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Úvod 

Primárna prevencia bolesti je definovaná ako predchádzanie akútnej bolesti, sekundárna 

prevencia rieši prechod  akútnej bolesti do chronickej bolesti a cieľom terciárnej prevencie 

je znížiť dopad  chronickej bolesti na pacienta (5). 

V nasledujúcom texte sú zhrnuté dôkazy o preventívnych opatreniach, ktorými 

predchádzame pooperačnej bolesti a úrazom na pracovisku. 

 

Primárna prevencia bolesti vo svetle výskumu 

Chronická pooperačná bolesť. Pretože chirurgické výkony sú bežné, často spôsobujú 

akútnu bolesť a postihujú veľkú časť populácie, je pooperačná bolesť pravdepodobne 

najviac skúmaným typom bolesti vo vzťahu k primárnej prevencii (1).  

Medzi preventívne opatrenia patrí predoperačná pohybová aktivita /prehabilitácia/, pred 

a perioperačná farmakoterapia a anestézia, ako aj intervencie, ktoré sa robia po 

prepustení z nemocnice. Prehabilitácia pozostáva hlavne z aeróbneho a odporového 

cvičenia, môže zlepšiť fyzickú kondíciu, skrátiť dĺžku hospitalizácie a znížiť intenzitu 

bolesti po operácii v porovnaní so štandardnou starostlivosťou (nízka kvalita dôkazov) 

(8). Predpokladá sa, že vzdelávanie pacientov zmierňuje strach a úzkosť z chirurgických 

zákrokov, ale súčasné dôkazy /nízkej kvality/ naznačujú, že samotné predoperačné 

vzdelávanie nedokáže znížiť intenzitu pooperačnej bolesti, funkciu a kvalitu života 

spojenú so zdravím, ani pooperačnú úzkosť viac ako obvyklá predoperačná príprava (6). 
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Avšak predoperačné psychologické postupy vrátane informovanosti pacientov, 

kognitívnych intervencii alebo relaxačných stratégií môžu mať síce malý, ale významne 

pozitívny účinok na redukciu pooperačnej bolesti, na dĺžku hospitalizácie alebo na 

zníženie vplyvu negatívnych emócií (veľmi nízka až nízka kvalita dôkazov) (7). 

Účinnosť farmakoterapie a anestézie na prevenciu chronickej pooperačnej bolesti bola 

už preskúmaná a podrobne sa o nej diskutuje v inom informačnom liste (pozri „Prevencia 

chronickej pooperačnej bolesti“ v Prehľade o bolesti). 

Skúmanie opatrení zameraných na redukciu intenzity pooperačnej bolesti po prepustení 

pacientov po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu, ktoré pozostávajú najmä 

z fyzioterapie, naznačuje, že tieto postupy sa zdajú byť účinné (15). 

Vlajkovou loďou v prevencii chronickej pooperačnej bolesti je multidisciplinárny prístup 

(ale zatiaľ bez relevantných dôkazov podložených RCT), ktorý zahŕňa predoperačné, 

a perioperačné opatrenia ako aj postupy po ukončení hospitalizácie, zabezpečované 

tímom špecialistov z viacerých medicínskych odborov. 

Zdá sa, že predchádzanie bolesti profesionálnym multidisciplinárnym tímom je sľubné 

predovšetkým u rizikových pacientov (4,15). Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je 

nevyhnutné určiť faktory na identifikáciu pacientov s vysokým rizikom vzniku chronickej 

pooperačnej bolesti. Na ich definovaní pracuje veľa výskumných skupín (9). 

Cieľom úpravy alebo zmeny pracovných podmienok je zníženie pracovných úrazov a 

úrazov vedúcich k akútnej bolesti. 

Zásahy majú byť namierené na úpravu fyzikálnych a psychologických rizikových faktorov, 

ktoré výrazne zvyšujú pravdepodobnosť vzniku akútnej bolesti chrbta. Patrí medzi ne 

vystavenie zamestnanca manuálnej práci, pri ktorej je nútený zotrvať v nevhodnej polohe 

(OR 8,0, 95% CI 5,5 - 11,8) alebo je počas práce vystavený rozptyľovaniu (OR 25,0, 95% 

CI 3,4–184,5) alebo prepracovaniu/nadmernej únave, vyčerpaniu (OR 3,7, 95% CI 2,2–

6,3) (10). Existujú však dôkazy stredne silnej kvality, ktoré svedčia, že rady o správnej 

manipulácii s materiálmi a tréning s alebo bez asistenčných zariadení nevedie 
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k  prevencii invalidity spojenej s bolesťou chrbta, v porovnaní so situáciou, keď sa žiadne 

takéto intervenciami nerobili. 

Bežné pracovné intervenčné postupy, ako samotné cvičenie (RR 0,65, 95% KI 0,50 - 

0,86) alebo cvičenie v kombinácií s edukáciou (RR 0,55, 95% KI 0,41-0,74), sú tie, ktoré 

prednostne znižujú riziko rozvoja bolesti v krížoch (nízka až stredná kvalita dôkazov) (12). 

Tieto zistenia sú podporené nedávnym prehodnotením prehľadových štúdii (10). 

Iné intervencie, ako je len samotné vzdelávanie (brožúry, Škola chrbta, videá), ortézy, 

vložky do topánok alebo bedrová opora (bedrové pásy, upravené operadlá stoličiek) 

nemali žiadny vplyv na výskyt bolesti v krížoch (10). 

Medzi ďalšie preventívne intervencie patrí zlepšenie vybavenia a životného prostredia na 

pracovisku. Ich cieľom je nížiť fyzickú záťaž na pohybový aparát (3) 

Jedna metaanalýza zistila, že podpora rúk  administratívnych pracovníkov pomocou 

alternatívnej formy počítačovej myši vedie k redukcií výskytu porúch pohybového aparátu 

v oblasti krčnej chrbtice, ramien alebo pravej hornej končatiny / nízka až stredná  kvalita 

dôkazov/. Súčasne sa zistilo, že dodatočné  pomôcky tiež znižujú zaťaženie krčnej 

chrbtice (MD −0,25; 95% CI −0,40 až −0,11), pravého pleca alebo ramena (MD −0,33; 

95% CI −0,46 až −0,19) a pravého predlaktia, zápästia a ruky (MD - 0,18; 95% CI -0,29 

až -0,08) medzi administratívnymi pracovníkmi, ale hladina dôkazov je veľmi nízka (3). 

Žiadny účinok na bolesť alebo diskomfort hornej končatiny sa nedosiahol úpravou 

pracovného miesta (3). 

 

Záver 

Len niekoľko štúdií sa výslovne zaoberá účinnosťou a efektivitou postupov primárnej 

prevencie vzniku chronických bolestí. Je zdôraznená potreba nových vysokokvalitných 

štúdii pre túto oblasť. Jedeným z možných prístupov k primárnej prevencii chronickej 

bolesti do budúcnosti je, aby sa verejné zdravotníctvo zameralo na bežnú populáciu ako 

aj na skupiny s vysokým rizikom (5). Vzdelávaním verejnosti môžeme zvýšiť povedomie 

o bolesti a o jej zdravotných následkoch a zlepšovať všeobecné znalosti postupoch, ktoré 
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môžu aj jednotlivci použiť na zvládnutie svojej bolesti, a vnímať rozdiely, ktoré existujú v 

prežívaní bolesti. (2). 
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