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Bolesť, krátke slovo používané ľuďmi na celom svete na opísanie škály nepríjemných 

pocitov, postihuje každého z nás v niektorom bode života. 

Bolesť je normálna a potrebná súčasť života. Keď máme bolesť, ovplyvňuje nás v 

mnohých oblastiach vrátane fyzickej, emocionálnej a sociálnej.  

Bolesť, ktorá vznikla nedávno, sa označuje ako akútna bolesť. Akútna bolesť je obyčajne 

spojená s poškodením tkaniva a hojením sa zmierňuje (6). Akútna bolesť je užitočná, lebo 

nás upozorňuje, aby sme chránili poranenú oblasť, až kým sa nezahojí.  

Chronická bolesť je iná - pretrváva viac ako tri mesiace. Chronická bolesť nie je zvyčajne 

spojená s pokračujúcim poranením tkaniva a môže byť samostatnou chorobou. Je možné 

mať akútnu a chronickú bolesť súčasne, napríklad ak máte chronickú bolesť, je možné 

sa poraniť a môžete potom mať akútnu bolesť, ktorá sa vylieči, keď poranenie nebude 

potrebovať ochranu, ale chronická bolesť môže pretrvávať. Pokusy liečiť chronickú bolesť 

odpočinkom a vyhýbaním sa aktivitám sú neužitočné a môžu udržiavať silnejšiu bolesť a 

stratu schopnosti zúčastňovať sa vášho života. Chronická bolesť ovplyvňuje jedného z 

piatich detí a dospelých a je ešte viac častá v zraniteľnej populácii vrátane seniorov, 

veteránov a domorodého obyvateľstva (1, 2). Približne jeden z dvadsiatich ľudí je 

významne obmedzovaných chronickou bolesťou v ich denných aktivitách (ako je 

schopnosť chodiť do školy alebo práce alebo vykonávanie domácich prác). V tomto 

informačnom liste uvedieme niektoré kľúčové informácie, ktoré ľudia žijúci s chronickou 
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bolesťou a vedci venujúci sa chronickej bolesti identifikovali ako užitočné v prevencii 

chronickej bolesti. 

 

Komunikácia je dôležitá 

Keď ľudia majú bolesť a konzultujú zdravotníckeho pracovníka, je nesmierne dôležité, 

aby rozumeli svojej diagnóze. Diagnostické nejasnosti (alebo pociťovaný nedostatok 

vysvetlenia alebo nesprávna úroveň vysvetlenia symptómov bolesti) sú spojené s 

nedôverou v medicínsky systém a potenciálne znížené zapojenie sa a znížený prospech 

z liečby (2, 4). Jasná komunikácia medzi pacientmi a ich zdravotníkmi znižuje úzkosť z 

choroby a bolesti. Zníženie úzkosti je dôležité, keď niekto žije s chronickou bolesťou, 

pretože obavy z bolesti môžu viesť k väčšiemu utrpeniu a zníženiu funkčnej schopnosti. 

Jasná komunikácia, možnosť klásť otázky a vyjadriť obavy, sú nesmierne dôležité pri 

práci so zdravotníckym pracovníkom. Pocit, že ste zapojený do vašej starostlivosti, môže 

znížiť bolesť a zlepšiť vaše zdravotné výsledky. 

Keď máte v pláne návštevu zdravotníckeho pracovníka, môže byť nápomocné 

postupovať podľa nasledujúcich krokov: 

Príprava: napíšte si konkrétne otázky, ktoré vás trápia, najdôležitejšie otázky na začiatok 

zoznamu. 

Klaďte otázky a uistite sa, že ste rozumeli odpovediam. 

Zopakujte vlastnými slovami, čo vám bolo povedené, aby ste si mohli skontrolovať, že 

ste rozumeli správne. 

Podniknite úlohy, ktoré máte urobiť ďalej (3). 

 

Sú rôzne druhy bolesti 

Nie všetky bolesti sú rovnaké. 
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Akútna bolesť je spojená so súčasným alebo potenciálnym poškodením tkaniva. Toto je 

normálna každodenná bolesť, ktorá je užitočná a ktorá nás motivuje  chrániť bolestivú 

oblasť, aby sa mohla hojiť. Je potrebné rozlíšiť akútnu bolesť od chronickej bolesti, ktorá 

vo všeobecnosti nie je ochraňujúca. 

Chronická bolesť sa objavuje, keď sa nervový systém stane vnímavý (nový termín pre 

tento typ bolesti je nociplastická bolesť). Táto bolesť môže vzniknúť ako akútna bolesť, 

kde bolo prítomné poranenie alebo poškodenie tkaniva, ale toto nie je nutné vo všetkých 

prípadoch vývoja chronickej bolesti. Chronická bolesť nie je užitočná a ochrana oblasti 

tela, ktorá je bolestivá, nepomáha liečeniu, v skutočnosti zhoršuje chronickú bolesť. 

Neuropatická bolesť je typ chronickej bolesti, ktorá vzniká z ochorení alebo poškodenia 

nervov. Táto bolesť nie je prospešná a ochrana bolestivej oblasti neumožňuje hojenie. 

Neuropatická bolesť a chronická bolesť vyžadujú odlišnú liečbu ako akútna bolesť a táto 

liečba typicky zdôrazňuje potrebu zvýšenia funkčnosti naprieč oblasťami života. 

 

Je bezpečné hýbať sa ak trpíte chronickou bolesťou 

Bolesť nie je presnou mierou stupňa poškodenia tkaniva. Keď je telo poranené, proces 

hojenia uvoľňuje chemické látky, ktoré spôsobujú, že naše nervové vlákna sú veľmi citlivé. 

Toto môže zvyšovať vašu bolesť, dokonca aj keď sa poranenie hojí. Celkovo je dôležité 

začatie pohybu postupne po zotavení sa z akútnej bolesti. Pri liečbe chronickej bolesti je 

dôležité zvyšovanie pohybu postupnou cestou. Toto sa robí najskôr nájdením základnej 

úrovne a postupným stupňovaním malými krokmi, aby sa zvýšilo množstvo aktivity, ktoré 

môžete tolerovať bez zhoršovania bolesti. Emocionálna tieseň môže zhoršovať bolesť, 

pretože oblasti mozgu, ktoré sa zúčastňujú spracovania bolesti a emócii, sú vzájomne 

veľmi blízko. Ak sa bolesť po poranení nezlepšuje alebo ak máte chronickú bolesť, 

môžete potrebovať konzultáciu so zdravotníckym pracovníkom alebo dokonca so 

špecialistom v liečbe bolesti. Je často bezpečné a potrebné začatie pohybu a 

vykonávanie aktivít a žiť život naplno dokonca aj vtedy, ak máte nejakú bolesť. 
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Je dôležité liečiť naše emócie, keď máme bolesť 

Bolesť je všeobecne nepríjemná a spôsobuje zmenu správania. Bolestivý zážitok 

ovplyvňuje a je ovplyvňovaný našimi emóciami, myslením, správaním sa a sociálnym 

prostredím vrátane ľudí okolo nás. Vysoká miera trápenia sa a zlý duševný stav sú bežné 

u ľudí žijúcich s chronickou bolesťou (5). Účinný menežment chronickej bolesti vyžaduje 

zvýšenie znalostí a zručností pre riadenie iných oblasti života, ktoré môžu byť ovplyvnené 

bolesťou alebo vplývajú na vašu bolesť. Ste ustarostený, úzkostlivý, depresívny, 

nahnevaný, podráždený, stresovaný? Všetky tieto emócie ovplyvňujú, ako pracuje váš 

nervový systém. Ak sú tieto emócie zle menežované, môžu zvyšovať riziko vývoja 

chronickej bolesti, môžu zvyšovať aj naše utrpenie, ak je chronická bolesť prítomná. 

Liečba celej osoby, nie iba tela, je dôležitá, ak liečime bolesť. 

 

Zhrnutie 

Je veľa toho, čo môžete urobiť pre seba, aby ste znížili dopad akútnej bolesti a predišli 

rozvoju chronickej bolesti. Mať vedomosti a rozumieť bolesti, mať dobrú komunikáciu s 

vaším zdravotníckym pracovníkom, zostať aktívny a dbať o emočné zdravie, toto všetko 

znižuje bolesť a znižuje riziko rozvoja chronickej bolesti. Aktívne zapojenie sa do vašej 

zdravotnej starostlivosti a menežmentu bolesti výrazne ovplyvňuje bolesť. 

Je k dispozícii množstvo zdrojov, ktoré môžu byť použité ľuďmi s bolesťou, aby rozumeli 

viac o ich stave. Niektoré, ktoré odporúčame: 

• Pre deti s bolesťou: https://www.aboutkidshealth.ca/pain  

• Výučba o bolesti - Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/  

• Výučba o bolesti - Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/  

• Rozumieť bolesti v priebehu päť minút: 

https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI  

• Rozumieť bolesti - Elliot Krane - The Mystery of Chronic Pain: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ 

https://www.aboutkidshealth.ca/pain
https://www.retrainpain.org/
https://www.tamethebeast.org/
https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI
https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ
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• Rozumieť bolesti u detí: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes  
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