údaje, které jsou důležité pro správné zhodnocení bolesti
Sestra by dále měla zjistit ovlivnitelnost pacientovi chronické bolesti, za jakých okolností se
bolest zvětšuje a za jakých polevuje. Měl by být znám i názor pacienta, proč si myslí, že ho něco bolí a
jeho strategie zvládání bolesti. Sestra by se měla určitě pacienta zeptat, jaké pocity v něm bolest
vyvolává a jaké má minulé zkušenosti s bolestí a účinností léčby proti bolesti ( Mareš, 1997;
Křivohlavý, 1992).
2. 9. 7 Sebepojetí a sebeúcta
Sestra musí mít vždy na paměti, že starý pacient trpící chronickou bolestí má vždy, více či
méně ovlivněnou psychiku. Typickými doprovodnými jevy jsou úzkost, strach, deprese, v určitém
měřítku i zlost, agresivita, někdy pocity viny, apatie. U starých pacientů se často objevuje strach ze
stráty důstojnosti, z omezené kontroly tělesných funkcí, ze smrti. Jsou depresivní z možné ztráty
sociální pozice, role v rodině, z pocitu bezmocnosti, závislosti na druhých. Sestra by měla zjistit, jak
se pacient těmto negativním pocitům brání a co mu pomáhá je překonávat a jeho potřeby respektovat.
Pro staré pacienty je velmi důležité umět se o sebe postarat bez pomoci druhých, i když jim to činí
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značné úsilí, potřebují cítit, že nejsou zbyteční a ledacos ještě dokáží zvládnout. Staří pacienti bývají
ve vykonávání denních činností pomalejší, proto je vhodné, aby byli povzbuzováni v jejich činnosti.
Staré pacienty je nutno brát jako individualitu a respektovat jejich osobité vlastnosti a jejich hodnotové
systémy.
2. 9. 8 Plnění rolí, mezilidské vztahy
U starého pacienta trpícího chronickou bolestí může dojít ke změně plnění životních rolí.
Důležité je, jak se k pacientovu „bolestivému“ chování staví jeho nejbližší okolí. Jeho přijetí nebo
nepřijetí významně ovlivňuje modulaci osobního prožitku bolesti. Pacient, kterému je věnována
pozornost a cítí zázemí při bolesti, má jinou motivaci k léčbě. Opačný extrém je druhá strana spektranaprostá nevšímavost, nepochopení, neporozumění vede pacienta k frustraci a osamnělosti.
2. 9. 9 Sexualita, reprodukční schopnost
Prožívání chronické bolesti u starého člověka vede ke změnám v sexuální oblasti. Tělesné
problémy provázející stáří, ovlivňují člověka v sexuální aktivitě. Je to velice individuální záležitost.
2. 9. 10 Stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance
Prožívání chronické bolesti je samo o sobě velice zátěžové období a pacienti trpící touto
formou bolesti, mívají časté deprese. Je důležité dozvědět se od pacienta, jakou formou se se zátěží
vyrovnává.
2. 9. 11 Víra, přesvědčení, životní hodnoty
Staří pacienti dokáží hluboce uvažovat a usilují o to, aby pochopili myšlenky, které předtím
chápali jinak, mají pocit užitečnosti, když se mohou o svoje zkušenosti a názory podělit s druhými. Na
druhé straně u starého člověka, který duchovně nedozrál, může nastat pocit ochuzení a nebo zoufalství
v období, kdy upadá touha po finančních a profesionálních úspěších.Vědomosti starého člověka se pro
něho stávají vnitřní sílou, která mu pomáhá vyrovnat se s negativními , ale i s pozitivními životními
zkušenostmi ( Kozierová, 1995). Chronické bolestivé onemocnění může silně narušit pacientovi
životní plány a cíle.
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2. 9. 12 Jiné
Do této oblasti spadají všechny informace, které nám pacient během rozhovoru sdělil a nedají
se zařadit do nějaké z předchozích oblastí ( Trachtová, 2001; Mastiliaková, 2002).
2. 10 Fyzikální vyšetření a objektivní pozorování
K celkovému zhodnocení pacienta patří také fyzikální vyšetření a objektivní pozorování
sestrou. Při vyhodnocování pacientových fyziologických reakcí a změn chování při bolesti, se sestra
zaměřuje na sledování fyziologických funkcí , hydrataci, pocení, barvu kůže, výraz tváře a gesta,
vyjadřující bolest, apod. Při chronické bolesti se u pacienta mohou rozvinout příznaky parasympatické
stimulace, ta se projeví bradykardií, snížením krevního tlaku, zúžením zornic, suchou kůží, apod. Při
hodnocení bolesti musíme vzít v potaz fakt, že tyto objektivní příznaky nemusí být u pacienta
s chronickou bolestí přítomny. Během rozhovoru s pacientem si všímáme i nonverbálního projevu.
Bolest se odráží v mimice pacienta, v jeho poloze, v pohybech končetin. Oči a rty vypovídají mnohé o
prožívané pacientově bolesti. Všímáme si i způsobu verbálního projevu pacienta, výšky hlasu,
rychlosti mluvení, apod. Jsou vypracovány i speciální dotazníky, které pomáhají monitorovat chování
pacientů se specifickými bolestmi ( Kozierová, 1995).
Správné zhodnocení bio- psycho- sociálních potřeb pacienta je předpokladem dobrého
naplánování péče a úspěšné léčby chronické bolesti a nemělo by být podceňováno. Po získání
potřebných údajů provede sestra analýzu a zjistí, ve kterých oblastech se u pacienta objevil problém.
Zjištěné problémy zaznamená a převede je do terminologie ošetřovatelských diagnóz dle dané
taxonomie.
2. 11 Plán ošetřovatelské péče
Plán ošetřovatelské péče u starého pacienta s chronickou bolestí obsahuje trojsložkové
ošetřovatelské diagnózy, očekávané výsledky, ošetřovatelské intervence a vyhodnocení ( Mastiliaková,
2002).
2. 11. 1 Ošetřovatelská diagnostika bolesti
Pacientovi stanovujeme ošetřovatelskou diagnózu chronická bolest. Nedílnou součásti
ošetřovatelské diagnózy jsou související faktory a charakteristické příznaky. U starých pacientů
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s chronickou bolestí patří mezi související faktory: patofyziologické faktory, situační faktory, fyzikální
faktory, psychosociální faktory. Chronickou bolest může provázet řada jiných faktorů a ovlivňovat
více funkcí lidského těla, proto může být součástí i jiných ošetřovatelských diagnóz.
Charakteristické objektivní příznaky chronické bolesti jsou změny v chování, vegetativní reakce,
změny svalového tonu, poruchy myšlení a vnímání času, sociální izolace, apod.

Charakteristickými

subjektivními příznaky chronické bolesti jsou změny chuti k jídlu, změna tělesné hmotnosti, únava,
porucha spánku, neschopnost pokračovat v dřívějších aktivitách, dlohodobý stres, deprese, apod.
( Trachtová, 2001).
2. 11. 2 Očekávané vysledky
Sestra při plánování ošetřovatelské péče stanoví, jakých cílů by mělo být u starého pacienta
s chronickou bolestí dosaženo.


Pacient udává vymizení nebo alespoň úlevu od bolesti



Pacient udává zmírnění únavy



Pacient odhalil spolu se sestrou faktory, které jsou s problémem bolesti spojeny



Pacient nastolil novou životosprávu s plným využitím léčebných prostředků proti bolesti



Zapojení pacientových blízkých do celého léčebného procesu



Pacient důvěřuje lékaři a sestře



Pacient se necítí být omezen bolestí v jeho denních činnostech

( Doenges, 2001)
2. 11. 3 Ošetřovatelské intervence
Ošetřovatelské intervence musí sestra volit tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Sestra
musí zvážit dopad jejích zásahů na pacienta a vybrat takové intervence, které budou pro daného
pacienta nejvhodnější.


Vysvětli pacientovi, jaké jsou příčiny bolesti



Podílej se na diagnostice bolesti spolu s lékařem



Povzbuď pacienta, aby o svých pocitech hovořil



Naslouchej pacientovi a vysvětli mu, jaký vliv mají negativní emoce na bolest



Poskytni pacientovi dostatek informací o diagnostických a terapeutických zákrocích



Všímej si objektivních příznaků bolesti
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Monitoruj pacientovu bolest a edukuj ho, jak může bolest monitorovat sám



Prodiskutuj s pacientem plánované intervence ke zmírnění bolesti



Podporuj pacienta při realizaci vlastních účinných strategií na zvládání bolesti



Podej pacientovi dostatek informací o aplikovaných analgeticích



Sleduj účinost podaného analgetika, celkovou dobu účinku, reakci pacienta



Sleduj nežádoucí účinky podaného analgetika



Zajisti pacientovi pohodlí a klidné prostředí



Dej pacientovi najevo, že mu jeho bolest věříš



Spolupracuj s dalšími členy ošetřovatelského týmu



Edukuj rodinné příslušníky o bolesti pacienta a získej je ke spolupráci při podpoře pacienta při
léčebných zákrocích a podpoře pacienta



Proveď záznam do dokumentace

( Trachtová, 2001; Doenges, 2001)
2. 12 Léčba bolesti
Zmínky o bolesti a protibolestivých technikách nacházíme v hojném počtu v nejrůznějších
historických dokumentech. Tlumení bolesti je vyobrazeno na babylonských hliněných destičkách,
egyptských papyrech i na nálezech ze starověké Persie i Troje. Primitivní kultury používaly
jednoduché a přitom účinné způsoby tišení bolesti. Teprve na počátku minulého století se začaly
postupy mírnící bolest postupně zdokonalovat. Velkou zásluhu na tom měl rozvoj farmakologie
s celou řadou analgetik opiátováho a neopiátového typu a dalších podpůrných preparátů. Při léčbě
bolesti platí stále stejné pravidlo a tím je kvalitní vyšetření pacienta a správné zhodnocení bolesti.
Výzkumy ukazují, že u mnohých pacientů není bolest dostatečně tlumena. Léčba bolesti je
multidisciplinárním oborem.
Ve vztahu k farmakoterapii rozhoduje o výběru analgetik, jejich dávkách, frekvenci podávání,
vzájemných kombinacích a aplikačních formách. Primární léčba, pokud je to možné by měla být
zaměřená na základní onemocnění, které se ve značné míře může podílet na vzniku a udržování
bolesti. Ovlivnění základní příčiny však není vždy možné není vždy úspěšné z hlediska bolesti.
Významné postavení v léčbě chronické bolesti zaujímají nefarmakologické postupy- hlavně
rehabilitace, psychoterapie, jejichž cílem je zlepšení fyzického i psychického stavu pacienta a jeho
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návrat do aktivního života. Většinu nefarmakologických postupu mohou sestry sami zařazovat do své
práce. Problémem při výběru správného léku je polymorbidita a polypragmazie. 70 letý pacient užívá
průměrně 7 různých léků – 57% více jak 3 léky, 35% více jak 5 léků a 7% více jak 10 léků denně
( Rokyta a kol., 2006). Pragmazie může být i výsledkem špatné spolupráce lékaře a pacienta.
Nežádoucí účinky a obava ze závažného orgánového poškození vede pacienta k vlastní úpravě léčby
bez konzultace s lékařem. Staří pacienti s poruchou kognitivních funkcí si nedokáží zapamatovat
dávkování takového množství léků a může dojít k vynechání vitálně důležitých léků nebo
k předávkování s následkem toxicity, zhoršení nežádoucích účinků až s následkem smrti ( Rokyta a
kol,, 2006).
Základem léčby chronické bolesti u starých pacientů je multidisciplinární přístup. Terapeutický
plán by měl zahrnovat nefarmakologické a farmakologické přístupy, jejich kombinace se v mnohých
studiích ukázala jako nejúčinejší, umožňuje zracionalizovat medikamentózní léčbu a mění pasivní
postavení pacienta v aktivní. Terapeutický program by měl být přizpůsobený specifikám starých lidí.
Při farmakologické léčbě je potřeba snížit dávku léků na co nejnižší a při jejich výběru zohledňovat
nejen jejich nežádoucí účinky, ale i jejich pozitivní vedlejší účinky jako je antitusický
( dihydrokodein), antidepresivní ( tryciklická antidepresiva). Významnou součást multidisciplinárního
přístupu představují nefarmakologické postupy, jejichž cílem není jenom zmírnění bolesti, ale hlavně
zlepšení psychického a fyzického stavu pacienta, prevence imobility a s ní souvisejících komplikací
( Rokyta a kol., 2006).
2. 12. 1. Nefarmakologická léčba chronické bolesti
Nefarmakologické metody tvoří u starých lidí významnou a neoddělitelnou součást komplexní
léčby bolesti. Potencují účinek farmakoterapie, snižují spotřebu léků a výskyt nežádoucích účinků.
Mění pasivní postavení pacienta v léčebném procesu na aktivnější. Napomáhají odvrátit pozornost od
bolesti na aktivity, které mobilizují pacienta a vyvolávají pozitivní emoce. Zmírňují průvodní znaky
chronické bolesti jako je insomnie, anxieta, deprese, aj. Zlepšením fyzické aktivity se pacienti stávají
soběstačnější, nejsou úplně odkázáni na pomoc druhé osoby. Mnozí pacienti preferují
nefarmakologickou léčbu před medikamentózní, hlavně pro jejich lepší finanční dostupnost a větší
bezpečnost. Limitující je použití pro širší stařeckou populaci vzhledem k jejich časové náročnosti a
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znevýhodnění jsou i imobilní a oslabení pacienti. Významným přínosem jsou edukační programy, ve
kterých se pacienti a jejich příbuzní seznamují s chronickou bolestí a její terapií.
A. Psychoterapeutické techniky
Psychoterapie patří u starých lidí k méně používaným, jedním z důvodů jsou chybějící
psychoterapeutické postupy zohledňující specifika této věkové skupiny. Častou překážkou této
techniky je omezená komunikace se starým pacientem z důvodu poruchy sluchu, zraku, kognitivních
funkcí. Práce se starými lidmi je pro ošetřující personál velice náročná, vyžaduje trpělivost a dostatek
času. Výběr vhodné metody závisí na individualitě pacienta a jeho schopnosti komunikovat. Důležitým
faktorem ovlivňující výsledek určité metody je správné podání instrukcí a její nácvik. Sestra edukuje
co nejjednodušší formou, v krátkých větách, pomalu a instrukce dle potřeby opakuje ( Rokyta a kol.,
2006).
B. Behaviorální techniky
Behaviorální metody jsou u starých pacientů výraznější. Projevují se zvýšenou mimikou
obličeje, vyhledáváním opory i při pohybech nevyvolávající bolest, úlevové polohy, apod. Bolest se
stává jejich hlavním tématem konverzace. V důsledku izolace a snížené aktivitě se bolest stává
nástrojem na upoutání pozornosti rodiny a ošetřujícího personálu. Behaviorální projevy jsou často
potencované i chováním pacientova okolí, které ignoruje těžkosti pacienta ať už z bezradnosti, ztráty
trpělivosti a nebo skutečného nezájmu.
Cílem terapie je minimalizace nepřiměřených fyzických i verbálních projevů bolesti. V širším
slova smyslu zahrnují i sociální a ekonomický kontext, jako je vliv chronické bolesti na rodinné a
společenské vztahy, oddechové aktivity, apod. Ovlivňují i průvodní znaky chronické bolestinechutenství, depresi, insomnii, apod. ( Rokyta a kol., 2006).
C. Kognitivní techniky
Kognitivní terapie spolu s behaviorálními technikami doplňují a posilují účinek farmakoterapie.
Tyto přístupy modifikují myšlení a chování pacienta, které mu brání účinně zdolávat bolest. Základem
je kognitivní aspekt bolesti. Přehodnocením pacientova postoje k bolesti se identifikuje jako
iracionální myšlení a chování a nahrazuje se pozitivním. Pacienti se učí strategiím, které pomáhají
přebudovat negativní kognitivní vzorce, snižují koncentraci na bolest a zvyšují možnost její kontroly.
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Tato technika se snaží změnit katastrofický pohled na bolest a snaží se podpořit zdravé vnímání a
pozitivní myšlení pacienta. Abychom dosáhli přiměřeného efektu, je potřeba delší čas na nácvik
jednotlivých strategií. Trvání efektu závisí na stupni dosáhnuté kontroly bolesti a snížení
negativistického myšlení ( Rokyta a kol., 2006).

D. Rehabilitace
Jejím cílem je prevence imobilizace a následných komplikací ( dekubity, pneumonie, aj.).
Zlepšuje nebo udržuje přiměřenou pohybovou aktivitu, ne vždy však může dosáhnout zmírnění bolesti.
Může ovlivnit změny v muskuloskeletárním systému, které se podílejí na zhoršování chronické bolesti
u starých nemocných. Důležitý je správný výběr metody, aby pacienta nezatěžoval a nepůsobil opačný
efekt- zvýraznění bolesti. Fyzikální léčba a cvičení poskytují zlepšení, které je časově omezené, pokud
pacient v domácím cvičení nepokračuje, pozitivní efekt se ztrácí. Většina starých pacientů z obavy
před úrazem, doma cvičit odmítá.
Masáže redukují edém, snižují svalový spazmus, narušují adheze a zmírňují bolest.
Kontraindikací je osteoporóza, otevřené rány, lokální infekce a hluboké venózní trombózy.
Dále se v rehabilitaci využívá tepla, které navodí vazodilataci a zvýšením místního
metabolismu umožňuje zlepšení výživy postižené oblasti a zmírnění svalových spazmů.
Chlad snižuje bolest zpomalením vedení nervovými vlákny. Je vhodný při

bolestivých

kontraktúrách ( Rokyta a kol., 2006).
E. Relaxační techniky
Relaxační techniky ovlivňují aktivitu sympatického nervového systému, snižují napětí, úzkost,
zlepšují spánek a zmírňují depresi. Zahrnuje řadu technik, jako je autorelaxace, biofeedback,
představivost, odvádění pozornosti, meditace, sugesce, placebo efekt, aj. na zmírnění mírné bolesti u
starých pacientů se ukázali účinné i muzikoterapie a humor, které zvyšují produkci endorfínů a
zmírňují napětí. Přesouvají bolest na okraj pozornosti a tím se stává snesitelnější. Smích pozitivně
ovlivňuje kosterní a mimické svalstvo a některé fyziologické funkce ( krevní tlak, tepovou frekvenci).
Autosugesce a hypnóza se u starých pacientů s chronickou bolestí využívá minimálně
vzhledem na zhoršenou komunikaci a koncentraci, která je základem pro jejich úspěšnou realizaci
( Rokyta a kol., 2006).
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F. Akupunktura
Je to velice rozšířená metoda nefarmakologické léčby. Využívá se nejen na vlastní analgezii,
ale i na tlumení vedlejších účinků léčby ( nauzea, zvracení, porucha střevní peristaltiky) a na léčbu
průvodních znaků stárnutí a multimorbidity ( deprese, insomnie, svalová stuhlost, aj.). Účinku
akupunktury se velmi blíží placebo efekt ( Rokyta a kol., 2006).
.
G. Transkutánní elektrická nervová stimulace ( TENS)
V geriatrii se využívá tato metoda především tam, kde je intolerance nebo kontraindikace
farmakoterapie bolesti. Má menší účinnost oproti akupunktuře, je u mnohých pacientů oblíbená pro
její neinvazivnost, jednoduchost a po zaškolení ji může pacient využívat i v domácích podmínkách
( Rokyta a kol., 2006).
2. 12. 2 Psychoterapeutické účinky dobrého vztahu sestry a pacienta
Vztah sestry a pacienta hraje důležitou roli při léčbě bolesti. Kladný vztah, vzájemná důvěra,
porozumnění, ochota sestry pacientovi naslouchat , empatie má kladný vliv na léčbu chronické bolesti.
Pozitivní účinky má samozřejmě i informovanost pacienta a z ní plynoucí jistota, povzbuzování a
akceptace pacienta. Nedílnou součástí kladného vztahu mezi sestrou a pacintem je i haptický kontakt,
tím mu dává sestra najevo, že je mu na blízku, a že má o něj zájem.
Zásady jednání sestry s nemocným, kterého něco bolí: ( Trachtová, 2001)


Nechoďte kolem pacienta nevšímavě



Neduďte hluší k jeho projevům bolesti



Sledujte neverbální projevy bolesti



Nepospíchejte, když nemocný sděluje pocity bolesti



Nikdy nemocnému neříkejte „ To Vás nemůže bolet“



V jednání s nemocným nabízejte důvěru a důvěryhodnost



Posilujte vlastní aktivitu a iniciativu nemocného v boji s chronickou bolestí



Nikdy neoznačujte pacienta slovy „ simulant, hysterka, hypochondr“
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2. 12. 3 Farmakologická léčba
Farmakoloická léčba patří k běžnému způsobu tlumení chronické bolesti. Jsou to farmaka
s analgetickými účinky, kam se řadí analgetika- antipyretika, nesteroidní antiflogistika a opioidní
analgetika. Farmakoterapii předepisuje vždy lékař, sestra by měla v každém případě znát účinky
daného léku proti bolesti, způsob jeho aplikace, v jaké dávce může být lék aplikován a jeho nežádoucí
účinky. Úkolem sestry je individuálně zhodnotit pacientovu bolest, hodnotit jeho reakci na léčbu,
zapojovat ho aktivně do léčby bolesti a nenechat ho zbytečně bolestí trpět, pokud ještě není čas na
předepsaná analgetika. Je zde velice důležitá dobrá spolupráce mezi sestrou a lékařem, kdy právě
sestra je informátorem o nedostatečné léčbě pacientovi chronické bolesti, či objevení nežádoucích
účinků aplikovaných analgetik a zhoršení zdravotního stavu pacienta. Ke správné komunikaci přispívá
i dobře vedená dokumentace o záznamech o bolesti.
Při léčbě chronické bolesti se vychází z doporučení WHO, která vypracovala třístupňový
„ analgetický žebříček“. Principem této terapie je postupná aplikace analgetik dle účinnosti od
neopioidních analgetik, přes slabé opioidy až po opioidy silné. Při mírných bolestech ( VAS 1- 4) se
podávají neopioidní analgetika I. stupně. V případě jejich malého efektu nebo středně silné bolesti
( VAS 4- 7), se aplikují analgetika II. stupně- slabé opioidy, často společně s léky I.stupně. Při
přetrvávání silné bolesti ( VAS 7- 10) se slabé opioidy mění za silné. Analgetika všech tří stupňů se
mohou kombinovat s adjuvantními léky, které pomáhají bolest zmírňovat a s léky pro léčbu
nežádoucích účinků analgetik ( Hřib, 2005; Martuliak, 2002).
A. Neopioidní analgetika
Patří k nejčastěji používaným analgetikám u starších pacientů. Mají široké spektrum indikací,
kromě analgetického i antiflogistický, antipyretický, spazmolytický. Jsou vhodná na léčbu mírné a
nebo středně silné bolesti různé příčiny. Mechanizmem účinku se liší od opioidů, neaktivují opiátové
receptory. Nevzniká u nich proto psychická závislost. U těchto léků existuje doporučená denní dávka,
která by neměla být překročena. Při jejím překročení stoupají nežádoucí účinky ne však efekt proti
bolesti ( Rokyta a kol., 2006).
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B. Opioidní analgetika
Vysoká přítomnost chronických bolestivých stavů významně ovlivňuje kvalitu života ve
vyšším věku a nastoluje otázku užívání opioidů u této skupiny populace. Polymorbidita,
polypragmazie a nežádoucí účinky jsou nejčastější příčinou selhání léčby bolesti u starých pacientů.
I při silné bolesti jsou opioidy podávány omezeně, v nízkých dávkách

a dlouhých intervalech,

popřípadě jen podle potřeby pacienta. Nežádoucí účinky nejsou včas a dostatečně léčené, dávají se
často do souvislosti spíše se změnami ve stáří než se samotnou léčbou bolesti. Nežádoucí účinky
opioidů ovlivňují kognitivní

a endokrinní funkce, největším problémem jsou centrální a

gastrointestinální nežádoucí účinky.
Cílem léčby je nejen kontrola bolesti, ale i zlepšení kvality života, funkčního stavu a
psychosociální aktivity starého pacienta. Výběr vhodného opioidu probíhá dle analgetického žebříčku,
závisí na analgetické účinnosti, bezpečnosti a biologické dostupnosti opioidů. Úzké terapeutické okno
si vyžaduje individuální a opatrnou titraci dávky ( Rokyta a kol., 2006).
Sestra by si měla uvědomovat, jaká je její role při léčbě bolesti důležitá a nikdy by neměla
svou úlohu při léčbě bolesti podceňovat a měla by se naučit spolupodílet se spolu s lékařem a
pacientem na léčbě chronické bolesti.
Léčba nemocných s chronickou bolestí je nadmíru složitý a obtížný proces. Pochopení biopsycho- sociálního modelu bolesti, kterému nás učí moderní algeziologie, optimalizuje intervenci a
musí směřovat k uplatnění rehabilitačního principu, jehož cílem je zlepšení kvality života starých
nemocných s chronickou bolestí.
Deklarace IASP ( International Association for the study of pain) o právech pacientů léčení
bolesti shrnuje tato práva do sedmi zásad ( Bonica, 2004):


Právo na uznání bolesti



Právo na hodnocení a léčbu bolesti



Právo na výsledky hodnocení bolesti



Právo na péči poskytovanou profesionály



Právo na vhodnou a efektivní strategii léčby bolesti



Právo na vzdělání v oblasti efektivních léčebných možností



Právo na vhodný plán léčby po vyčerpání možností akutní neodkladné péče
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3. EMPIRICKÁ ČÁST
3. 1 Cíle empirické části


zhodnotit subjektivní intenzitu chronické bolesti u geriatrických pacientů v závislosti na věku,
pohlaví a průměrné bolesti za poslední týden hospitalizace



zjistit do jaké míry ovlivňuje chronická bolest kvalitu života geriatrických pacientů



objektivizovat subjektivní pocity pacientů a míru jejich uspokojování



zjistit, jaký postup geriatričtí pacienti preferují při léčbě chronické bolesti



zjistit jakou mírou jsou pacienti zapojeni do léčby chronické bolesti



zjistit míru informovanosti pacienta o chronické bolesti a možnostech její léčby

3. 2 Vzorek respondentů
Ve výzkumné části jsem oslovila geriatrické pacienty s chronickou bolestí hospitalizované na
interním oddělení a na oddělení dlouhodobě nemocných ( v dalším textu budu používat zkratku ODN)
v Nemocnici Havlíčkův Brod. Na interním oddělení bylo osloveno 38 pacientů, z toho 16 mužů a 22
žen. Na oddělení dlouhodobě nemocných bylo osloveno 16 pacientů, z toho 9 mužů a 7 žen. Dotazníky
jsem s pacienty vyplňovala osobně a všichni pacienti s poskytnutím informací souhlasili.
Pro vzorek respondentů byla zvolena tato kritéria:
 věk respondenta nad 65 let
 diagnostikovaná chronická bolest
 nenarušené kognitivní schopnosti
 hospitalizace v Nemocnici Havlíčkův Brod
 ochota spolupracovat

1. Rozložení respondentů v souboru podle věku ( položka v dotazníku č. 1)
Výzkumu se zúčastnilo celkem 54 respondentů. Z toho 16 respondentů bylo z ODN a 38 respondentů
z interního oddělení. Ve věkovém rozmezí 65- 70 let byli na ODN 4 respondenti a na interním
oddělení bylo 17 respondentů, ve věkovém rozmezí 71- 75 let byli na ODN 2 respondenti a na
interním oddělení bylo 7 respondentů, ve věkovém rozmezí
respondentů a na interním oddělení bylo 14 respondentů.
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76 a více let

bylo na ODN 10

Tabulka č. 1 – Rozložení respondentů v souboru podle věku
Věkové rozmezí

Počet respondentů na ODN

Počet respondentů na
interním oddělení

65- 70 let

4

17

71- 75 let

2

7

76 a více let

10

14

2. Rozložení respondentů v souboru podle pohlaví ( položka v dotazníku č. 2)
Z celkového počtu respondentů bylo 25 mužů, z toho na ODN bylo 9 mužů a na interním oddělení
bylo 16 mužů. Celkový počet žen byl 29 a z toho bylo 7 žen na ODN a 22 žen na interním oddělení.
Tabulka č. 2 – Rozložení respondentů podle pohlaví
Pohlaví

Počet respondentů na ODN

Počet respondentů na
interním oddělení

Muž

9

16

Žena

7

22

3. 3 Výzkumná metoda
Ke zjištění stanovených cílů výzkumu jsem si zvolila metodu dotazníku.
Dotazník je anonymní a skládá se z 18 otázek ( v příloze č. 2 je uvedeno jeho plné znění). Dotazník se
skládá ze dvou částí - části anamnestické a vlastního dotazníku. Dotazník jsem modifikovala dle Auret,
Toye, Goucke, Kristjanson, Bruce, Schug, MD Charles S. Cleeland, 2008. Z tohoto dotazníku jsem
volně přeložila a použila otázky č. 11- 24, 30, 31.
Dotazník obsahuje 11 otázek uzavřených, 3 otázky polouzavřené a 4 otázky otevřené. U všech
otázek uzavřených a polouzavřených mohli respondenti vybrat pouze jednu odpověď. U otázky
č. 4, 9, 10, 11 měli respondenti možnost volné odpovědi . Dotazníky jsem s pacienty vyplňovala
osobně a čas potřebný k vyplnění dotazníku se pohyboval okolo 20 minut. Největší obtíže dělala
pacientům otázka č. 11, ve většině případů pacienti
v nemocnici dostávají a jaký je jejich název.
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nevěděli, jestli nějaké léky proti bolesti

Výzkum byl prováděn v období od 3. 3.- 31. 3. 2008. Při zpracování uzavřených a
polouzavřených otázek výzkumu jsem použila pro lepší znázornění barevný sloupcový graf a tabulky,
otázky s volnou odpovědí jsem okomentovala slovně.
Statistické zpracování jednotlivých položek dotazníku provedla paní RNDr. Čermáková
z Oddělení výpočetní techniky Lékařské fakulty v Hradci Králové, které tímto děkuji za její laskavou
pomoc. Při statistickém zpracování byly použity tyto metody:
-

program NCSS 2007

-

deskriptivní statistiky

- χ2 test případně Fisherův přesný test nezávislosti v kontingenční tabulce
Jednotlivé výsledky dotazníku jsem dále zpracovávala pomocí Microsoft Excel a pro jejich
přehlednost jsem použila u jednotlivých otázek barevný sloupcový graf a tabulky.
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3. 4 Výsledky výzkumu
1. Rozdělění respondentů podle důvodu hospitalizace ( položka v dotazníku č. 3)
Celkově 10 respondentů odpovědělo, že se jejich hospitalizace týká léčby chronické bolesti, z toho byli
2 respondenti z ODN a 8 respondentů z interního oddělení. Celkem 44 respondentů bylo
hospitalizováno pro jinou diagnózu z toho bylo 14 respondentů a 30 respondentů z interního oddělení.
Graf č. 1 – Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů

Týká se Vaše hospitalizace léčby bolesti?
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20,00%
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21,1%
12,5%

0,00%
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Interní

2. Označení lokalizace bolesti u respondentů ( položka v dotazníku č. 4)
Obr. 2 Mapa lokalizace bolesti pro obě oddělení
Nejčastěji označovali respondenti z ODN svojí chronickou

bolest

v oblasti velkých kloubů, zad v krční a bederní krajině
a bolesti hlavy. Na interním oddělení byly výsledky velmi podobné,
navíc zde respondenti popisovali chronickou bolest na hrudníku.
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3. V této položce označovali respondenti číslicí největší bolest, kterou cítili za poslední týden
( položka v dotazníku č. 5)
Tabulka č. 3- Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Největší bolest za poslední

ODN

Interní oddělení

4

1

2

5

5

7

6

4

8

7

1

7

8

3

6

9

2

6

10

0

2

týden

Graf č. 2 - Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
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12,5%
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9

10

4. V této položce označovali respondenti číslicí nejmenší bolest, kterou cítili za poslední týden
( položka v dotazníku č. 6)
Tabulka č. 4 - Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Nejmenší bolest za poslední

ODN

Interní oddělení

0

4

6

1

3

9

2

4

7

3

4

9

4

0

6

5

1

1

týden

Graf č. 3 - Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů

Nejmenší bolest respondentů za poslední týden
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4

Interní
odd

5. V této položce označovali respondenti číslicí průměrnou bolest, kterou cítili za poslední týden
( položka v dotazníku č. 7)
Tabulka č. 5 - Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Průměrná bolest za poslední

ODN

Interní oddělení

1

1

1

2

4

11

3

5

12

4

2

6

5

3

2

7

1

3

8

0

3

týden

Graf č. 4 - Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Průměrná bolest za poslední týden
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7

8

6. V této položce označovali respondenti číslicí bolest, kterou aktuálně cítili
( položka v dotazníku č. 8)
Tabulka č. 6 - Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Aktuální bolest

ODN

Interní oddělení

0

3

5

1

3

6

2

2

6

3

1

2

4

4

6

5

2

7

6

0

5

8

0

1

Graf č. 5 - Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
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5

6

8

9

7. U tohoto souboru měli respondenti možnost volné odpovědi, týkající se volby účinného
postupu při léčbě bolesti ( položka v dotazníku č. 9)
Většina respondentů odpovídala na tuto otázku shodně. Nejčastější odpovědi byly:


úlevová poloha



teplé obklady



mazání



pohyb

8. U tohoto souboru měli respondenti možnost volné odpovědi. Zde měli respondenti uvést, při
jaké činnosti se jejich bolest zhoršuje ( položka v dotazníku č. 10)
Většina respondentů odpovídala na tuto otázku shodně. Nejčastější odpovědi byly:


vstávání z lůžka



chůze

9. U tohoto souboru měli respondenti možnost volné odpovědi a zjišťovala jsem, zda respondenti
znají název léku proti bolesti, který užívají a kolikrát za den ho aplikují ( položka v dotazníku
č. 11)
Většina respondentů odpovídala na tuto otázku shodně. Nejčastější odpovědi byly:


většina respondentů nevěděla název léku proti bolesti, který užívají, ale věděla, kolikrát denně
ho aplikují



menší část respondentů uváděla název léku, který užívá proti bolesti a věděla, kolikrát denně ho
aplikují



menšina respondentů nevěděla ani jeden údaj

Nejčastěji respondenti uváděli názvy léků proti bolesti- Tramal tbl., Diclofenac tbl. , Brufen tbl.
Voltaren gel.
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10. V této položce označovali respondenti v procentech úlevu od bolesti, která nastala po aplikaci
léčebného postupu proti bolesti, nebo po aplikaci léků proti bolesti ( položka v dotazníku č. 12)
Tabulka č. 7 - Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Úleva od bolesti

Interní oddělení

ODN

10%

1

1

20%

0

3

40%

0

2

50%

0

6

60%

4

5

70%

5

8

80%

3

8

90%

2

4

100%

1

1

Graf č. 6 - Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů

Úleva od bolesti
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11. V této položce respondenti hodnotili, za jak dlouho se objevila znovu bolest po aplikaci léků
proti bolesti ( položka v dotazníku č. 13)
Tabulka č. 8 - Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Čas, kdy se objevila znovu bolest,

Interní oddělení

ODN

po aplikaci analgetik
Léky proti bolesti nezabrali

1

1

Za 1 hodinu

1

4

Za 2 hodiny

1

4

Za 3 hodiny

2

6

Za 4 hodiny

3

5

Za 5- 12 hodin

5

11

Za více jak 12 hodin

3

7

Graf č. 7- Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Za jak dlouho se bolest znovu objevila po aplikaci analgetik?
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30,00%
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18,80%

20,00%

18,40%

15,80%
15,00%
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10,50%

10,00%
6,30%
5,00%

6,30%
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10,50%

Interní
odd

6,30%
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Čas léky nezabrali 1hod.

2 hod.

ODN

3 hod.

4 hod.
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5- 12 hod. > 12 hod.

12. V této položce respondenti popisovali kvalitu bolesti ( položka v dotazníku č. 14)
Tabulka č. 9 - Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
ODN

Interní oddělení

a)Tupá

4

7

b) Řezavá

0

1

c) Palčivá

1

0

d) Bodavá

3

4

e) Svíravá

1

2

f) Pulsující

1

2

g) Kolikovitá

0

2

h) Intenzivní

3

6

ch) Dusivá

0

5

i) Nesnesitelná

0

1

j) Krutá

0

1

k) Jiná

3

7

Kvalita bolesti

Graf č. 8 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu
respondentů
Charakter bolesti
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13. V tomto souboru respondenti

uváděli, do jaké míry a které aktivity ovlivňovala

respondentova bolest za poslední týden.
Tabulka č. 10- Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Běžné každodenní činnosti

ODN

Interní oddělení

0

0

1

1

1

0

2

0

1

3

0

2

2

1

3

5

3

8

6

0

2

7

2

4

8

5

7

9

2

6

10

2

4

Graf č. 9 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů

Běžné každodenní činnosti
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7

8

9

10

Tabulka č. 11- Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Nálada

ODN

Interní oddělení

1

1

2

3

0

1

4

2

4

5

4

14

6

2

6

7

3

3

8

1

4

9

2

2

10

1

2

Graf č. 10 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Nálada
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8

9
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Tabulka č. 12- Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Schopnost chůze

ODN

Interní oddělení

2

0

1

4

1

3

5

3

6

6

0

6

7

1

3

8

4

8

9

6

7

10

1

4

Graf č. 11 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Schopnost chůze
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Tabulka č. 13- Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Běžné domácí práce

ODN

Interní oddělení

0

0

1

2

1

0

3

1

3

4

2

4

5

1

8

6

2

5

7

2

3

8

3

6

9

3

5

10

1

3

Graf č. 12 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Běžné domácí práce
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Tabulka č. 14- Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Vztahy s druhými lidmi

ODN

Interní oddělení

0

0

2

1

3

4

2

2

5

3

1

4

4

4

9

5

2

8

6

0

2

7

2

1

8

3

3

Graf č. 13 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Vztahy s druhými lidmi
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Tabulka č. 15 - Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Spánek

ODN

Interní oddělení

1

0

1

2

1

3

3

0

1

4

0

4

5

2

4

6

0

2

7

0

7

8

4

6

9

5

8

10

0

2

Graf č. 14 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
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Tabulka č. 16- Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Radost ze života

ODN

Interní oddělení

0

0

2

1

2

3

2

1

1

3

3

6

4

1

6
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1
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Graf č. 15 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Radost ze života
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14. V tomto souboru respondenti uváděli, do jaké míry preferují léčbu bolesti pomocí léků proti
bolesti ( položka v dotazníku č. 16)
Tabulka č. 17 -Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Odpověď

ODN

Interní oddělení

A

7

17

B

6

16

C

3

5

Graf č. 16 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Míra preference léčby bolesti pomocí léků proti bolesti
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15. V tomto souboru respondenti uváděli, které z nabízených postupů volí pro úlevu od bolesti
( položka v dotazníku č. 17)
Tabulka č. 18 -Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Odpověď

ODN

Interní oddělení

A

1

3

B

4

5

C

1

9

D

0

3

F

5

9

G

5

9

Graf č. 17 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů

Postupy pro úlevu od bolesti
35,00%
31,30%

31,30%

30,00%
25%

23,70%

25,00%

23,70%

23,70%

20,00%

ODN
15,00%

interní odd

13,20%

10,00%
6,30% 7,90%

6,30%

7,90%

5,00%
0,00%
A

B

C

D

63

F

G

16. V tomto souboru respondenti uváděli, zda mají potřebu dozvědět se více informací o léčbě
chronické bolesti ( položka v dotazníku č. 18)
Tabulka č. 19 -Zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Odpověď

ODN

Interní oddělení

Ano

6

17

Ne

10

21

Graf č. 18 Procentuální zastoupení odpovědí z celkového počtu respondentů
Potřeba bližších informací o léčbě chronické bolesti
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3. 4. 1 Porovnávání zjištěných údajů
V další etapě jsem výzkumné údaje porovnávala podle různých hledisek. Tím jsem zjišťovala jaké jsou
rozdíly mezi odpověďmi jednotlivých respondentů v jednotlivých kategoriích.
Nejprve jsem srovnávala odpovědi respondentů, celkově z obou zvolených oddělení, na jednotlivé
otázky dotazníku podle věku . Vzhledem k pohlaví odpovídalo celkem 46,3% mužů- z toho bylo ve
věkovém rozmezí 65- 70 let 16, 7% mužů, mezi 71- 75 let 11, 1% mužů, ve skupině 76 a více let bylo
18, 5% mužů . Respondentů ženského pohlaví bylo celkem 53,7%- z toho bylo ve věkovém rozmezí 6570 let 22,2% žen, mezi 71- 75 let 5,6% žen, ve skupině 76 a více let bylo 25,9% žen.
Z výzkumu jsem zjistila, že podle věku se obě skupiny statisticky významně neliší viz tabulka č. 20 a
proto budu hodnotit respondenty z odou oddělení dohromady.
Tabulka č. 20 – Statistické výsledky výzkumu- srovnávání odpovědí respondentů z obou oddělení dle
věku
Číslo

Název proměnné

chí- kvadrát test Hladina

otázky

významnosti

Významnost
rozdílu

1.

Věk

3, 0324

0, 2195

-

2.

Pohlaví

0, 9060

0, 3411

-

3.

Diagnóza

0, 5458

0, 4600

-

4.

Lokalizace bolesti

14, 3526

0, 8884

-

5.

Nejvyšší bolest za poslední týden

3, 0419

0, 8035

-

6.

Nejnižší bolest za poslední týden

3, 8108

0, 5769

-

7.

Průměrná bolest za poslední týden

4, 0599

0, 6685

-

Extrémní skupiny s

0, 0505

0, 8221

jsou významné

průměrnou bolestí
8.

Aktuální bolest za poslední týden

6, 0527

0, 6413

-

12.

Úleva od bolesti

6, 9301

0, 5441

-

13.

Období bez bolesti

1, 1834

0, 9776

-

14.

Charakteristika bolesti

7, 5115

0, 7562

-

15 a) Běžná každodenní činnost

5, 9668

0, 8184

-

15 b) Nálada

3, 2684

0, 9164

-

65

Číslo

Název proměnné

chí- kvadrát test Hladina

otázky

významnosti

Významnost
rozdílu

15 c) Schopnost chůze

5, 0925

0, 6486

-

15 d) Běžné domácí práce

4, 9565

0, 8380

-

15 e) Vztahy s druhými lidmi

5, 1821

0, 7379

-

15 f) Spánek

5, 5324

0, 7856

-

15 g) Radost ze života

8, 3632

0, 5933

-

16.

Preference analgetické léčby

0, 2987

0, 8612

-

17.

Preference alternativních postupů

4, 5968

0, 4670

-

0, 2411

0,6233

-

léčby
18.

Potřeba informací
o léčbě chronické bolesti

Vzhledem k diagnóze odpovídalo celkově 18,5% respondentů, kterých se jejich hospitalizace týkala
léčby chronické bolesti. Z toho bylo ve věkovém rozmezí 65- 70 let 5, 6% respondentů, mezi 71- 75 let
7, 4%

respondentů, ve skupině 76 a více let bylo 5, 6%

respondentů. Respondentů, kteří byli

hospitalizování pro jinou diagnózu a udávali chronickou bolest, bylo celkově 81,5% - z toho bylo ve
věkovém rozmezí 65- 70 let 33, 3 % respondentů, mezi 71- 75 let 9, 3% respondentů, ve skupině 76 a
více let bylo 38, 9% respondentů.
Dále jsem porovnávala zjištěné údaje dle věku a otázky číslo 7 v dotazníku, která se týkala průměrné
pacientovi bolesti za poslední týden. Vybrala jsem položky nejnižší průměrné bolesti na vizuální škále
bolesti ( 1, 2), kdy z celkového množství respondentů označilo právě nejnižší průměrnou bolest 58,6%
respondentů- z toho bylo ve věkovém rozmezí 65- 70 let 27, 6% respondentů, mezi 71- 75 let 6, 9%
respondentů, ve skupině 76 a více let bylo 24, 1%

respondentů. Nejvyšší průměrnou bolest na

numerické ose ( 5, 7, 8) označilo z celkového množství respondentů 41, 4% respondentů- z toho bylo ve
věkovém rozmezí 65- 70 let 10, 3% respondentů, mezi 71- 75 let 13, 8% respondentů, ve skupině 76 a
více let bylo 17, 2% respondentů.
Další údaje, které jsem porovnávala se týkaly respondentem preferované léčby chronické bolesti
pomocí léků proti bolesti ( otázka v dotazníku č. 16) v souvislosti s věkem. Pravidelně užívá léky proti
bolesti, z celkového množství respondentů, 44, 4% - z toho bylo ve věkovém rozmezí 65- 70 let 14, 8%
respondentů, mezi 71- 75 let 9, 3% respondentů, ve skupině 76 a více let bylo 20, 4% respondentů.
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Léky proti bolesti užívá celkově 40, 7% respondentů- z toho bylo ve věkovém rozmezí 65- 70 let 18,
5% respondentů, mezi 71- 75 let 7, 4% respondentů, ve skupině 76 a více let bylo 14, 8% respondentů.
Léky proti bolesti neužívá celkem 14, 8% respondentů- z toho bylo ve věkovém rozmezí 65- 70 let 15,
6% respondentů, mezi 71- 75 let 0% respondentů, ve skupině 76 a více let bylo 9, 3% respondentů.
Dále jsem srovnávala odpovědi na jednotlivé otázky dle nejnižší průměrné bolesti ( označeno na
vizuální škále bolesti číslicí 1, 2) a dle nejvyšší průměrné bolesti ( označeno na vizuální škále bolesti
číslicí 5, 7, 8) za poslední týden, v souvislosti s vybranými otázkami.
Vzhledem k diagnóze respondenti označili nejnižší průměrnou bolest (na

vizuální škále bolesti

označeno číslicí 1, 2) celkově v 58, 6%- z toho bylo 6, 9% respondentů hospitalizováno kvůli léčbě
chronické bolesti a 51, 7% respondentů bylo hospitalizováno s jinou diagnózou. Nejvyšší průměrnou
bolest ( označeno na vizuální škále bolesti číslicí 5, 7, 8) označilo celkově 41, 4% respondentů- z toho
bylo 20, 7% respondentů hospitalizováno kvůli léčbě chronické bolesti a 20, 7% respondentů bylo
hospitalizováno s jinou diagnózou.
Dále jsem vzhledem k nejnižší průměrné bolesti a nejvyšší průměrné bolesti porovnávala souvislost
s položkami v otázce č. 16, která se týká respondentem preferované léčby chronické bolesti pomocí
léků proti bolesti.
Léky proti bolesti pravidelně užívá 44, 8% respondentů- z toho označilo nejnižší průměrnou bolest za
poslední týden 13, 8% respondentů, 31% respondentů označilo nejvyšší průměrnou bolest za poslední
týden.
Léky proti bolesti bere příležitostně 34, 5% respondentů- z toho označilo nejnižší průměrnou bolest za
poslední týden 24, 1% respondentů, 10, 3% respondentů označilo nejvyšší průměrnou bolest za poslední
týden.
Léky proti bolesti neužívá celkem 27% respondentů- z toho označilo nejnižší průměrnou bolest za
poslední týden 20, 7% respondentů, žádní respondenti neoznačilo nejvyšší průměrnou bolest za poslední
týden.
Významné výsledky vyšly v té části výzkumu, kdy se srovnávala průměrná bolest respondenta za
poslední týden s jednotlivými otázkami viz tabulka č.21.
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Tabulka č. 21- Statistické výsledky výzkumu- srovnání průměrné bolesti respondenta s vybranými
položkami dotazníku
Číslo

Název proměnné

chí- kvadrát test

otázky

Hladina

Významnost

významnosti

rozdílu

3.

Diagnóza

5, 1481

0,0232

jsou významné

5.

Nejvyšší bolest za poslední týden

16, 3051

0, 0122

jsou významné

6.

Nejnižší bolest za poslední týden

20, 4113

0,0010

jsou významné

8.

Aktuální bolest za poslední týden

18, 0065

0, 0211

jsou významné

15, 2974

0,0180

jsou významné

15 d) Běžné domácí práce- < 6 a >6

4, 4413

0, 0350

jsou významné

15 g) Radost ze života- < 5 a >5

7, 1796

0, 0073

jsou významné

15 g) Radost ze života- medianus

7, 1796

0,0073

jsou významné

13. Období bez bolesti

V další části jsem srovnávala výsledky výzkumu vázané na pohlaví respondentů.
Vzhledem k diagnóze odpovědělo celkem 46, 3% mužů– z toho 9, 3% mužů bylo hospitalizováno
z důvodu léčby chronické bolesti a 37% mužů bylo hospitalizováno s jinou diagnózou. Žen se zúčastnilo
celkem 53, 7%- z toho 9, 3% žen bylo hospitalizováno z důvodu léčby chronické bolesti a 44, 4% žen
bylo hospitalizováno s jinou diagnózou.
Dále jsem porovnávala zjištěné údaje dle pohlaví a otázky číslo 7 v dotazníku, která se týkala průměrné
pacientovi bolesti za poslední týden.
Celkem mužů bylo 48, 2% - z toho nejnižší průměrnou bolest za poslední týden ( označeno na vizuální
škále bolesti číslicí 1, 2) označovalo 31% respondentů, 17, 2% mužů označilo nejvyšší průměrnou bolest
( označeno na vizuální škále bolesti číslicí 5, 7, 8).
Celkem žen respondentů bylo 51, 7%- z toho nejnižší průměrnou bolest za poslední týden ( označeno na
vizuální škále bolesti číslicí 1, 2) označovalo 27, 6% respondentů, 24, 1% žen označilo nejvyšší
průměrnou bolest ( označeno na vizuální škále bolesti číslicí 5, 7, 8).
Další údaje, které jsem porovnávala se týkali respondentem preferované léčby chronické bolesti
pomocí léků proti bolesti ( otázka v dotazníku č. 16) v souvislosti pohlavím.
Celkem odpovědělo 46, 3% mužů- z toho 22, 2% mužů bere léky proti bolesti pravidelně, 13% mužů
užívá léky proti bolesti příležitostně a 11, 1% mužů léky proti bolesti neužívá.
Celkem odpovědělo 53, 7% žen - z toho 22, 2% žen bere léky proti bolesti pravidelně, 27, 8% žen užívá
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léky proti bolesti příležitostně a 3, 7% žen léky proti bolesti neužívá.
Z vlastního výzkumu vyplývá, že rozdíly ve statistických výsledcích při posuzování odpovědí dle
pohlaví se významně opět neliší, pouze ve dvou položkách se odpovědi mužů a žen lišily. Ženy výrazně
ovlivňuje chronická bolest ve vztazích s druhými lidmi a ovlivňuje jejich radost ze života na rozdíl od
mužů ( viz tabulka č. 23).
Tabulka č. 23- Statistické údaje- posuzování významných rozdílů odpovědí dle pohlaví respondentů
Číslo

Název proměnné

chí- kvadrát test

otázky

Hladina

Významnost

významnosti

rozdílu

15 e) Vztahy s druhými lidmi

17, 7925

0, 2283

jsou významné

15 g) Radost ze života

18, 5690

0, 0460

jsou významné
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3. 5 Diskuse
Výzkumu se zúčastnilo 54 respondentů, kteří uváděli, že trpí chronickou bolestí. Ve většině
případů si málo který respondent vzpomněl, kdy přesně bolest začala, ale uváděli, že trvá dlouho, více
jak jeden rok. Z vyhodnocení všech dotazníků daného souboru 54 respondentů vyplynuly následující
závěry:
1.

Nejvíce respondentů bylo zastoupeno z věkové skupiny 76 a více let , z celkového počtu

respondentů bylo z této skupiny 24 ( 44, 4% ) respondentů. Z celkového počtu respondentů bylo 29
( 53, 7%) žen a 25 ( 46,3%) mužů, z čehož vyplývá, že v oslovené skupině respondentů bylo téměř
vyrovnané zastoupení obou pohlaví. Je známo, že mezi rizikové faktory výskytu chronické bolesti
patří vyšší věk, ženské pohlaví, polymorbidita, inkontinence, poruchy chůze a mobility, deprese,
demence, nedostatečná emocionální a sociální opora. Vyšší prevalence chronických bolestí u žen ve
vyšším věku je dávána do souvislosti s vyšším výskytem osteoporózy a osteoartrózy a obyčejně
častějšími stížnostmi na zdravotní stav ( Kubešová a spol, 2005). Většina oslovených respondentů 44
( 81, 5%) byla hospitalizována s jinou diagnózou a chronická bolest byla vedlejší diagnózou. U této
skupiny respondentů převládal názor, že je pořád něco bolí, že bolest patří k věku a nic se s tím nedá
dělat. Chronická bolest jako diagnóza byla důvodem k hospitalizaci

v 10 ( 18, 5%) případech

z celkového počtu respondentů.

2.

Cílem výzkumu bylo prověřit nejčastější lokalizaci ( otázka č. 4 v dotazníku) chronické bolesti

respondentů pomocí mapy těla. V této otázce měli respondenti vyšrafovat v mapě těla lokalitu jejich
chronické bolesti a křížkem označit místo největší bolesti. Nejčastěji respondenti označovali oblast
velkých kloubů, zad v krční a v bederní oblasti. Na interním oddělení kromě již zmíněných lokalit, se
často opakovala lokalita hrudníku a hlavy. Těmito výsledky se potvrdilo, že ve stáří dochází ve většině
případů k degenerativním změnám v muskuloskeletárním systému, k osteofikaci kostí a ke stárnutí
chrupavky, což podmiňuje rozvoj osteoartrózy a tím i vznik chronické bolesti.
Dále jsem zjišťovala intenzitu chronické bolesti u respondentů ( otázka č. 5- 8 v dotazníku)
jako největší, nejmenší, průměrnou a aktuální, s odvoláním na poslední týden. Z výše uvedeného počtu
dotázaných označovali respondenti nejčastěji svou největší bolest v posledním týdnu,

na

desetistupňové vizuální analogové škále měření intenzity bolesti, střední intenzitu bolesti , která byla
vyjádřena hodnotou číslo 5. To vypovídá o skutečnosti, že pacient vnímá bolest a je si vědom toho, že
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množství bolesti může být ještě větší. Celkem 39 respondentů však označilo bolest na stupnici 6- 10,
což je alarmující a tento fakt poukazuje na nedostatečnou pozornost vůči starým pacientům, trpícím
chronickou bolestí, nebo potvrzuje fakt, že staří lidé podhodnocují množství bolesti. Je známo, že staří
lidé téměř bolest neoznamují, když jsou tázáni na její přítomnost nebo absenci, ale při použití
formálních nástrojů ve formě algeziologického dotazníku, apod. podávají komplexní obraz o své
chronické bolesti.
Při hodnocení charakteru bolesti respondenti nejčastěji charakterizovali bolest jako tupou
( 20, 4%),na interním oddělení byla poměrně často použita charakteristika bolesti jako intenzivní
( 16, 7%) a položku definovat vlastní charakteristiku bolesti využilo 18, 5% respondentů. Z toho
vyplývá, že každý člověk je individuum a pokud nám bude bolest popisovat jiným přídavným jménem,
než jsme zvyklí, měli bychom ho jako zdravotníci respektovat a dát mu najevo náš zájem.

3.

V dotazníku byly zahrnuty otázky týkající se účinnosti léčby chronické bolesti ( otázka 9- 13,

16,17, 18). U tohoto souboru otázek měli respondenti možnost volné odpovědi, týkající se volby
vlastního účinného postupu při léčbě bolesti. Většina respondentů odpovídala na tuto otázku shodně.
Nejčastější odpovědi byly- úlevová poloha, teplé obklady, mazání léčivými mastmi, pohyb.
Respondenti často uváděli, že se jejich léčebné postupy liší, když jsou doma a nebo hospitalizovaní
v nemocnici. Uváděli, že nemají odvahu zasahovat do léčebných postupů v nemocnici a přenechávají
zodpovědnost zdravotníkům a raději volí farmakologickou léčbu bolesti. To bohužel potvrzuje můj
osobní poznatek z praxe, že v této době, se stále ještě setkáváme s takovým přístupem zdravotnického
personálu, který staví pacienty do pasivního postavení a vylučuje aktivní spolupráci pacienta na
diagnostických a terapeutických výkonech.
Na otázku, zda respondenti znají název léku proti bolesti, který je jim v nemocnici aplikován a
kolikrát za den ho aplikují, respondenti odpovídali na tuto otázku shodně. Většina respondentů
uváděla, že nepotřebují vědět název léku ani frekvenci a způsob podání daného léku proti bolesti,
hlavně, že jim pomůže od bolesti. Při hodnocení léčby bolesti je nesmírně důležitým ukazatelem fakt,
jakou mírou se pacientovi po aplikaci daného léčebného postupu pro tišení bolesti a léků proti bolesti
od bolesti uleví. Celkem 47 ( 76%) respondentů z celkového počtu respondentů cítí po aplikaci
léčebného postupu pro tišení bolesti nebo po aplikaci léků proti bolesti více jak padesátiprocentní
úlevu. Nejčastěji uváděli respondenti sedmdesátiprocentní úlevu od bolesti- 24, 1% a stoprocentní
úlevu od bolesti označilo 3, 7% respondentů. Žádnou úlevu od bolesti po aplikaci léčebného postupu
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pro tišení bolesti a léků proti bolesti označilo 3, 7% respondentů. Dalším ukazatelem kvalitní léčby
bolesti a vhodného dávkování léků proti bolesti je , jak je pacient dlouho bez bolesti. U této otázky
nejvíce respondentů ( 29, 6% ) uvádělo, že se bolest znovu objevuje za 5- 12 hodin po aplikaci
analgetik. 3, 7% respondentů uvedlo, že léky proti bolesti nezabraly vůbec. Z celkového počtu
respondentů preferuje léčbu bolesti léky proti bolesti ( 44, 4%). Celkem 40, 7% respondentů užívá léky
proti bolesti příležitostně a 14, 8% respondentů léky proti bolesti neužívá. Farmakologická léčba hraje
nezastupitelnou roli při léčbě chronické bolesti starých lidí. Osobně si ale myslím, že právě v této
skupině by se měl klást větší důraz na informovanost v oblasti nefarmakologické léčby, protože právě
nefarmakologické intervence ze strany zdravotníků pozitivně ovlivňují psychologickou složku
chronické bolesti, čímž se zvyšuje pohodlí pacienta a zlepšuje se kvalita jeho života. Nehledě na to, že
nefarmakologické intervence mohou, po vhodné edukaci, v řadě případech provádět pacienti sami bez
zdravotnického dozoru.
Odpovědi na otázku, zda pacient cítí potřebu dozvědět se další informace o léčbě chronické
bolesti byly poměrně vyrovnané. 57, 4% respondentů nemělo potřebu se dozvědět nové informace a
42, 6% respondentů mělo o nové informace zájem, byli to především respondenti z věkové skupiny
65- 70 let.

4.

Dalším souborem otázek v dotazníku ( otázka č. 10,15) jsem zjišťovala, do jaké míry

respondenty ovlivňuje chronická bolest při jejich každodenních aktivitách. Myslím si, že to jsou velice
cenné informace. Staří pacienti měli největší obavu, aby zůstali soběstační , aby nebyli závislí na druhé
osobě. Většina starých pacientů těžce nesla změnu prostředí a odloučení od svých blízkých. Tyto
faktory velice ovlivňují chování, jednání a prožívání pacienta během hospitalizace. Myslím si, že jsou
staří lidé natolik citliví na jakoukoliv změnu, že i krátkodobý pobyt v nemocnici pro ně znamená
fyzickou a psychickou zátěž, která si u některých pacientů může vyžádat i dlouhodobý pobyt
v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v jiných doléčovacích zařízeních.
Omezení fyzické aktivity bylo u většiny respondentů označeno na numerické ose číslici 5 a
více jak 5. Schopnost chůze ovlivňovala bolest ve značné míře, protože respondenti na numerické ose
označovali hodnoty 6- 10 v 74, 1%. Respondentům dělalo největší problém vstávání z lůžka, myslím
si, že na tom neslo značný podíl již na první pohled nevyhovující nemocniční lůžko. Často si
respondenti stěžovali na nedostatek pohybu během hospitalizace, ať již z důvodů diagnostických,
léčebných nebo kvůli nedostatku pomocného personálu, který by jim byl při chůzi oporou.
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Celkem 77, 8% respondentů uvádělo na numerické ose hodnoty 5- 10, míru ovlivnění spánku bolestí.
Většina respondentů neměla potíže s usínáním, ale často se kvůli bolesti v noci budila při hledání
úlevové polohy.
Výsledky výzkumu ukazují, že většina respondentů k bolesti přistupuje zcela individuálně.
Pokud bych numerickou osu rozdělila na půl, rozložil by se počet respondentů také na polovinu.
Z toho vyplývá, že prožívání bolesti má vliv na náladu pacienta a vztahy s druhými lidmi, záleží ale
pouze na individualitě pacienta.Většina respondentů uváděla, že během hospitalizace se jim nedaří
odvádět dostatečně pozornost od své chronické bolesti a to má negativní dopad na jejich psychickou
stránku.
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4. ZÁVĚR
Tématem mé bakalářské práce byla ošetřovatelské péče o geriatrického pacienta s chronickou
bolestí. Prodlužováním průměrného věku života a přijetí modelu aktivního a úspěšného stáří klade
stále vyšší nároky na zdravotnictví a další oblasti života společnosti. Kvalitní a aktivní život ve vyšším
věku je především život bez bolesti. Oprávněným požadavkem starých lidí by proto měla být účinná
léčba bolesti. I když výzkum v této oblasti hodně pokročil, stále se setkáváme se starými lidmi, kteří
trpí chronickou bolestí, z důvodu nedostatečné diagnostiky bolesti a tím i neadekvátní léčby chronické
bolesti.
Ošetřovatelská péče o staré pacienty s chronickou bolestí je nadmíru složitý a obtížný proces,
jehož cílem je zlepšení kvality života právě této skupiny pacientů. Sestra by v každém případě měla k
pacientovi přistupovat individuálně, akceptovat ho, naslouchat mu, komunikovat s ním, projevovat mu
důvěru. Starý člověk trpící bolestí touží nejen po jejím zmírnění, ale i po duševním klidu. Kvalitní
ošetřovatelská péče spočívá v tom, že si sestry musí uvědomovat, jak složitou povahu bolest má a jak
je jejich role při hodnocení a léčbě chronické bolesti nezastupitelná. Podstatou jsou dostatečné znalosti
této problematiky.
Teoretická část vymezila pojem chronická bolest, charakterizovala etiologii chronické bolesti.
Popsala způsoby diagnostiky chronické bolesti, způsoby monitoringu chronické bolesti a způsoby
léčby chronické bolesti. Na konci teoretické části jsem vypracovala obecný ošetřovatelský plán u
starého pacienta s chronickou bolesti dle koncepčního modelu M. Gordonové.
Cílem empirické části mé práce bylo zhodnotit subjektivní intenzitu chronické bolesti u
geriatrických pacientů v závislosti na věku, pohlaví a jejich průměrné bolesti za poslední týden.
Zjišťovala jsem míru informovanosti o chronické bolesti a možnostech její léčby a byla jsem
překvapena, jak malá část pacientů touží dozvědět se více informací z této oblasti. Domnívám se, že
většina ve skupině dotázaných pacientů zastává názor, že bolest patří ke stáří. Zajímavé bylo zjištění,
do jaké míry ovlivňuje chronická bolest kvalitu života geriatrických pacientů a subjektivní pocity
pacienta . Zjistila jsem, že pacienti jsou minimálně zapojováni do léčby chronické bolesti během
hospitalizace a jejich role je spíše pasivní. Co se týče preference způsobu léčby bolesti, převažuje
farmakoterapie bolesti nad alternativními způsoby léčby chronické bolesti. Domnívám se, že je to
způsobeno nedostatečnou edukací pacientů sestrou v této oblasti a možná i jejími nedostatečnými
znalostmi. Důležitou roli zde hraje i ten fakt, že na některých odděleních je nedostatečné obsazení

74

zdravotnického personálu a to se do značné míry podepisuje na kvalitě ošetřovatelské péče daného
oddělení.
Závěrem bych chtěla říci, že práce na tomto tématu mi dala mnoho cenných zkušeností, které
jsou využitelné pro mou praxi. Rozhodně si myslím , že tomuto tématu je potřeba věnovat pozornost,
jak z řad pacientů ve formě kvalitních informací o prožívání vlastní bolesti , tak z řad sester, které hrají
nezastupitelnou roli v celém procesu ošetřovatelské péče o starého pacienta s chronickou bolestí.
Touto prací jsem dostala odpovědi na všechny mnou vyřčené otázky, ale zároveň vystala celá řada
nových otázek, týkajících se této problematiky a to především v sociální oblasti vnímání starého
pacienta s chronickou bolesti, komunikace mezi pacientem trpícím chronickou bolestí a kompetencí
sester při léčbě bolesti. Přála bych si, aby se tato práce stala podnětem k další výzkumné práci v této
oblasti.

„ Neptejte se, proč „ bolest“, ptejte se jen, co s tím udělat.“
( The storm, Uugene Heimler)
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Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o geriatrické pacienty s chronickou bolestí
hospitalizovaných v nemocnici. Vychází z názorů pacientů. Cílem je charakterizovat chronickou bolest
a její vliv na kvalitu života geriatrických pacientů, způsob, jak se s chronickou bolestí vyrovnávají a
jaké volí nejčastěji terapeutické metody. Výsledky této práce potvrdily, že prožívání a vyrovnávání se
s chronickou bolestí ve stáří je velice individuální záležitost.
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RESUMÉ
Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o geriatrického pacienta s chronickou
bolestí a vychází z názorů pacientů.
Teoretická část vymezuje pojem chronická bolest, charakterizuje etiologii chronické bolesti.
Popisuje možnosti diagnostiky chronické bolesti, způsoby monitoringu chronické bolesti a způsoby
léčby chronické bolesti. V další části je vypracován obecný ošetřovatelský plán u starého pacienta
s chronickou bolesti dle modelu M. Gordonové.
Empirická část se věnuje názorům pacientů. Metodou výzkumu je dotazník. Výzkumu se
zúčastnilo 54 geriatrických pacientů s chronickou bolestí, hospitalizovaných na interním oddělení a na
ODN v Nemocnici Havlíčkův Brod, pacienti byli ještě rozděleni na muže a ženy. Zastoupení odpovědí
mužů a žen je také hodnoceno. Dotazník je zaměřen na lokalizaci bolesti,
s odvoláním na poslední týden a na charakter pacientovi bolesti. Zjišťuje

na intenzitu bolesti
pacientovi preference

v léčbě chronické bolesti a míru ovlivnění denních aktivit pacienta za poslední týden.
Výsledky této práce potvrdily, že prožívání a vyrovnávání se s chronickou bolestí ve stáří je
velice individuální záležitost.

77

SUMMARY

The thesis deals with nursing care of a geriatric patient who suffers from chronic pain and is
based on patients’ opinions.
The theoretical part defines the term “chronic pain” and characterizes its’ causes. It also
describes various ways of diagnosing chronic pain, ways in which chronic pain can be monitored and
how could chronic pain be treated. There is a general nursing plan - according to the model of
M.Gordonova - for a geriatric patient with chronic pain treatment worked out at the other part of the
thesis.
The empiric part of the work deals with patients’ opinions. For the research questionnaire was
used as the most suitable method for given purpose. 54 geriatric patients suffering from chronic pain,
who are hospitalized either in internal department or department for the elderly in Havlíčkův Brod,
took part in the research. They were then dividend into 2 groups – men and women – which was also
taken into account when evaluating the answers. The questionnaire is focused on character of pain, its’
location and intesity with regard to previous week. The target is to find out what patient’s preferences
in chronic pain treatment are and the level to which daily activities were influenced by pain over the
last week.
The work results confirmed that the way old people go through and cope with chronic pain is
very individual matter.
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Příloha č. 1
Bolest- nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením
tkáně nebo popisovaný výrazy takového poškození. Bolest je vždy subjektivní.
Alodynie- bolest vyvolaná podnětem, který bolest normálně nevyvolává.
Analgezie- nepřítomnost bolesti při stimulaci normálně vyvolávající bolest.
Anesthesia dolorosa- bolest v oblasti nebo zóně, která je necitlivá.
Centrální bolest- bolest vyvolaná nebo způsobená primární lézí nebo dysfunkcí centrálního
nervového systému.
Dysestezie- nepříjemný abnormální vjem, buď spontánní nebo vyvolaný. Na rozdíl od parestezie je
vždy nepříjemná.
Hyperalgezie- zvýšená odpověď na podnět, který bolest normálně vyvolává
Hyperestezie- zvýšená citlivost na stimulaci
Hyperpatie- zvýšený senzitivní práh pro dotykové, bolestivé či tepelné stimuly, ale pokud je práh
překročen, podnět je vnímán velmi bolestivě a nepříjemně. Vzniká nadměrná bolestivá reakce na
nebolestivé či mírně bolestivé podněty.
Hypestezie- snížená citlivost na stimulaci
Hypoalgezie- snížená odpověď na podnět, který bolest normálně vyvolává
Kauzalgie- syndrom trvalé pálivé bolesti po traumatickém poškození nervu
Neuralgie- bolest v distribuční zóně nervu nebo nervů
Neurogenní bolest- bolest vznikající nebo způsobená primárním poškozením, dysfunkcí nebo
přechodnou poruchou v periferním nebo centrálním nervovém systému
Neuropatická bolest- bolest vznikající nebo způsobená primárním poškozením nebo dysfunkcí
nervového systému.
Neuropatie- porucha funkce nebo patologická změna nervu
Nociceptor- receptor přednostně citlivý na škodlivý podnět nebo na podnět, který by se mohl stát
škodlivým při delším působení.
Nociceptivní podnět- škodlivý podnět je takový, který poškozuje normální tkáně.
Parestezie- abnormální vjem, buď spontánní nebo vyvolaný ( brnění, mrtvění, pálení nebo píchání).
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Příloha č. 2
ANONYMNÍ DOTAZNÍK BPI
Modifikovaně podle- Kirsten A. Auret, MBBS, Christine Toye, PhD, Roger Goucke,
Linda J. Kristjanson, PhD, David Bruce, MD, and Stephan Schug, MD Charles S. Cleeland, Phd., 2008
Volně přeložila- Jokschová Lucie
Dostává se Vám do rukou dotazník pro staré lidi s chronickou bolestí. Dotazník je anonymní. Označte
prosím jednu odpověď, která je Vám nejbližší, popřípadě doplňte dle vlastního uvážení.
Vyplnění dotazníku je dobrovolné, má 4 strany ( celkem 18 otázek). Předem děkuji
za čas, který věnujete jeho vyplnění a za informace, které mi poskytujete.
Anamnestické údaje:
1. Věk:

2. Pohlaví:

65- 70 let
71- 75 let
76 a více let

muž
žena

3. Týká se Vaše hospitalizace léčby Vaší chronické bolesti, nebo jste hospitalizován(a) pro jinou
diagnózu?
a) ano, jsem hospitalizová(a) pro léčbu chronické bolesti
b) ne, jsem hospitalizová(a) pro jinou diagnózu ( prosím specifikujte)………………………
……………………………………………………………………………………………………..
4. Na obrázku vyšrafujte místo, kde nyní cítíte bolest a křížkem označte, kde to bolí nejvíce.
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5. Označte prosím jednu číslici, která vystihuje vaši největší bolest za poslední týden.
0
1
žádná
bolest

2

3

4

5

6

7

8

9

10
nejhorší bolest, jakou
si umíte představit

6. Označte prosím jednu číslici, která vystihuje vaši nejmenší bolest za poslední týden.
0
1
žádná
bolest

2

3

4

5

6

7

8

9

10
nejhorší bolest, jakou
si umíte představit

7. Označte prosím jednu číslici, která vystihuje vaši průměrnou bolest za poslední týden.
0
1
žádná
bolest

2

3

4

5

6

7

8

9

10
nejhorší bolest, jakou
si umíte představit

8. Označte prosím jednu číslici, která vystihuje vaši bolest právě nyní.
0
1
žádná
bolest

2

3

4

5

6

7

8

9

10
nejhorší bolest, jakou
si umíte představit

9. Jaký postup volíte, abyste si ulevil(a) od bolesti ( např. teplé obklady, úlevovou polohu…)?
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
10. Při jaké činnosti se Vaše bolest zhoršuje ( např. při určitém pohybu, při chůzi,
při zvedání břemene…)? ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
11. Které léky užíváte proti bolesti a kolikrát za den?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
12. Označte prosím v procentech, do jaké míry se Vám ulevilo od bolesti po aplikaci postupu pro
tišení bolesti nebo léků proti bolesti za poslední týden.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

žádná
úleva

70%

80%

90%

100%
úplná
úleva
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13. Jestliže jste si vzal(a) léky proti bolesti, za jak dlouho se bolest opět objevila?
a) léky proti bolesti nezabraly
b) za 1 hodinu
c) za 2 hodiny

d) za 3 hodiny
e) za 4 hodiny
f) za 5- 12 hodin

g ) za více jak 12 hodin

14. Mohl(a) byste popsat, jaká ta Vaše bolest převážně je, popsat kvalitu Vaší bolesti?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

tupá
řezavá
palčivá
bodavá
svíravá
pulsující

g) kolikovitá
h) intenzivní
ch) dusivá
i) nesnesitelná
j) krutá
k) jiná………………………………

15. Označte prosím jednou číslicí, jak Vaše bolest ovlivňovala Vaše aktivity za poslední týden?
a) běžné každodenní činnosti
0
1
2
neovlivňovala
vůbec

3

4

5

6

7

8

9

10
ovlivňovala
úplně

b) náladu
0
1
2
neovlivňovala
vůbec

3

4

5

6

7

8

9

10
ovlivňovala
úplně

c) schopnost chůze
0
1
2
neovlivňovala
vůbec

3

4

5

6

7

8

9

10
ovlivňovala
úplně

d) běžné domácí práce
0
1
2
neovlivňovala
vůbec

3

4

5

6

7

8

9

10
ovlivňovala
úplně

e) vztahy s druhými lidmi
0
1
2
neovlivňovala
vůbec

3

4

5

6

7

8

9

10
ovlivňovala
úplně
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f) spánek
0
1
2
neovlivňovala
vůbec

3

4

5

6

7

8

9

10
ovlivňovala
úplně

g) radost ze života
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
neovlivňovala
ovlivňovala
vůbec
úplně
16. Do jaké míry, Vy osobně, preferujete léčbu bolesti pomocí léků proti bolesti?
a) léky proti bolesti užívám pravidelně
b) léky proti bolesti beru příležitostně
c) léky proti bolesti neužívám
17. Další postupy, které užíváte pro úlevu od bolesti.
( označte libovolný počet odpovědí)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

teplé obklady
studené obklady
odvádění pozornosti od bolesti- rozptýlení
relaxační techniky
hypnózu
cvičení
jiné( prosím popište)………………………………………………………………………

18. Cítíte, že byste se potřeboval(a) dozvědět další informace o léčbě chronické bolesti?
a) ano

b) ne

Za vyplnění dotazníku děkujeme
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