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IASP definuje bolesť ako „Nepríjemný senzorický a emocionálny zážitok spojený 

s aktuálnym alebo možným poškodením tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto 

poškodenia“. Chronická bolesť je typicky definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako 3 

mesiace (15), alebo trvá dlhšie než je očakávaný normálny čas ústupu. Monitorovanie 

pacientovej bolesti, ktorá sa nezmierni do 3 mesiacov je dôležité, pretože platí, že včasná 

liečba bolesti je najlepšou cestou na predchádzanie dlho-trvajúcej, trvalej chronickej 

bolesti (7). 

Podľa odhadov 1 z 5 ľudí svetovej populácie má nejakú chronickú bolesť (8). 

Najbežnejšie typy chronickej bolesti sú: 

• Muskuloskeletálna bolesť (t.j. chronická bolesť dolného chrbta, krčnej chrbtice, 

artrída) 

• Neuropatická bolesť (t.j. periférna neuropatia, trigeminálna neuralgia) 

• Funkčné bolestivé syndrómy (t.j. fibromyalgia, chronická migréna, chronická 

panvová bolesť) 

• Chronická pooperačná bolesť 

• Komplexný regionálny bolestivý syndróm 

• Rakovinová bolesť 

 

Vplyv chronickej bolesti 
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Chronická bolesť predstavuje enormnú záťaž na celú spoločnosť, ako aj na samotného 

jednotlivca. Celková integrita ľudí a ich okolie sú ovplyvnení chronickou bolesťou – 

fyzicky, psychologicky, prejavmi správania a sociálne (6). Osobnostný dopad chronickej 

na život pacienta závisí od intenzity a trvania bolesti a tiež od toho, ako človek dokáže 

zvládať svoju bolesť. Chronická bolesť môže viesť k redukovaniu aktivít a k sociálnej 

izolácii (3). Hoci by sa mohlo zdať, že vyhýbanie sa aktivitám, ako sú cvičenia a sociálne 

príležitosti, by mali umožniť oddych a uzdravenie, vedecké dáta ukazujú, že mierne až 

stredné aktivity a pokračované angažovanie v denných aktivitách zdravých je to najlepšie 

pre prevenciu a zvládnutie chronickej bolesti (11). 

 

Ako sa bolesť mení z akútnej na chronickú 

Je množstvo fyzických, genetických, enviromentálnych a sociálnych faktorov, ktoré 

v interakcii s patofyziológiou vedú k prechodu z akútnej bolesti na chronickú. Avšak, nie 

je známe, ktoré sú špecifické ukazovatele pre jednotlivé akútne bolesti, hoci je zrejmé, že 

psychosociálne faktory sú signifikantné. 

Fyzické faktory zahrňujú: zápal, stres, svalovú tenziu, poranenie, poškodenie tkanív, 

zmeny postoja, svalovú nerovnováhu (silnejšie svaly na niektorých miestach, slabšie 

svaly na iných miestach), alergie/precitlivenosť, pokračujúce chorobné procesy (t.j. 

autoimúnne, rakovina), vrodené ochorenia (t.j. sickle cell anemia), poruchy výživy, 

porušené telesné funkcie, nedostatočný spánok, nadmerná svalová námaha a mnoho 

ďalších (5). 

Psychologické a enviromentálne faktory zahrňujú: depresia, anxieta, poúrazové stresové 

poruchy, sociálna izolácia, negatívne ovplyvňujúce stresory, fyzikálny alebo 

psychologický abúsus a trauma, sexuálny abúsus, vplyv choroby a ďalšie (4). 

Každý z týchto faktorov môže vyvolať akútnu bolesť a umožniť prechod do chronickej 

bolesti. Mnohé typy chronickej bolesti začínajú ako akútna bolesť so zmenami 

v postihnutom mieste bolesti – tieto môže zahrňovať zápal, svalovú únavu/nerovnováhu, 

poranenie alebo fyzické faktory spomínané vyššie (5). 
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Ak tieto podmienky pretrvávajú, bolesť a iné symptómy sa môžu zmeniť alebo zostať 

rovnaké, a to je nič menej to, že po troch mesiacoch pretrvávajúcej bolesti v ohraničenej 

časti tela, začínajú nastupovať zmeny v centrálnom nervovom systéme (mozog 

a spinálna miecha) (16). Tieto zmeny zahrňujú nové zapájanie nervových dráh na 

kompenzovanie pokračujúcej bolesti, a mnohé štúdie dokazujú evidenciu mozgových 

zmien u ľudí s chronickou bolesťou v porovnaní so zdravými ľuďmi bez bolesti (12). Ak 

toto nastane, dokonca aj keď je lokálne miesto bolesti vyliečené alebo liečené, prestavený 

centrálny nervový systém to nedokáže vypnúť,  bolesť pokračuje a stáva sa chronickou. 

Ak sa raz stane bolesť chronickou, je oveľa ťažšie ju liečiť, je to v dôsledku toho, že 

zvrátenie prestaveného centrálneho nervového systému je ťažšie než zlepšenie 

fyziológie v mieste bolesti (6). Bolesť, ktorá je spojená s pokračujúcim ochorením, je 

najlepšie zvládaná  špecifickou liečbou prejavov a pridružených symptómov choroby, čím 

sa redukuje vplyv bolesti a predchádza prestavovaniu nervových dráh centrálneho 

nervového systému. 
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Ako môžeme znížiť pravdepodobnosť rozvoja chronickej bolesti – Doporučené 
postupy 

Pestovanie zdravého životného štýlu je silným predpokladom predchádzaniu chronickej 

bolesti (10). 

• Udržujte si zdravú diétu a hmotnosť 

• Cvičte pravidelne 

• Vylúčte nezdravé návyky, ako je nadmerné požívanie alkoholu a fajčenie 

• Pracujete a oddychujte v rozličných zdravých situáciách 

• Zvládajte stres hlbokým dýchaním za využívania svalov bránice (13), zúčastňujte 

sa príjemných aktivít, znižujte zdroje nepotrebného stresu kedykoľvek je to možné 

• Vyhľadajte radu alebo psychologickú/behaviorálnu liečbu kedykoľvek ju 

potrebujete (14) 

 

Ako liečiť akútnu bolesť a predchádzať prechodu do chronickej bolesti „Primárna 
prevencia“ 

Prediskutujte plán liečby krátko-trvajúcej bolesti predoperačnej a po poranení. Zaistenie 

účinnej kontroly bolesti vedie k rýchlejšej úprave. Pravidelné prehodnocovanie liečby 

bolesti je dôležité. Lekári by mali zohľadniť individuálny, na pacienta, sústredený prístup 

a využiť multimodálnu liečbu na prevenciu prechodu do chronickej bolesti (7). 

 

Ako bolo doporučené posledným Pain Management Best Practices Inter-agency Task 

Force Report (18) je pre pacientov vhodné: 

• Užívať protizápalové lieky (napr. Ibuprofén) 

• Aplikovať chlad a/alebo teplo na postihnuté miesto 

• Využívať liečebnú (miernu alebo strednú) rehabilitáciu 

• Fyzikálna liečba (fyzioterapia), masáže 

• Požiadať o psychologickú podporu 
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Naviac, môže byť vhodné: 

• Užívať krátkodobo, nízke dávky orálnych steroidov na zníženie zápalu (9) 

• Jesť „nízko-zápalovú“ diétu, bohatú na ovocie, zeleninu, orechy, prikláňajúc sa 

k proteínom 

 

Ako liečiť a predchádzať zhoršovaniu chronickej bolesti „Sekundárna prevencia“ 

Pochopte, že chronická bolesť je bežná, ale len ťažko kompletne liečiteľná – dobré samo-

liečenie chronickej bolesti je často najlepšou formou liečby, aby sa bolesť dostala na 

tolerovateľnú úroveň pre jednotlivca. Pozitívne, jednako realistické očakávanie liečby 

môže byť byť viac nápomocné ako extrémne alebo negatívne očakávania. Kedykoľvek je 

to možné, nájdite lekára alebo podporujúcich ľudí, ktorým veríte a spokojne sa s nimi 

podeľte o svoje skúsenosti. Multimodálna a interdisciplinárna liečba, ktorá využíva paletu 

farmakologických, fyzikálnych prostriedkov, zmenu životného štýlu, psychologických, 

alternatívnych a komplementárnych liečebných postupov, je napokon zlatý štandard 

a najefektívnejšia cesta ako liečiť a redukovať bolesť a jej vplyv (1). 

• Hľadajte lekársku radu u algeziológa/ v ambulancii bolesti, ak je k dispozícii vo 

vašom okolí 

• Užite nesteroidné-protizápalové lieky (NSA) (napr. Ibuprofén) na zníženie zápalu 

• Aplikujte chlad a/alebo teplo na postihnuté miesto 

• Požiadajte o medicínsku liečbu, ktorá zahrňuje nervové blokády kĺbov alebo 

tkanív. Existujú injekcie bolesť-uľavujúcich liekov a/alebo steroidov na zníženie 

zápalu 

• Uvážte iné lieky na bolesť (21): gabapentín/pregabalín, tricyklické antidepresíva, 

serotonín/noradrenalín reuptake inhibítory, topické lieky (lidocain, capsaicín) 

• Pokračujte pravidelne v miernom až strednom cvičení – udržujte svoje telo 

v pohybe , ak je to možné aj bolestivé miesto 

• Začnite s fyzioterapiou, ideálne so špecialistom 
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• Absolvujte psychologickú podporu, ideálne u špeciálneho psychológa, ktorý sa 

venuje bolesti 

• Skúste komplementárnu nefarmakologickú liečbu pre ďalší benefit: meditácia, 

jóga, akupunktúra, biologická spätná väzba, masáže, hydroterapia 

• Ak boli indikované opiody pre liečbu bolesti a bolo vyhodnotené možné riziko, 

naplánujte ich s vašim lekárom, prehodnocujte riziká a benefity a uistite sa, že 

beriete lieky podľa predpisu so zohľadnením špecifických cieľov stanovených vami 

a vašim lekárom. 
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