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 Úvod

Bolest je nepříjemný subjektivní vjem. Je stará jako lidstvo samo. Bolest poznal každý z 

nás, kazí radost ze života a dosáhne-li určité intenzity, může i sama lidský život zničit. 

Léčba bolesti by měla stát na prvním místě v péči o nemocné obvzlášť u seniorů. Právě 

oni jsou  díky změnám organismu a vlivem stárnutí, ohroženi nejvíce. Často slýchaná 

věta,  že  stáří  bolí  a  nedá  se  s  tím  již  nic  dělat  je  veliký  omyl,  který  by  měl  být 

přehodnocen.

Bolest by měla být odstraněna či alespoň minimalizována do takové míry únosnosti, 

aby pacient mohl bez větších problémů normálně fungovat v stávajícím životě bez toho 

aby jej omezovala bolest.

Ve své práci budu zjišťovat jak zdravotní sestry bolest monitorují a hodnotí. V případě 

monitorování  bolesti  nejde  jen  o  pouhé  zapsání  zjištěného  faktu  do  dokumentace. 

Zvláště  u  seniorů  je  potřeba  brát  zřetel  na  to,  že  tito  pacienti  neumí  dost  dobře 

vyjadřovat svoje potíže. Existuje celá řada bariér ze strany pacienta – seniora o kterých 

by měla zdravotní sestra vědět a které by měla umět překonat aby se dosáhlo co možná 

nejlepšího zjištění aktuálního stavu. Výsledkem by pak měl být maximální komfort pro 

pacienta – stav bez bolesti.

V  další  části  práce  se  budu  věnovat  nefarmakologickým  postupům  v  léčbě  bolesti. 

Pokud dojde ke správnému vyhodnocení bolesti jsou nemocnému podávány analgetika 

s ohledem na aktuální stav nemocného, tak aby výsledek byl k lidskému organismu co 

nejšetrnější.  U  seniorů  je  velmi  běžná  polymorfidita,  která  je  přímo  spojená  s 

polyfarmakoterapií. Ta v sobě nese rizika vedlejších účinků. Jako je toxicita, chronické 

žaludeční nevolnosti či dokonce závyslost. Právě u seniorů lze zdravotní stav a s ním 

spojené potíže zmírnit využitím nefarmakologických prostředků. 

Teoretická část obsahuje definici, terminologii, a dělení bolesti.

Protože  má  práce  je  zaměřena  na  seniory  budou  tyto  odlišnosti  v  teoretické  části 
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popsány. V práci se budu věnovat farmakologickým i nefarmakologickým možnostem 

mírnění  bolesti  u  seniorů.  Informace  z  výzkumu  budu  čerpat  na  oddělení  LDN 

nemocnice  Kutná  Hora,  která  spádově  patří  k  Oblastní  nemocnici  Kolín.  Souhlas  k 

výzkumu bude součástí absolventské práce.
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1 Cíl absolventské práce

1.1 Hlavní cíl

Cílem mé práce je zjistit, jakým způsobem zdravotní sestry hodnotí a monitorují bolest. 

V další části se budu věnovat nefarmakologickým postupům v léčbě bolesti u pacientů 

hospitalizovaných na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných.
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2 Teoretická část

,,Bolest je vždy zbytečná a zubožuje člověka.“

(Dr. René Leriche)

2.1 Definice bolesti

Bolest je zvláštní druh citlivosti. Bolest nelze slovy popsat tak, aby si o ní mohl udělat 

představu  člověk,  který  jí  nepocítil.  Je  to  subjektivní  vjem.  Zpočátku  se  hlásí  jako 

příznak choroby nebo úrazu, v chronické fázi se bolest sama stává chorobnou.

„Bolest  je  nepříjemná  senzorická  a  emociální  zkušenost  spojená  s  akutním  nebo 

potencionálním poškozením tkání,  nebo je  popisována výrazy  takového poškození... 

Bolest je vždy subjektivní“1

Definice,  kterou příjímá i  Světová zdravotnická  organizace  (WHO – WORLD HEALTH 

ORGANIZACION)

Vzhledem k tomu, že bolest je subjektivní je třeba se zmínit o povinnosti zdravotníka 

věřit  nemocnému,  že  bolest  prožívá.  Tedy  existuje  vždy,  kdykoliv  nemocný  říká,  že 

bolest má.

2.2 Dělení bolesti

Bolest se dělí podle délky trvání a podle etiologie. 

2.2.1 Bolest z hlediska délky trvání

Akutní  bolest  –  je  vyvolána  identifikovatelnými  podměty,  je  krátkodobá,  přestává, 

jestliže je zhojeno poranění tkáně, které jí způsobilo a většinou se neopakuje.2

1 ROKYTA, R.,KRŠIAK, M.,KOZÁK, J.,BOLEST, s. 77 (6)
2 ROKYTA, R.,KRŠIAK, M.,KOZÁK, J.,BOLEST, s. 79 (6)
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Pro akutní bolest je charakteristické: 

• trvá několik hodin, dnů maximálně jeden měsíc

• přinutí nemocného vyhledat lékaře

• lze jí dobře lokalizovat

• nemocný vyjadřuje  určitě  změny,  které  jsou nejen viditelné např.  potivost  či 

mydriáza  ale  i  měřitelné  např.  tělesná  tepolota,  tachykardie,  hypertenze  či 

hyperglykemie

• reaguje poměrně dobře na analgetika 

• lze jí velmi dobře odstranit

• při potlačování signálu akutní bolesti vede k chronicidě3

Chronická  bolest – trvá  déle  než  3  –  6  měsíců,  příčiny  nejsou  vždy  spolehlivě 

identifikovatelné,  způsobuje  velké  tělesné  utrpení,  závažně  ovlivňuje  kvalitu  života 

zvyšuje deprese a strach, vyžaduje opakované a trvalé lékařské konzultace či zákroky 

spojené s hospitalizací ať krátkodobou či dlouhodobou.4

Pro chronickou bolest je charakteristické:

• snížená kvalita života

• nespavost

• nechutenství

• beznaděj a deprese

• sociální izolace

• bolestivé chování, které je nevědomé např. kulhání, pláč, časté návštěvy lékaře, 

nákupy léků, zdravotnických přístrojů či literatury5

3 ROKYTA, R.,KRŠIAK, M.,KOZÁK, J.,BOLEST, s. 202 (6)
4 ROKYTA, R.,KRŠIAK, M.,KOZÁK, J.,BOLEST, s. 79 (6)
5 ROKYTA. R., Et al., BOLEST A JAK S NÍ ZACHÁZET. s. 35 (4)
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2.2.2 Bolest dle etiologie

Nádorová  bolest  –  Bolest,  která  vychází  buď  ze  základního  onemocnění  nebo  je 

způsobená  léčbou.  Velké  procento  pacientů,  kteří  mají  onkologickou  diagnózu  trpí 

bolestí. Tato bolest je pro pacienta většinou trvalá, občas snesitelná leč dalo by se říci, 

že nebývá pod kontrolou.

Příčiny bolesti:

• bolest způsobena vlastním nádorem

• bolest způsobená léčbou

• bolest způsobená s celkovým oslabením nemocného6

Nemocní  s  nádorovým  onemocněním  často  trpí  bolestmi  několika  uvadených  typů 

současně. Bohužel velmi často se stává, že se zmírní nádorová bolest ale za cenu prožití 

bolesti,  která  souvisí  s  užitím  terapeutických,  diagnostických  či  léčebných  metod. 

Například chemoterapie, biopsie, punkce.

Nenádorová bolest  –  Bolest,  která je  způsobena úrazem nebo poruchou některého 

orgánu, ale může být i konečným výsledkem nezdravého životního stylu. Dalo by se říci,  

že i samotné stárnutí organismu, vede k vyššímu výskytu bolesti. Ve stáří je nejčastejší 

příčinou  bolesti  osteroporóza,  onemocnění  zad  a  kloubů,  periferní  vaskulární 

onemocnění,  bolesti  arterii  dolních  končetin,  koronárních  cév  a  fraktury  spojené  s 

osteroporózou7

2.3 Patofyziologie bolesti

Nocicepentní bolest – začíná na receptorech bolesti, kteří jsou označováni nociceptory 

a  přesněji  nocisenzory.  Je  vyvolána  termickým,  chemickým,  nebo  mechanickým 

drážděním. Tato bolest se dělí na somatickou a viscerální.

6 ŠEVČÍK, P., a kolektiv autorů, BOLEST A MOŽNOSTI JEJÍ KONTROLY, s.191 (8)
7 ROKYTA, R., a kolektiv, LÉČBA BOLESTI VE STÁŘÍ, s. 17 (5)
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Somatická bolest –  povrchní  somatická  bolest  vzniká drážděním kožních receptorů. 

Projevuje  se  jako  ostrá  lokalizovaná  bolest.  Hluboká  somatická  bolest  vzniká  v 

kloubech, svalech a periostu. Je tupá a špatně lokalizovatelná. 

Viscerální  bolest –  vzniká  poškozením orgánů  tělních  dutin.  Projevuje  se  a  je  také 

pacienty  popisována  jako  tupá,  kolikovitá  či  tlaková  bolest.  Často  je  provázena 

vegetativními  příznaky  jako  je  nauzea,  zvracení,  tachykardie.  Bolest  může  být 

přenesena do vzdálených míst. Potom se hovoří o Headových zónách. Headova zóna je 

místo, které je vzdáleno od místa vzniku bolesti, ale je zásobeno ze stejné míšní části 

jako postižený orgán. K vyvoláni bolesti je třeba podmět. Mezi hlavní podměty patří 

roztažení dutých orgánů, ischemie tkáně, zánět a svalový spasmus8

Neuropatická  bolest –  Vzniká  v  průběhu  vedení  bolesti  na  nervových  vláknech.9 

Neuropatická bolest se dělí na periferní a centrální podle lokalizace nervové léze. 

Rozdělují se dva základní typy bolesti:

• bolest vyvolaná stimulací

• spontánní bolest

Mezi spontánní projevy bolesti patří trvalá pálivá bolest, parastezie a dysestézie.10

Psychogenní  bolest  –  Jedná  se  o  typ  chronické  bolesti,  kde  dominuje  psychika. 

Nejčastějšími psychickými poruchami, které doprovází bolest jsou:

• hypochondrie a simulace

• předstíraná porucha

• u některých psychiatrická porucha

• poruchy osobnosti

8 ROKYTA, R., KRŠIAK, M., KOZÁK, J., BOLEST s . 267 (6)
9 ROKYTA, R., KRŠIAK, M., KOZÁK, J., BOLEST s . 78 (6)
10  ROKYTA, R., KRŠIAK, M., KOZÁK, J., BOLEST s. 227 (6)
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Smíšená  bolest  –  typ  bolesti,  na  které  se  podílejí  předchozí  typy  bolesti.  Jde  o 

kombinaci  například  nociceptivní  a  neuropatické  bolesti.  Z  velké  části  je  zde  i 

psychogení podíl bolesti. 

2.4 Faktory ovlivnující vnímání bolesti

Fyzicko – biologické faktory

Bolest  je  nezávislá  entita  a  není  součástí  somatosenzorického  systému,  i  když  má 

mnoho  společných  drah  a  míst.  Vytváří  vlastní  nocicepční  systém,  který  se  nazývá 

nocicepce.  Nociceptory  jsou  receptory  bolesti,  které  jsou  uloženy  na  perifierii  i  ve 

vyšších etážích nervového systému. 11

Psychologické faktory

Zde je podstatné jaký význam pacient bolesti přikládá. Závisí zde na charakteru bolesti, 

porozumnění  nemocnému  a  osobnosti  pacienta.  Mezi  tyto  faktory,  které  ovlivňují 

bolest – hlavně její vnímání, patří vlastnosti osobnosti:

• introverse – extroverse

• emocionální labilita – stabilita

• afilace – hostilita

• odolnost proti zátěži – malá odolnost

Emoce člověka, zvláště negativní pocity také ovlivňují vnímání bolesti. Bolest zesilují:

• strach

• úzkost

• smutek

• deprese

• izolace

• nespavost

• starosti12

11 TRACHTOVÁ, E., POTŘEBY NEMOCNÉHO V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU, s. 127 (9)
12 TRACHTOVÁ, E., POTŘEBY NEMOCNÉHO V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU, s. 130, 131 (9)
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Sociálně – kulturní faktory a faktory životního prostředí

V  určitých  kulturách  může  být  bolest  považována  za  trest,  odplatu  za  hříchy.  V 

některých kulturách Afriky a Středního východu si lidé dokonce navozují bolest sami. 

Vyjadřují tím smutek či zármutek. U jiných národů je bolest součástí rituálů, protože 

tolerance bolesti zvyšuje sílu a vytrvalost. Vnímání bolesti a odpověd na ni ovlivňuje 

také okolí jedince. Dobré mezilidské vztahy a příjemné sociální prostředí zvyšují práh 

bolesti.  Velkou  roli  hraje  také  očekávání  například  ženy  mohou  projevovat  bolest, 

zatímco muži ne („muži nepláčou“). 13

2.5 Léčba bolesti

Cílem  léčby  bolesti  je  snížit  či  odstranit  bolest  pacienta  s  minimálními  vedlejšími 

účinky. 14

Farmakologická  léčba  bolesti  vychází  z  třístupňového  schématu.  Tvoří  analogický 

žebříček, který představuje návod k volbě analgetik a adjuvantních léků v závislosti na 

charakteru a intenzitě bolesti.

I. stupeň – mírná bolest = neopiodní analgetika

II. stupeň – středně silná bolest = neopiodní analgetika + slabé opioidy

III. stupeň – silná bolest = neopiodní analgetika + silné opioidy15

Pro  podávání  léků  je  důležitá  léková  forma  a  cesta  podání.  Nejsnažší  je  perorální  

podání. Pokud je bolest silnější  je třeba zvolit  jinou cestu podání například injekční. 

Lékové formy s řízeným (prodlouženým) uvolňováním učinné látky zajistí dlouhodobý 

učinek (12 – 72 hodin) s pomalým nástupem účinkují léky (do 5 – 12 hodin), zatímco 

forma s rychlým uvolňováním navodí nástup do 30 minut s krátkodobým trváním (4 – 6  

hodin).

13 TRACHTOVÁ, E., POTŘEBY NEMOCNÉHO V OŠETŔOVATELSKÉM PROCESU, s. 131 (9)
14 ROKYRA, R., Et al., BOLEST A JAK S NÍ ZACHÁZET, s. 37 (4)
15 TRCHTOVÁ, E., POTŘEBY NEMOCNÉHO V OŠETŘOVATELSK0M PROCESU, s. 137 (9)
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Rozdělení analgetik (léků pro léčbu bolesti)

• Neopiodní analgetika: Paracetamol

• Opioidy: Slabé

Silné

• Adjutivní analgetika: Antidepresiva

Kortikosteroidy

Myorelaxancia

Nefarmakologická léčby bolesti

Většinou se  kombinuje  s  farmakologickou léčbou.  Hlavní  je  psychologický  přístup  k 

pacientovi. Deprese a úzkost jsou typickým doprovodným příznakem u pacietů trpících 

chronickou bolestí.  Je vhodné, aby každý pacient s  chronickou bolestí  byl  vyšetřen 

psychologem a psychiatrem, jen tak je možné zajistit komplexní léčbu bolesti.

Cílem této léčby je naučit pacienty dovednostem aby se uměli lépe vypořádat s bolestí 

a zlepšit tak kvalitu svého života.

2.6 Bolest u seniorů

Staří lidé představují rostoucí skupinu obyvatelstva. V období let 1950 – 1995 vzrostl 

počet starších 65 let (seniorů) téměř čtyřikrát, relativně to byl nárůst z 4% na 7% celé 

populace.

Celkový  stav  i  odolnost  vůči  chorobám  každého  jednotlivce  jsou  komplikovány 

stárnutím celého organismu. 

U seniorů se velmi často vyskytuje polymorbidita což znamená přitomnost více chorob 

u jedince. Nejčastějšími diagnózami, které se na polymorbiditě podílí, jsou ischemická 

choroba srdeční, hypertenze, diabetes mellitus, onemocnění pohybového a trávícího 

traktu.  Zhoršení  celkového  stavu  může  vyústit  do  poruchy  soběstačnosti  i  zhoršení 
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psychických  funkcí  s  poruchami  vědomí  či  zmatenosti  různého  stupně.  Imobilizační 

syndrom  může  zhoršovat  či  narušit  soběstačnost  s  následnými  poruchami  příjmu 

potravy a tekutin a dále vyvolat až metabolický rozvrat a dehydrataci.

Bolest  je  ve  stáří  častá,  ale  často  nezjištěná  a  podceňována,  dále  pak  špatně  či 

nedostatečně  léčená.  Bolest  ve  stáří  doprovázejí  negativní  projevy  –  narušený 

psychosociální stav, nekvalitní spánek, špatná ekonomická situace, špatná spolupráce s 

rodinou.

Včasné rozpoznání bolesti a její správné zhodnocení je základem vhodné a dostatečné 

léčby. U seniorů se často setkáváme s rezignací, někdy u nich převažuje snaha nebýt na 

obtíž  rodině  i  zdravotníkům.  Léčbu  též  komplikujie  předešlá,  neůspěšná  léčba 

bolesti,  poruchy zraku a sluchu, které jsou u seniorů velmi časté a zhoršují diagnostiku i  

samotnou léčbu bolesti.

Při  léčbě  bolesti  seniorů  se  stále  setkáváme  s  přetrvávajícími  mýty  a  nepravdami. 

Například, že bolest je normální součástí stárnutí či to, že senior je k bolesti připraven.  

Tyto předpoklady nejsou pravdivé a mohou být až nebezpečné16

Následky neléčené bolesti ve stáří

• samoléčba (nadužívání léků)

• zhoršení soběstačnosti

• psychosociální důsledky (sociální izolace)

• nárůst morbidity (deprese, strach, pády, podvýživa)

• zvýšená spotřeba zdravotní péče

16 ROKYTA, R., a kolektiv, LÉČBA BOLESTI VE STÁŘÍ, s. 34, 35, 36 (5)
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2.7 Komunikace sestry s pacientem – seniorem s bolestí

Sestry se při výkonu své práce zcela běžně setkávají s pacienty, kteří trpí bolestí. Pokud 

je  navíc  pacient senior  je  komunikace týkající  se bolesti  těžší.  Staří  lidé se mnohdy 

otázce bolesti  vyhýbají.  Je  na sestře  aby vhodnou komunikací  zjistila  co pacienta – 

seniora trápí. Obecně lze říci, že čím je sestra vzdělanější a zkušenější, tím lépe dokáže 

bolest,  její  kvalitu  a  kvantitu  zhodnotit.  Porozumění  bolesti  pacienta  je  klíčem  ke 

správnému  přístupu  k  nemocnému.  Samotná  léčba  bolesti,  psychologický  a  etický 

přístup k pacientům s bolestí je povinností každé sestry.

Samozřejmě, každý nemocný je individualita a má vlastní reakce na bolest. V praxi to 

znamená, že práh bolesti je i každého pacienta jiný, dalo by se říci dokonce diametrálně 

odlišný. 

Je tady nezbytně nutné aby sestra navázala s pacientem vhodnou komunikaci již při 

přijetí.  Individuální  přístup  k  nemocnému,  který  trpí  bolestí  je  z  psychologického 

hlediska  velmi  důležitý.  Nemocný,  zejména  senior  tak  získává  pocit,  že  on  a  jeho 

problémy jsou v popředí zájmu.

Sestra shromažďuje informace po celou dobu kontaktu s nemocným. Nestačí jen klást 

otázky a čekat na odpovědi. Na seniory není vhodné spěchat. Správná léčba bolesti  

předpokládá dobrou komunikaci  mezi  personálem a nemocným. Problémy ze strany 

nemocného  mohou  nastat  v  závislosti  na  věku,  intelektu,  funkčních  problémů 

(tracheostomie),  případně  jazykové  bariéře.  Profesionalita  ošetřovatelské  péče  je 

vyjádřena v Etickém kodexu pro práci sester, který stanovila Mezinárodní rada sester.

2.7.1 Podíl sestry v ošetřovatelké péči o trpící nemocné

Setkání s bolestí pacienta je jedna z nejnáročnějších situací, s kterou se sestra může 

konfrontovat.  Cílem  její  práce  a  péče  o  pacienta  je  vylepšit  kvalitu  života  při 

plnohodnotném naplnění jeho opodstatněných potřeb a přání. Sestra musí respektovat 

práva nemocného a tím mu udržuje pocit jistoty, důstojnosti, sebeúcty a snaží se ho 
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zbavit strachu a depresí.

V ošetřovatelské péči  o trpícího nemocného je třeba držet se určitých zásad. Sestra 

musí  být  upřímná  a  autentická,  nesmí  skrývat  nejistotu  a  bolest.  Vnímání  a 

respektování  přání  pacienta  je  nedílnou  součástí  její  péče.  Tím,  že  sestra  pacienta 

vnímá, naslouchá a vyjádří pochopení celé situace, detekuje, zda pacient žádá blízkost 

nebo odstup. Jak moc si přeje komunikovat nebo jen naslouchat a vyjádřit pochopení, 

nebo jen mlčet s nadějí a nechat „mluvit“ symboly.

Hlavním  úkolem  sestry  je  umožnit  nemocnému,  aby  se  zbavil  pocitu  osamělosti, 

strachu a deprese. Stále udržovat v nemocném pocit jistoty, sebedůvěry, důstojnosti a 

sebeúcty. 

Velký  význam má povzbuzování  jeho naděje  v  duchovní  dimenzi  i  ta  totiž  pomáhá 

pacientovi při akceptování vlastní ztráty.   

V současném moderním pojetí ošetřovatelství se uplatňuje snaha o holistický přístup k 

nemocnému. Holismus znamená celek, a z pohledu medicínského zdůrazňuje nutnost 

přístupu a pohledu na celého člověka. To znamená nezaměřit svou pozornost nejen na 

izolovanou funkci jednotlivých orgánů, ale brát na vědomí jeho city a emoce, duševní 

projevy, prostředí, ze kterého nemoc vychází.

K  péči  o  nemocného  přistupujeme  komplexně  a  zvažujeme  propojení  a  souvislosti 

několika dílčích léčebných postupů a metod. Tomu samozřejmě předchází hledání příčin 

vzniku  nemoci  nebo  chorobného  stavu.  Už  zde  by  mělo  docházet  k  propojení 

moderních  lékařských  metod a  metod holistických.  Protože  každý  člověk  je  vlastně 

individualita a má své charakteristické vlastnosti, potřeby a postoje, liší se přístup ke 

každému člověku. Co může být společné nebo podobné, je prevence vzniku nemoci a 

hledání příčin, které ovlivňují zdraví17

17 http://www.zdn.cz/clanek/sestra/etika-bolesti-a-utrpeni-460967 (1)
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2.7.2  Empatický  přístup  sestry  v  péči  o  pacienta,  seniora  s 

bolestí

Důležité  je  zhodnocení  stavu  pacienta ošetřovatelskými  intervencemi. Při  řešení 

problémů spojených se změnou psychického stavu je vždy důležitý individuální přístup 

velmi osobního charakteru.

Trpící  nemocný potřebuje  především člověka,  a  to  člověka,  který  umí  naslouchat  a 

pochopit. Ani ne třeba někoho, kdo má na všechno odpověď, který všemu rozumí nebo 

skvělého humoristu. Nepotřebuje zpravidla, aby mu jeho situaci někdo vždy dokonale 

vysvětlil. Potřebuje ale, aby nebyl ve své situaci zcela sám. Aby ho někdo chápal, aby 

mu někdo dělal společníka při jeho dotazech. A také někoho, kdo by zajišťoval spojení 

se světem. Často tedy nezbývá nic jiného, než ho třeba jen vzít za ruku, mlčet a takto 

vytrvat. 

A  v  jiném  případě  nezatěžovat  druhé  nesplnitelným  očekáváním,  nesoudit,  ale 

naslouchat,  pokoušet  se  porozumět  a  především  mít  čas.  Potom  může  nastoupit 

konkrétní praktická pomoc18

2.7.3 Terapeutická komunikace s nemocným seniorem

Hlavní  technikou  v  práci  sestry  při  ošetřování  trpícího  nemocného  je  komunikace. 

Komunikovat s člověkem, který trpí, není jednoduché. Náročné je domluvit se, získat a 

předat nejen informace, ale i povzbuzení a naději. Prvním krokem užitečné komunikace 

je  chtít.  Pokud je  skutečný zájem ze strany sestry o pacienta,  je  na dobré cestě za 

úspěchem.  Do  umění  komunikovat  patří  pozornost  využitá  při  naslouchání,  dobré 

vyjadřovací schopnosti a trpělivost.

Terapeutická komunikace probíhá při  každodenním rozhovoru s  nemocným, je  jím i 

vyžadována. I tento druh komunikace poskytuje oporu a pomoc pacientovi v těžkých 

chvílích rozhodování,  přijímání těžkých a nepříjemných skutečností,  zvyšuje účinnost 

18  HOLEKSOVÁ,T., LEŽÍCÍ NEMOCNÝ V DOMÁCÍM PROSTŘEDM, s.40 (1)
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léčebných přístupů a postupů u somaticky či psychosomaticky nemocných. Aby byla 

komunikace sestry efektivní, je třeba se v zásadě držet srozumitelné formy, zachování 

důstojnosti, vymezení prostoru pro dotazy a zopakování a potřeba pro vyjádření svého 

názoru. Velmi důležitým ukazatelem efektivní komunikace je zpětná vazba, ta udržuje 

rovnováhu v mezilidské komunikaci. Zpětná vazba od pacienta je jakýmsi regulačním 

mechanismem pro sestru, aby poznala, jak efektivně s pacientem komunikuje. Potřeba 

komunikace,  není  odtržena  od  jiných  lidských  potřeb.  Je  propojena  v  systému 

biologických a psychosociálních potřeb. Pacient má hlavně potřebu kontaktu a právě 

udržení kontaktu s okolím, ve kterém se nachází, mu je oporou.

Komunikace musí  obsahovat řadu prvků z oblasti verbální  a neverbální.  Prvky, které 

ovlivňují  kvalitu komunikace, jsou rychlost řeči,  hlasitost,  pomlky,  výška hlasu, délka 

projevu a intonace .

Aby byla verbální  komunikace úspěšná,  musí  mít  určitá kritéria.  Jedním z kritérií  je  

jednoduchost, neefektivní je zdlouhavé popisování dané situace, ale příliš jednoduché 

sdělení působí na nemocného znehodnocujícím dojmem. Stručnost je další z kritérií. 

Stručná informace působí profesionálně, stručnost nesmí být na úkor srozumitelnosti. 

Používání zkratek není přípustné a často může vést k nepochopení ze strany pacienta. 

Zřetelnost je v komunikaci  kritériem jasného vyjádření  podstaty věci.  Problematická 

jsou dvojsmyslná sdělení, přílišná zobecnění a osobní názory.

Efektivní  komunikace  musí  přijít  také  ve  správný  čas,  toto  kritérium  vhodného 

načasování zohledňujeme zvláště u závažných témat. Podmínkou je klid pro sdělení, 

soukromí,  nerušený  prostor  a  dostatek  času.  V  komunikaci  je  nutné  dbát  na 

adaptibilitu, tedy přizpůsobení stylu hovoru reakcím nemocnému.

Mezi speciální verbální komunikační dovednosti patří i umění mlčet a naslouchat. Další  

důležitou složkou komunikace je neverbální projev. Výraz obličeje- mimika je projev, z 

kterého lze vyčíst mnoho. Výrazem v obličeji  se dají sdělit kulturně tradovaná gesta, 
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instrumentální pohyby a primární lidské emoce. 

Za  nejvýznamnější  neverbální  projevy  se  považuje  pláč  a  smích,  jsou  výrazem 

emocionálního  vztahu,  mají  symbolický  ráz  a  komunikační  charakter.  Vyznat  se  v 

obličeji  druhého není  jednoduché. Úsměv lze obecně brát,  jako přátelské gesto, ale 

může  být  pochopen i  jako  výsměch.  Nemocní,  kteří  ho  používají,  zakrývají  tak  své 

emoce, když je jim nejhůře. Nemocný může, tak předstírat, že ho nic nebolí, maskuje 

stud, přemáhá pláč. Pro sestru je důležitá schopnost citlivě vnímat projevy utrpení, ta 

se ve tváří odrážejí zcela mimovolně. Z hlediska sestry je v případě utrpení soulad všech 

složek.  Komunikací zmenšit strach a úzkost. U pacienta s bolestí je důležité zvládnout 

emoční složku, která se pojí s bolestí. Pokud nemocní nemají příležitost hovořit o své 

bolesti a strachu, jejich reakce na bolest mohou být výraznější. 

Další strategií  může být využití relaxačních technik. Jsou efektivní zejména v případě 

chronických  bolestí.  Pomáhají  zmírňovat  úzkost  z  bolesti  anebo  ze  stresu,  uvolňují 

bolest  ze  svalového  napětí,  odpoutávají  pozornost  od  bolesti,  zlepšují  odpočinek  a 

spánek,  zmírňují  pocity  beznaděje  i  depresi  související  s  bolestí,  zvyšují  efektivnost 

jiných  způsobů  léčby  bolesti.  U  vnímavějších  jedinců,  lze  využít  i  představivost. 

Regulované představy jsou také formy představy anebo fantazie, které slouží k dosažení 

cílů. Na utváření představ se zúčastňuje více smyslů. Jednou z možností, jak také snížit 

utrpení je hledání smyslu vlastního utrpení, tedy v situaci, na níž se nedá nic změnit 

začlenit  do  smysluplné  souvislosti,  kterou  bude  pacient  akceptovat  prostřednictvím 

logoterapie19

2.7.4 Intervence sestry při snižování bolesti

Sestra se má zajímat o bolest pacienta a při poznání jeho bolesti mu má důvěřovat.  

Důležité  je  vyjádření  soucitu  a  pochopení  situace,  v  níž  se  pacient  nachází.  

Odstraňování nesprávných představ a názorů pacienta na bolest a její  léčba zároveň 

pomáhá odstraňovat stupňování bolesti. Z fyzikálních metod se naskýtá využití aplikace 

19  VENGLÁŘOVÁ,M.,MAHROVÁ,G., KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY, s. 55 (10)

19



tepla a chladu. Teplo stimuluje tvorbu serotoninu, který podporuje subjektivní pocit 

bezstarostnosti,  klidu  a  bezpečí.  Vyčerpaná  hladina  serotoninu  u  pacientů  s 

chronickými  bolestmi  vyvolává  napětí,  podrážděnost,  úzkost,  nadměrnou  citlivost  a 

poruchy spánku. Chlad stimuluje produkci noradrenalinu. Změny vyvolané v chemii těla 

způsobené  bolestí  ovlivňují  i  chování  jedince.  Sekrece  nadměrného  množství 

adrenalinu způsobuje, že se jedinec cítí silný, sebejistý a excitovaný, ale po vyčerpání 

noradrenalinu se může najednou cítit bezmocný, bezcenný až letargický. Další strategií, 

která se v péči o trpící využívá, je alternativní neboli doplňková léčba. Patří mezi ně 

např.  reflexologie.  Působením tlaku na reflexní  body na chodidlech může významně 

zmírnit  bolest  a  úzkost.  Používání  relaxačních  technik  jako  dýchání,  představivost  a 

hudby snižuje spotřebu analgetik  a zmenší  bolest.  K  pocitu uvolnění,  klidu a dobré 

pohody mohou přispět masáže, které navozují pocit uvolnění a mohou zlepšit kvalitu 

života u pacientů s omezenými léčebnými možnostmi. Využití umění ke snížení utrpení 

neboli arteterapie pomáhá snížit úzkost, depresi a vést smysluplnější život. Alternativní 

léčba  může  být  součástí  holistické  péče,  ale  nemusí  se  s  ní  ztotožňovat.  Tedy 

mechanické  poskytování  alternativní  léčby,  bez  jakékoli  osobní  účasti.  Vytvoření 

důvěrného vztahu mezi pacientem a sestrou, jemný dotek a hojivé prostředí, mohou 

být prostředkem empatie a citů, kdy se stává i ten nejobyčejnější výkon posvátným a 

léčivým.20

2.8 Hodnocení bolesti ve stáří

Hodnocení  bolesti  nám  pomáhá  udržovat  s  pacientem  kontakt,  který  je  důležitý 

zejména pro:

• hodnocení efektu léčby

• monitorování nežádoucích účinků

• sledování vzniku nových bolestí

Nástroje  na  hodnocení  bolesti –  kvantifikují  intenzitu  bolesti,  jeden  z  nejvíce 

20 VENGLÁŘOVÁ,M.,MAHROVÁ,G., KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY, s. 60  (10)
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subjektivních aspektů bolesti. Základním předpokladem pro úspěšné měření je výběr 

vhodné škály, které zohlední zrak, sluch i kognitivní funkce seniorů.

Vizuálni analogová škála (VAS) – horizontální škála měřící 10 cm, se slovními popisky 

na  koncích  „žádná  bolest“  a  „nejhorší  bolest“.  Tuto  škálu  lze  použít  i  vertikálně. 

Nemocný pohyblivým jezdcem určí intenzitu své bolesti:21

obr. č. 1 VAS. HORIZONTÁLNÍ ŠKÁLA22

obr. 2 VAS VIZUÁLNÍ ANALOGOVÁ ŠKÁLA23

Obličejové  škály –  u  pacientů  s  poruchou  kognitivních  funkcí  je  vhodné  použít 

obličejovou škálu bolesti, která byla původně navržena na hodnocení bolesti u dětí:

21 KOLEKTIV AUTORŮ, VŠE O LÉČBĚ BOLESTI  - příručka pro zdravotní sestry, s.42 (3)
22 http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/hodnoceni-bolesti-u-senioru-453242   (2)
23 http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/hodnoceni-bolesti-u-senioru-453242   (2)

21
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obr. 3 OBLIČEJOVÁ ŠKÁLA24

Celkové nástroje na hodnocení bolesti:

Hodnotí  bolest  ve  více  dimenzích  a  tím  poskytují  více  informací.  Jsou  ale  časově 

náročné. S výhodou je ale můžeme použít u pacientů s chronickou bolestí.

Nejvíce je nicméně použití rozdělení bolesti do tří stupňů: mírná, středně silná a silná.  

Toto  hodnocení  je  propojeno s  numerickou škálou bolesti  od  0  do 10,  kdy pacient 

přiřazuje intenzitě své bolesti různé číslo. Z tohoto doporučení pak vychází algoritmy 

léčebných  postupů  a  možné  lékové  kombinace.  Při  mírné  bolesti nemocný  udává 

„nejhorší“ bolest od  1- do 4 na škále do 10, většinou neovlivňuje významně pacientovy 

funkce.  

Jako středně silnou bolest, pacient označí „nejhorší“ bolest v rozmezí 5-6 na číselné 

stupnici.  Tento  stupeň  již  významně  ovlivňuje  kvalitu  života  nemocného  a  některé 

funkční  projevy.  Aktivní  zahájení  léčby je nezbytné a také její  následné zhodnocení, 

většinou po 1-3 dnech. Silná bolest je nejhorší bolest v rozmezí 7-10,ta již vždy vyžaduje 

okamžité zahájení terapie25,26

2.9 Léčba bolesti ve stáří.

Základem pro vypracování terapeutických postupů je stanovení diagnózy bolesti:

• typ bolesti

• intenzita bolesti

• příčina bolesti

24 http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/hodnoceni-bolesti-u-senioru-453242   (1)
25 HRUBÁ, M.,  FORETOVÁ, L., VORLÍČKOVÁ, H., ROLE SESTRY V PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE 

NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ, s. 22 (2)
26 SLÁMA, O., DRBAL, J., PLÁTOVÁ, L., UMŘÍT DOMA, s. 45 (7)
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• symptomy provázející bolest

Ve vztahu k farmakoterapii rozhoduje o vhodném výběru:

• dávka

• frekvence podání

• vzájemná kombinace

• aplikační formy

Primární léčba bolesti by měla být zaměřena na základní onemocnění a přidružené

symptomy (zánět,  edém),  které se mohou ve značné míře spolupodílet  na vzniku a 

prohlubování bolesti.27

2.9.1 Farmakologická léčba bolesti

Při výběru vhodného analgetika je velkým problémem polymorbidita a polypragmazie.

Polypragmazie  bývá výsledkem špatné spolupráce lékaře  s  pacientem nebo častého 

střídání odborníků, kteří nejsou informováni o jinde předepsaných lécích. Výsledkem 

jsou nežádoucí účinky, které končí až orgánovým selháním. Proto je základem léčby u 

seniorů  multidisciplinární  přístup,  který  vytvoří  vhodný analgetický program.  Ten je 

přizpůsoben potřebám seniorů.28

Pravidla farmakologické léčby

• podávání analgetik v pevných časových intervalech. Vycházíme ze známé doby 

účinku příslušného analgetika. Jsou-li dávky analgetika podávány ať v době, kdy 

bolest opět nastupuje, je tlumení bolesti problematičtější a vede k postupnému 

zvyšování dávek a tím i vedlejších účinků.

• podávání  analgetik  podle  třístupňového  analgetického  žebříčku,  který 

vypracovala Světová zdravotnická organizace:

27 ROKYTA, R., KRŠIAK, M., KOZÁK, J., Bolest, s. 307 (6)
28 ROKYTA, R., KRŠIAK, M., KOZÁK, J., Bolest, s. 307 (6)
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I.  stupeň:  neopioidní  analgetikum  ±  pomocný  lék;  pokud  bolest  trvá  nebo  sílí, 

aplikujeme

II.  stupeň: slabý opioid ± neopioidní  analgetikum ± pomocný lék; pokud bolest trvá 

nebo sílí, aplikujeme

III. stupeň: silný opioid ± neopioidní analgetikum ± pomocný lék Dříve než přejdeme na 

další  stupeň,  mělo by dávkování a frekvence podávání analgetik dosáhnout nejvyšší 

možné míry.

• dávkování analgetik by mělo být stanoveno podle individuálních reakcí

nemocného. Doporučené dávky mají mít pouze informativní charakter, přednost 

dáváme perorálnímu podání. Pro pacienta v domácím ošetřování je tato forma 

nejméně  náročná.  Velmi  pohodlná  a  nenáročná  je  transdermální  aplikace  

opioidů.  Podkožní,  intravenózní  a  rektální  podání  analgetik  volíme  jen  v  

nezbytně nutných případech.

• začátek léčby nízkými dávkami, 20 – 50 % běžné terapeutické dávky.

• cílem léčby nemusí být úplná bezbolestnost, ale je nutné dosáhnout subjektivně

dobře snesitelné úrovně bolesti. Bolesti jsou úspěšně kontrolovány tehdy, když 

nemocný uvádí snížení bolesti o 90 % je nutné sestavit časový plán s užíváním 

léků a tento plán musí obsahovat i informace o důvodu jejich nasazení, způsobu 

aplikace.

• vedení podrobné dokumentace

• nepodávat  nesmyslné kombinace,  zejména se  jedná o podávání  analgetik  ze 

stejné skupiny opioidů.

• sledování  pacienta,  kdy  kontrolujeme  účinnost  léčby  a  výskyt  nežádoucích 

účinků. Podle potřeby se terapie mění. V prvních dnech po nasazení analgetik je 

nutné denní sledování, po nastavení optimálního dávkování mohou být kontroly 

méně časté.

• léčba bolesti nesmí odvrátit pozornost od léčby primárního onemocnění.

• intenzivně je třeba věnovat pozornost léčbě nespavosti, která nemocného
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fyzicky i psychicky vyčerpává29.

Většina  postupů a  doporučení  pro léčbu bolesti  vychází  z  rozdělení  intenzity  do tří 

stupňů:

• mírná – nejhorší bolest je udávána v rozmezí 1-4 na numerické škále 0-10, k 

zmírnění postačují neopioidní analgetika, bolest neovlivňuje funkce pacienta.

• středně silná – nejhorší bolest je udávána v rozmezí 5-6 na číselné škále 0-10, 

pacient aktivně vyhledává pomoc od bolesti a vzhledem k tomu, jak tato bolest 

ovlivňuje  funkce  nemocného  je  třeba  léčbu  zahájit  týž  den  a  pravidelně 

kontrolovat účinky léčby, snížit či zvýšit dávkování analgetik.

• silná – nejhorší bolest je udávána v rozmezí 7-10 na numerické škále 0-10 hrozí 

vážné poškození zdraví, tato bolest silně ovlivňuje nemocné ve všech oblastech. 

Při této intenzitě bolesti jsou indikovány silné opioidy.30

Třístupňový medikamentózní žebříček

I.  stupeň:  neopioidní  analgetika,  antipyretika  –  kyselina  acetylsalicylová,  

paracetamol, metamizol, diklofenak, indometacin, ibuprofen

II. stupeň: slabé opioidy – dihydrokodein, kodein, tramadol

III. stupeň: silné opioidy – morfin, piritramid, buprenorfin, fentanyl, sufentanyl, 

diamorfin31

Pomocná analgetika

Preparáty,  které  mají  určitý  analgetický  efekt,  jsou  označovány  jako  adjuvancia  či 

koanalgetika. Patří mezi ně řada látek, jejíchž primární indikace není analgetická, ale za 

specifických podmínek účinkují protibolestivě. Tyto látky se používají k tlumení mnoha 

bolestivých syndromů nádorového i nenádorového původu.

29 VORLÍČEK, J., ADAM, Z., a kol., PALIATIVNÍ MEDICÍNA, s. 38 (11)
30 VORLÍČEK, J., aj., KLINICKÁ ONKOLOGIE PRO SESTRY, s. 135 (12)
31 VORLÍČEK, J., ADAM, Z., a kol., PALIATIVNÍ MEDICÍNA, s. 39,40 (11)
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• antidepresiva – indikací je deprese, strach, psychosyndrom podmíněný bolestí, 

nespavost,  neuropatické  bolesti  trvalého  charakteru,  odvykací  symptomy. 

Analgetický účinek se dostavuje do 4 až 7 dnů a antidepresivní účinek nejdříve 2 

týdny od počátku léčby.

• antiarytmika  –  podávají  se  v  případě  neuropatických  bolestí.  U  kardiaků  je 

nutno nasazení antiarytmik pečlivě zvážit.

• antiepileptika – indikují se u záchvatovitých neuropatických bolestí s vyzařujícím 

a elektrizujícím charakterem.

• topická  léčba  –  u  neuropatických  bolestí  při  postižení  periferních  nervů  se 

uplatňuje aplikace místních anestetik.

• neuroleptika  – působí  antiemeticky,  antipsychoticky,  sedativně a anxiolyticky. 

Mohou mírně zvyšovat účinek opioidů a zvyšovat práh bolesti.

• benzodiazepiny – aplikují se při strachu, nespavosti, pohotovosti ke křečím a při 

nadměrném  svalovém  napětí.  Během  léčby  je  nutné  sledovat  úroveň 

somnolence a výskyt kognitivních poruch.

• spasmolytika – podávají se při kolikovitých bolestech trávícího ústrojí, žlučových 

a močových cest.

• kortikosteroidy  –  tlumí  bolest  při  kompresi  nebo  infiltraci  nervů,  u  kostních 

metastáz,  snižují  edém při  postižení  mozku,  snižují  obstrukci  dýchacích cest, 

potlačují  pocení,  zvyšují  chuť  k  jídlu,  omezují  nauzeu,  atd.  Pokud  se  účinek 

nedostaví do dvou týdnů, je indikováno vysazení.

• regulátory  metabolismu  kalcia  –  účinek  se  uplatňuje  u  reflexní  sympatikové 

dystrofie  a  fantomových  bolestech.  Při  kostních  nádorech  a  metastázách  se 

aktivují osteoklasty.

• antagonisté  N-methyl-D-aspartátových  receptorů  –  antitusika  kodeinového 

typu, které využívají i anesteziologové.

• pohlavní hormony – zmírňují bolest u hormonálně závislých nádorů.

• laxativa – pomáhají zvládat obstipaci u nemocných léčených opioidy.

• antiemetika – tlumí nauzeu a zvracení, která vzniká v souvislosti s aktinoterapií, 

chemoterapií, ileózním stavem, zvýšeným nitrolebním tlakem, atd.
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• antagonisté H2 receptorů – používají se k profylaxi a léčbě žaludečních a 

dvanácterníkových vředů.

• antacida - používají se k profylaxi a léčbě žaludečních a dvanácterníkových 

vředů.32

2.9.2 Nefarmakologická léčba

Bolest  lze  dobře  ovlivnit  i  nefarmakologickými  postupy.  Zvláště  u  seniorů  jsou  tyto 

postupy velmi vhodné a je pouze na zdravotnickém personálu, zda nabídne tuto formu 

mírnění  bolesti.  Navíc  jsou  tyto  metody  bezpečnější,  někdy  levnější,  ale  bohužel 

mnohdy  časově  náročnější.  Při  jejich  použití  je  snahou  změnit  pasivní  postavení 

seniora. Při úžívání léků na jeho aktivnější postoj, napomáhá tak odvracet pozornost od 

bolesti a zlepšovat fyzickou aktivitu a tím i kvalitu života.

Základní skupiny nefarmatokogických postupů:

• fyzikální terapie

• doplňkové terapie33

Alternativní přístupy – kognitivné přístup k léčbě bolesti se zaměřuje k ovlivnění zážitku 

bolesti. Behavioární přístup pomáhá pacientovi změnit reakce na bolest. Patří sem:

• meditace

• hypnóza

• BIOFEE dback

Zcela na závěr této kapitoly je třeba uvést akupunkturu a Placebo – efekt.

32 VORLÍČEK, J., ADAM, Z., a kol., PALIATIVNÍ MEDICÍNA, s. 44-49 (11)
33 KOLEKTIV AUTORŮ, VŠE O LÉČBĚ BOLESTI – Příručka pro sestry, s. 97,98 (3)

27



3 Praktická část

Praktickou  část  jsem  zaměřila  na  způsoby  monitorování  bolesti,  používání 

nefarmakologických postupů a názory na podávání opiátů u seniorů. 

3.1 Cíle výzkumu

1. Zjistit, jakým způsobem je u seniorů monitorována bolest. 

2. Zjistit, zda sestry používají a znají nefarmakologické postupy v léčbě bolesti. 

3. Zjistit, zda délka praxe sester má vliv na monitorování bolesti.

4. Zjistit, jaký mají sestry názor na podávání analgetik a opiátů u seniorů.

3.2 Organizace výzkumu

Pro výzkum jsem zvolila všeobecné zdravotní sestry, které pracují na oddělení Léčebny 

dlouhodobě nemocných v Kutné Hoře.  Výzkum probíhal se souhlasem hlavní sestry 

nemocnice Kutná Hora, p. R. Moučkové. (příloha č. 1).

3.3 Metodika výzkumu

3.3.1 Dotazník

K získání informací jsem použila metodu dotazníku (příloha č.2), který obsahoval 12 

otázek a byl vytvořen na základě zvolených cílů.

3.3.2 Interpretace výsledků

Celkem  jsem  distribuovala  50  dotazníků,  5  bylo  vráceno  zpět  a  5  dotazníků  jsem 

vyřadila z důvodu neúplného vyplnění. Data byla tedy zpracována ze 40 dotazníků.
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Otázka č. 1. Délka praxe.

Tab. č. 1 Délka praxe respondentů.

Délka praxe v 

letech

Počet zdravotních 

sester
0-5 let 10
5-10 let 13
10-20 let 9
20 a více 8
Celkem 40

Délka praxe je rozdělena do 4 všeobecných kategorii. Nejpočetnější zastoupení měla 

věková skupina 5-10 let. Zajímavé zjištění bylo, že druhá skončila skupina 0-5 let.

Otázka č. 2. Monitorujete u pacientů – seniorů bolest?

Tab. č. 2.  Monitorace bolesti.

Odpověď

Počet 

zdravotních 

sester
ano 32
ne 8
Celkem 40

Graf č. 1. Monitorace bolesti.
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Otázka č. 2 zjišťovala, kolik respondentů monitoruje bolest. 80% respondentů bolest 

monitoruje, 32% nikoliv.

Otázka č. 3. Jak často monitorujete bolest?

Tab. č. 3. Denní četnost monitoraci bolesti u pacienta.

Odpověď
Výskyt monitorace 

bolesti

denně 35
vůbec 5
Celkem 40

Otázka č.  3  zjišťovala,  jak  často sestry  monitorují  bolest  u  pacientů seniorů.  87,5% 

respondentů monitoruje bolest denně. 12,5% respondentů nemonitoruje bolest vůbec.

Otázka č. 4. Jakou škálu pro hodnocení bolesti používáte?

Tab. č. 4. Škála bolesti.

Škála bolesti

Počet 

zdravotních 

sester
Numerická 0-10 23
Obličejová škála 10
Vizuální analog. škála 1
Melzackova škála 4
nepoužívám 2
Celkem 40
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Graf č. 2. Škála bolesti.

Otázka  č.  4  zjišťovala,  jakou  škálu  hodnocení  bolesti  zdravotní  sestry  používají. 

Nejpočetněji 57,5% je zastoupena numerická škála. 25% obličejová škála, 10% uvedlo 

jako používanou škálu bolesti  Melzackovu škálu,  5% zdravotních sester  nepoužívá k 

určování bolesti žádnou škálu a pouhé 2,5% zdravotních sester používá vizuální škálu 

bolesti.

Otázka č. 5. Pokládáte monitoraci bolesti za důležitou?

Tab. č. 5. Důležitost monitoraci bolesti.

Odpověď

Počet 

zdravotních 

sester
ano, je velmi důležitá 19
spíše ano 15
ne 6
Celkem 40
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Graf č. 3. Důležitost monitorace bolesti.

Otázka  č.  5  zjišťovala  názor  sester  na  důležitost  monitoraci  bolesti  47,5% považuje 

monitoraci za velmi důležitou, 37,5% spíše ano a 15% monitoraci bolesti u pacientů 

nepovažuje za důležitou. 

Otázka č. 6. Myslíte si, že jsou starší pacienti schopni vyjádřit bolest?

Tab. č. 6. Schopnost vyjádření bolesti. 

Odpověď
Počet zdravotních 

sester

ano 40
ne 0
Celkem 40

Otázka č. 6 zjišťovala názor sester na, to zda jsou senioři adekvátně schopni vyjádřit 

bolest. Všechny sestry zodpověděly kladně. 100% dotázaných si tedy myslí, že senior 

dokáže vyjádřit bolest.
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Otázka č. 7. Jakým způsobem zmírňujete u seniorů bolest? Farmakologicky 

jak? Nefarmakologicky jak?

Tab. č. 7. Nefarmakologické mírnění bolesti.

Odpověď

Počet 

zdravotních 

sester
teplo 15
chlad 10
úlevová poloha 5
masáže 2
využití AD pomůcek 8
Celkem 40

Graf č. 4. Nefarmakologické tlumení bolesti.
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Tab. č. 8. Farmakologické tlumení bolesti.

Odpověď
Počet zdravotních 

sester

pouze  v  přítomnosti  lékaře, 

podáním příslušného léku
40

Celkem 40

Otázka č.  7  zjišťovala používání  farmakologických a nefarmakologických postupů při 

mírnění bolesti. Farmakologické mírnění bolesti je lékařsky indikované a ordinované. 

Z  nefarmakologických postupů,  používají  sestry  nejvíce  teplo,  chlad,  antidekubitární 

pomůcky. Ani jedna respondentka neuvedla např. aromaterapii, muzikoterapii, terapii 

dotykem, reflexní terapii či biofeedback.

Otázka č. 8. Jaký je Váš názor na nefarmakologické tlumení bolesti?

Tab. č. 9. Názor na nefarmakologické mírnění bolesti.

Odpověď

Počet 

zdravotních 

sester
jsou účinné a používám je 10
nejsou účinné 5
jsou  účinné,  ale  nemám 

dostatek času 25
Celkem 40
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Graf č. 5. Názor na nefarmakologické mírnění bolesti.

Otázka č. 8 zjišťovala, jaký mají zdravotní sestry názor na používání nefarmakologických 

postupů.  12,5%  uvedlo,  že  tyto  postupy  nejsou  účinné  a  používá  je  25%,  62,5% 

dotazovaných tvrdí, že jsou účinné, ale nemají dostatek času k jejich použití.

Otázka č. 9. Myslíte si, že je léčba bolesti na vašem oddělení 

dostatečná?

Tab. č. 10. Názor na kvalitu léčby.

Odpověď
Počet zdravotních 

sester

ano 10
spíše ne 18
ne 12
Celkem 40

Otázka č. 9 zjišťovala, zda zdravotní sestry považují léčbu bolesti za dostatečnou. Ano 

odpovědělo  25%  dotazovaných,  spíše  ne  45%  a  negativně  odpovědělo  30% 

dotazovaných.  
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Otázka č. 10. Jaký je Váš názor na podávání silných analgetik a opiátů 

seniorům?

Tab. č. 11. Názor na podávání silných analgetik a opiátů seniorům.

Měly by se podávat analgetika a 

opiáty seniorům

Počet 

zdravotních 

sester
ano, jsou plně indikovány 15
ano, pod dohledem lékaře 13
spíše ne, nejsou bezpečné 8
ne, jsou nebezpečné 4
Celkem 40

Graf č. 6 Názor na podávání opiátů seniorům.

Otázka č. 10 zjišťovala, jaký názor mají zdravotní sestry na podávání opiátů seniorům. 

37,5% uvedlo, že opiáty jsou plně indikovány. 32,5% sester uvedlo, že jsou indikovány 

pod zvýšeným dohledem, 20% dotázaných sester si myslí, že opiát je pro seniory spíše  

nebezpečný a 10% považuje opiáty za nebezpečné.
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Otázka č. 11. Myslíte  si,  že máte dostatečné znalosti  při  mírnění  

bolesti analgetiky, opiáty?

Tab. č. 12. Znalosti při mírnění bolesti.

znalosti
Počet zdravotních 

sester

ano 18
spíše ano 15
spíše ne 4
ne 3
Celkem 40

Graf č. 7 Znalosti při mírnění bolesti.

Otázka č. 11 zjišťovala, jaké znalosti  mají  sestry v podávání analgetik a opiátů.  45% 

zdravotních sester odpovědělo, že mají dobré znalosti k používání analgetik a opiátů. 

37,5%  si  myslí,  že  mají  spíše  dobré  znalosti.  10%  zdravotních  sester  své  znalosti 

považuje za spíše špatné a 7,5% za špatné.
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Otázka č. 12. Myslíte si, že máte dobré podmínky k použití 

nefarmakologických postupů při mírnění bolesti?

Tab. č. 13. Podmínky k použití nefarmakologických postupů. 

podmínky
Počet zdravotních 

sester

ano 6
spíše ano 7
spíše ne 15
ne 12
Celkem 40

Graf č. 8. Podmínky pro použití nefarmakologických postupů.

Otázka č. 12 zjistila, jaké mají zdravotní sestry podmínky k použití nefarmakologických 

postupů při léčbě bolesti.  37,5 % dotázaných odpovědělo spíše ne, 30% odpovědělo 

ne. 17,5% zdravotních sester odpovědělo spíše ano a 15% odpovědělo ano.
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4 Diskuze

V absolventské práci  jsem se zabývala monitorováním a léčbou bolesti  u seniorů. V 

odborné literatuře se uvádí, že bolest není adekvátně hodnocena a léčena. Důvodem 

bývá obava z analgetické léčby, obava z následných vedlejších účinků nebo obava ze 

ztráty kontroly a následné závyslosti. Rozdíl  je také v hodnocení bolesti.  Senioři trpí  

větčinou polymorbiditou, což z hodnocení a léčby bolesti dělá závažný problém. 

Z šetření,  které jsem provedla, vyplívá, že neexistuje souvislost mezi monitorováním 

bolesti a délky letech praxe. Dále jsem zjistila, že sestry nemají dostatečné znalosti o 

používání nefarmakologických postupů v léčbě bolesti.  Ani  v jednom z odevzdaných 

dotazníků nebyla například popsána aromaterapie, muzikoterapie, relaxace, či terapie 

reflexní. Kladné bylo zjištění, že většina oslovených sester bolest monitoruje denně  zná 

a využívá hodnocítí škály bolesti. Poněkud rozpačitě až nepříjemně na mě zapůsobily 

dva  neúplně  vyplněné  dotazníky.  Sice  jsem  je  do  výzkumu  nezařadila  právě  pro 

neúplnost vypracování, ale ráda bych se o nich zmínila alespoň v diskuzi. 

Délka praxe v letech byla u jedné ze sester 37 let a u druhé 39 let. Na otázku zda 

monitorují u pacienů bolest obě odpověděli ne. Otázka další – pokládáte monitoraci za 

důležitou,  obě  odpovědi  byly  ano.  Odpověď  na  otázku  jaký  je  Váš  názor  na 

nefarmakologicé  tlumení  bolesti  byl  „Každý  co  mu  vyhovuje.“.  Mám  pocit,  že  obě 

zdravotní  sestry  trpí  syndromem  vyhoření,  nezájmem  a  dalo  by  se  řící  i  nechutí 

pracovat a starat se o pacienty.
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Závěr

Absolventská práce se věnovala problematice bolesti. Práce zjišťovala jakým způsobem 

zdravotní sestry monitorují bolest, jaký názor mají na použití nefarmakologických 

postupů. Dále jsem zjišťovala názor sester na podávání opiátů seniorům.

Teoretickou část jsem věnovala definici bolesti, dělení bolesti, léčbě bolesti, bolesti 

seniorů, komunikaci s pacientem, farmakologické a nefarmakologické léčbě bolesti. V 

praktické části jsem se věnovala výzkumu v oblasti monitorování bolesti, tlumení 

bolesti a používání opiátů u seniorů.

Prvním cílem bylo zjistit jakým způsobem zdravotní sestry monitorují bolest u seniorů. 

Většina zdravotních sester používá numurickou škálu bolesti 0 – 10, a obličejovou škálu 

bolesti. Velká část monitoruje bolest denně a monitoraci bolesti považuje za důležitou.

Druhým cílem bylo zjistit,zda sestry používají nefarmakologické postupy v léčbě bolesti. 

Šetření ukázalo, že zdravotní sestry využívají nejvíce teplo, chlad, úlevové polohy a 

antidekubitární pomůcky. 

Třetím cílem bylo zjistit, zda délka praxe má vliv na monitoraci bolesti a používání 

nefarmakologických postupů. Délka praxe neovlivňuje zdravotní sestry ani na 

monitoraci bolesti ani užití nefarmakologických postupů. Část zdravotních sester 

vyjádřilo názor, že nemají dostatek pomůcek – antidekubilárních. Část zdravotních 

sester považuje nefarmakologické postupy za neúčiné.  

Čtvrtým cílem bylo zjistit názor sester na podávání analgetik a opiátů seniorům. Velký 

počet zdravotních sester zastává názor, že v případě nutnosti například nádorovitého 

onemocnění je tato léčba potřebná. Velká část uvedla, že léčba bolesti je na oddělení 

nedostatečná. Prakticky všechny zdravotní sestry si myslí, že mají dobré znalosti v 

podávání analgetik a opiátů. 
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Výsledky mého výzkumu nelze zobecnit proto, že šetření bylo provedeno na jednom 

zdravotnickém zažízení. 
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Resumé

Боль является неприятной к восприятию. Боли существуют со времени появления 

человека как вида. Каждый человек в своей жизни встречался с болями, болезни 

угнетают и лишают нас привычной повседневной жизни, а в более тяжёлых 

случаях приводят к летальному концу. Лечение боли должно быть приоритетным 

в заботе о больном, особенно если речь идет о старшем поколении. В связи с 

протекающими изменениями в организме старого человека, а так же в связи с 

влиянием старения, это категория подвергается наибольшему риску. Часто можно 

услышать, что старики болеют и с этим ничего не поделаешь, это выражение

несправедливо и нуждается в переоценки.

Боли должны быть излечены или как минимум минимизированы до такого 

состояния, чтобы пациент мог жить нормальной жизнью, болезнь не должна 

сковывать возможности человека.

В своей работе хочу исследовать процесс мониторинга и оценки боли 

медицинскими сестрами. Наблюдение за болью, не ограничивается только 

фиксированием полученных данных в документах. Особенно у людей старшего 

пенсионного возраста необходимо принимать во внимание тот факт что не все 

способны хорошо описать и понять свои проблемы. Существует целый список 

трудностей которые встречаются в практике и устанавливают барьер со стороны 

пациента – в пенсионном возраст, о таких проблемах должна знать каждая 

медсестра, чтобы в процессе она могла преодолеть барьер мешающий

получению информации, и получить в итоге информацию о актуальном состоянии 

пациента. Конечным результатом должно стать максимально комфортное 

состояние пациента а именно полное выздоровление.

В следующей части работы описываю нефармакологические методики лечения 

боли. Если диагноз боли будет правильно установлен, больному назначаются 
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анальгетики с поправкой на состояние больного, так чтобы результат был 

достигнут с наименьшим вредом для организма в целом. У пациентов 

пенсионного возраста очень часто встречается полиморбидность, которая тесно 

связана с полифармакотерапией. Что непосредственно несет в себе опасность

дальнейших эффектов. Могут появиться такие эффекты как токсичность, тошнота и 

даже привести к зависимости от препаратов. У старшего поколения пенсионного 

возраста возможно улучшить общее состояние и исключить связанные с болезнью 

затруднения используя нефармакологические методики и ресурсы.

Теоретическая часть включает в себя определение, терминологию и 

подразделения боли.

В связи с тем что в моей работе основной упор делается на людей пенсионного 

возраста в теоретической части будут описаны различия. В работе будут изучены 

фармакологические и нефармакологические методики сдерживания и лечения 

болезней у людей старшего возраста.

Ключевые слова

• Болезнь

• Пенсионнер либо человек в старшем возрасте (Старый человек) 

• Медсестра (медицинская сестра)

• Жизнь
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Příloha č. 2.

Dotazník

Dobrý den,

jmenuji se Stanislava Sovová a jsem studentkou 4. ročníku oboru Sociální práce 
na Vyšší odborné škole, střední odborné školy a základní školy MILLS, s.r.o. V 
Čelákovicích. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku pro mou 
absolventskou práci na téma „Bolest. Její hodnocení a možnosti u léčby pacientů 
hospitalizovaných na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných“. 

Děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku. 

1. Délka praxe v letech.

….........................................................................................................................................
...................

2. Monitorujete u pacientů – seniorů bolest?

….........................................................................................................................................
...................

3. Jak často monitorujete bolest?

….........................................................................................................................................
...................

4. Jakou škálu pro hodnocení bolesti používáte? (možno i více odpovědí)

….........................................................................................................................................
...................

5. Pokládáte monitoraci bolesti za důležitou?

….........................................................................................................................................
...................

6. Myslíte si, že jsou staří pacienti schopni vyjádřit bolest?

….........................................................................................................................................
...................

7. Jakým způsobem zmírňujete u seniorů bolest?

a) farmakologicky 
-jak?..........................................................................................................................
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b) nefarmakologicky 
-jak?......................................................................................................................

8. Jaký je Váš názor na nefarmakologické tlumení bolesti?

….........................................................................................................................................
...................

9. Myslíte, že je léčba bolesti u seniorů dostatečná? (na vašem oddělení)

….........................................................................................................................................
...................

10. Jaký je Váš názor na podávání silných analgetik a opiátů seniorům?

….........................................................................................................................................
...................

11. Myslíte si, že máte dostatečné znalosti při mírnění bolesti analgetiky/opiáty?

….........................................................................................................................................
...................

12. Myslíte si, že máte dobré podmínky k použití nefarmakologických postupů při 
mírnění bolesti?

….........................................................................................................................................
...................
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