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V naší nemocnici se dlouhodobě zabýváme též léčbou bolesti – akutní
i chronické. Na této léčbě se podílí
celá řada odborníků z různých oddělení: anesteziologové, neurologové,
neurochirurgové, onkologové i radiologové. Nyní přichází doba, kdy bude
možné tuto část medicíny – zejména
v otázce bolesti chronické – svým způsobem zastřešit, a to koncepčně, personálně i prostorově. Vzniká totiž centrum léčby chronické bolesti – CLChB,

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

MUDr. JAN PROCHÁZKA, Ph.D.

Prim. MUDr. Dimitrij Miloschewsky,
1927–2015

VEDOUCÍ LÉKAŘ CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI

Bolest doprovází lidstvo už od pradávna a již od prvopočátku člověk hledal
způsoby, jak si od ní pomoci. Nejprve ji považoval za jakýsi boží trest
a zkoušel vzývat různá božstva, která
mu měla bolest odstranit. Jelikož tato
možnost léčby bolesti neměla dostačující efekt, přestože šlo o poměrně
sofistikovanou formu autosugesce
a placebo efektu (obojí je dodnes využívané), zkoušel najít pomoc v přírodě.

Předseda:
Ing. Petr Fiala
Redaktor:
Martin Klimeš
Členové:
Ing. Eva Urbanová
Mgr. Ivo Chrástecký
Petr Sochůrek
Mgr. Anna-Marie Malá
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová
Mgr. Šárka Gregušová
Mgr. Danuše Tomášková
Ing. Vojtěch Krump
Odborná supervize:
MUDr. Aleš Chodacki
MUDr. Josef Liehne
Koordinátorka:
Jiřina Suchá

Sazba a grafická úprava:

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

2

LÉČBA BOLESTI – POHLED DO HISTORIE

které bude mít i své nové umístění
ve 4. patře v pavilonu T. Zde bude mít
více prostoru a možností pro poskytování komplexnějších služeb.
Následující články přinášejí základní
přehled o různých aspektech tohoto
nového medicínského oboru, který
málokdo zná pod označením algeziologie, ale kam se každý v případě bolestí rád obrátí.
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1979 – maturita na Gymnáziu v Roudnici nad Labem
1985 – promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK Praha
1986 až 1993 – lékař ARO Krajské nemocnice Ústí nad Labem
1988 – atestace 1. stupně z anesteziologie a resuscitace
1993 – atestace 2. stupně z anesteziologie a resuscitace
1994 až 2003 – vedoucí lékař JIP neurochirurgie Masarykovy nemocnice
1995 až 2018 – lékař neurochirurgické ambulance bolesti
2004 až 2015 – vedoucí lékař Stanice C – Centrální JIP MNUL
2012 – obhajoba titulu Ph.D.
2016 až 2018 – lékař KAPIM
2016 – nástavbová atestace z algeziologie
2019 – vedoucí lékař Centra léčby chronické bolesti (CLChB) Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
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A tak se do rukou šamanů, léčitelů
a v pozdějších dobách i lékařů dostaly
rostliny obsahující řadu účinných látek, jako především mák setý (z něho
surová šťáva neboli opium), konopí
(a z něho kanabinoidy), ale též např.
mandragora, rulík zlomocný, jihoamerická koka a celá řada dalších. Výtažky
z těchto bylin se často kombinovaly
i s alkoholem. A takto procházely roky
a staletí. S rozvojem světového poznání i vědy a techniky včetně moderní chemie od 19. století pak dochází
k obrovským objevům nových chemických látek, které našly uplatnění
v odstranění utrpení od bolesti. Zmínit
můžeme aspirin, lokální anestetika,
polosyntetické i syntetické opioidy
– tento výčet nicméně nemůže být nikdy konečný.
Do vývoje léčby bolesti zasáhla i politika, konkrétně válečné útrapy světových válek, kdy najednou strádaly
při válečných poraněních na obou
stranách fronty i v zázemí tisíce a ti-

John J. Bonica, 1917–1994

síce lidí. Lékaři i sestry pak hledali
nové možnosti. Jedním z takových průkopníků byl v době 2. světové války
americký anesteziolog John J. Bonica,
který byl pověřen péčí o zraněné vojáky. Rád složité případy konzultoval se
svými kolegy z jiných oborů, čímž dal
základ multidisciplinárnímu přístupu
v léčbě bolesti a posléze vytvořil první
centrum pro léčbu bolesti.
V poválečných letech i na poli základního výzkumu došlo k řadě významných objevů. Nelze opominout vrátkovou teorii vzniku, vedení a modulace
bolesti (Ronald Melzack a Patrick Wall,
1965), která je sice již ve svém principu překonána, nicméně svůj velký
význam má i dnes.
Rok 1973 byl pro léčbu bolesti přelomový. V Seattlu (USA) dochází k prvnímu setkání odborníků zabývajících
se léčbou bolesti, kteří se jednohlasně usnesli na založení Mezinárodní společnosti pro studium bolesti
(International Association for the Study of Pain, IASP). Zde byla též vytvořena definice bolesti jako „nepříjemný
smyslový a emoční zážitek spojený se
skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně nebo popisovaný výrazy
pro takové poškození; bolest je vždy
subjektivní“.
V Československu byl významnou
osobností chirurg Arnold Jirásek, který
již v roce 1959 vydal knihu Chirurgie
bolesti. Historie léčby bolesti jako sa-

Patrick D. Wall, 1925–2001
a Ronald Melzack, 1929

mostatného oboru u nás je pak úzce
spjata se jmény anesteziologa Dimitrije Miloschewského, neurofyziologa
Ladislava Viklického a neurochirurga
Karla Šourka. Původní komise pro studium a léčbu bolesti, která spadala
pod Společnost anesteziologie a resuscitace (1974), se postupně přetváří v samostatnější sekci pro studium
a léčbu bolesti (1987), a nakonec se
v roce 1990 ustanovuje Společnost
pro studium a léčbu bolesti (SSLB).
V letech 1992 až 1995 se pak vytváří síť pracovišť zabývajících se léčbou
bolesti na celém území České republiky. Práci zde vesměs zajišťují anesteziologové, kteří mají přece jen nejblíže
jak k silným analgetikům používaným
při anestezii, tak i k různým formám
svodné (regionální) anestezie.
JAKÝ BYL VÝVOJ V ÚSTECKÉ NEMOCNICI?

Ambulance léčby chronické bolesti
začala působit v rámci anesteziologicko-resuscitačního oddělení tehdejší
Krajské nemocnice (předchůdkyně
současné Masarykovy nemocnice)
od října 1989. O pacienty s chronickou bolestí se zde tehdy starala celá
řada lékařů anesteziologů: zpočátku
zde krátce působili MUDr. Ilja Deyl
a MUDr. Lukáš Syrovátka, kteří později přešli na záchrannou službu, dále
MUDr. Eva Matyášová a MUDr. Valerie
Suchá, nicméně stálým lékařem téměř
po celou dobu její činnosti zde byl
a stále je MUDr. Aleš Prokop.
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Souběžně s tímto pracovištěm v lednu
1995 vznikla v Masarykově nemocnici
ještě další ambulance léčby bolesti,
která ovšem byla součástí neurochirurgické kliniky UJEP. Tuto ambulanci

od jejího vzniku zajišťoval MUDr. Jan
Procházka, Ph.D.
Od roku 2017 se provoz obou ambulancí rozšiřuje a zároveň sjednocuje
– prostorově i provozně, takže v sou-

časné době je zajišťován celý pracovní
týden. V rámci sjednocení ambulancí
bolesti je nyní provoz pod hlavičkou
KAPIM.
MUDr. Aleš Prokop

CENTRUM LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI – NÁPLŇ PRÁCE
Na pracovišti léčby chronické bolesti
většinu případů tvoří tzv. chronická
nenádorová bolest – zejména bolesti
pohybového aparátu (bolesti horních
i dolních zad, bolesti nosných kloubů
i malých kloubů končetin, bolesti svalového systému), případně některé
typy tzv. bolesti neuropatické, tzn. bolesti vznikající poškozením nervového
systému. Menší podíl, ale nikoli nevýznamný, tvoří pacienti s nádorovým
onemocněním, kde při organizaci léčby úzce spolupracujeme s onkologickým oddělením.
Nejprve si vysvětlíme některé pojmy:
Bolest je nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený se skutečným nebo
potenciálním poškozením tkáně nebo
popisovaný výrazy pro takové poškození; bolest je vždy subjektivní.
Akutní bolest – arbitrárně stanovená
jako bolest trvající nejvýše 3 až 6 měsíců (podle typu základního onemocnění).
Chronická bolest – arbitrárně stanovená jako bolest trvající déle než 3 až
6 měsíců (podle typu základního onemocnění).
Bolest nociceptivní – bolest vznikající
v důsledku poškození tkání. Může být
somatická nebo viscerální.
Bolest neuropatická – bolest vznikající v důsledku poškození nebo onemocnění somatosenzitivní části nervového systému.
Abychom mohli správně pacientovu
bolest léčit, musíme se s ní co nejvíce sami seznámit. Potřebujeme znát
odpovědi na 5 základních otázek: JAK
DLOUHO to pacienta bolí, KDE to bolí,
JAK to bolí (co nejlépe popsat charakter bolesti), JAK MOC to bolí (intenzita bolesti) a CO bolest OVLIVŇUJE
(faktory zmírňující i zhoršující bolest:
poloha, činnost, denní doba apod.).
Při vstupním pohovoru s pacientem
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Ambulance bolesti

se také snažíme zjistit, co je pacient
ochoten pro snížení bolestí podstoupit, jak bude sám na léčbě aktivně
spolupracovat.
Obecně platí, že léčba akutní bolesti patří vesměs do rukou praktických
lékařů nebo lékařů jednotlivých odborností, ambulance bolesti jsou pak
určené pro pacienty, u nichž byly již
vyčerpány možnosti těchto uvedených
lékařů.
Léčebná strategie u chronické bolesti,
zejména nenádorového původu, nespočívá v úplném odstranění bolesti,
jak se pacienti vesměs mylně domnívají, ale pouze v jejím snížení na úroveň, která je pro pacienta přijatelná.
Na tuto skutečnost jsou také pacienti
při vstupním vyšetření vždy upozorňováni. Nezbytnou samozřejmostí je
také aktivní zapojení pacienta do léčby, především úpravou životosprávy,
změnou pohybových stereotypů, aktivním cvičením atd. Důležité je též
ujasnění si vlastních priorit.
Principem léčby chronické bolesti je
vždy správná volba příslušných léků.
Na rozdíl od bolesti akutní, zejména
pooperační, však zde nepostačuje jeden účinný lék – analgetikum, naopak
často se musí využívat vhodné a účinné kombinace s dalšími medikamenty,

které nejsou přímo ze skupiny analgetik, případně různé invazivní postupy.
Základem je tedy vždy lék proti bolesti, tzv. analgetikum („pain-killer“). To
může být buď ze skupiny neopiátových („slabých“) analgetik nebo analgetik opiátových („silných“). Mezi neopiátová analgetika patří paracetamol
(Paralen, Panadol), případně metamizol (Novalgin), a další léky, které tvoří
jednu ze složek účinné kombinace.
Další velkou skupinou léků, které bývají součástí analgetických kombinací,
jsou nesteroidní antirevmatika. Mezi
nejběžnější zástupce patří ibuprofen
(Ibalgin, Brufen), diklofenak (Voltaren, Veral atd.), nimesulid (Nimesil,
Aulin) a celá řada dalších přípravků.
Jejich místo je zejména u bolestí pohybového aparátu, nicméně jejich
dlouhodobější používání je omezeno
celou řadou nežádoucích účinků, jako
např. krvácením do trávicího traktu,
poruchou krvetvorby nebo zhoršením
funkce jater či ledvin.
Skupina opiátových analgetik má
mnohem delší historii (vždyť opium
a morfin se k tišení bolesti používají
již více než 2 000 let), zahrnuje široké
spektrum léků, jejichž účinek a částečně i chemická struktura vychází
z morfinu. Do této skupiny patří svým
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účinkem též syntetický tramadol (Tramal, Tralgit, Mabron atd., případně
kombinované preparáty tramadol obsahující, např. Zaldiar, Doreta, Palgotal
apod.). Nejsilnějšími analgetiky jsou
pak vlastní opiáty (správněji nazývané
opioidy) působící na tzv. opioidní receptory zejména v CNS, ale i v dalších
orgánech. Tuto skupinu pak tvoří vlastní morfin a jeho polosyntetické nebo
syntetické deriváty, např. oxykodon,
hydromorfon, tapentadol, buprenorfin
nebo fentanyl.
Důležitým faktorem léčby je i správné dávkování opioidy: u chronické
bolesti se opouští podávání podle
potřeby („když to začne bolet“), ale
naopak se upřednostňuje podávání
„podle hodin“, tzn. v pravidelných,
zpravidla 12hodinových intervalech.
Tím se dosáhne maximálního využití analgetického potenciálu tablety
s prodlouženým uvolňováním tak, aby
plazmatická hladina léku neklesla
pod účinnou mez. Kdyby k tomu totiž
došlo, pacient by opět pocítil bolesti.
U opioidů máme k dispozici celé spektrum přípravků v tabletové formě se
zaručenou dobou účinku 12 hodin,
nebo i ve formě náplasti s prodlouženým uvolňováním, kdy je účinek
náplasti zajištěn po dobu 72 hodin
(tzn. vyměňuje se jednou za 3 dny).
Obrovskou výhodou opioidů oproti
neopioidním analgetikům (paracetamol, metamizol) i nesteroidním antirevmatikům (ibuprofen, diklofenak
apod.) je absence orgánové toxicity,
takže jejich používání je z hlediska rizika poškození jater, ledvin, krvetvor-

by nebo žaludeční sliznice naprosto
bezpečné. Nevýhodou je ovšem vznik
závislosti, takže při náhlém přerušení léčby hrozí rozvoj abstinenčního
syndromu. V současné době již mezi
odbornou veřejností naštěstí ustupuje strach z opioidů, proto pacienti,
kteří trpí silnou bolestí, nebývají o tuto
možnost léčby ošizeni, jako tomu bývalo dříve.
Jak ale platí obecně, také pro silné
léky proti bolesti platí, že každá účinná látka má i své účinky nežádoucí:
v případě opioidů jde zejména o zácpu, nevolnost, motání hlavy, případně celkový útlum a ospalost. Některé
z nežádoucích účinků jsou obvykle
jen přechodné (ospalost, motání hlavy
nebo i nevolnost), jiné jsou bohužel
trvalého rázu, jako např. zácpa. Proto
je potřeba pacienta informovat o nutnosti patřičných režimových opatření,
jako je úprava jídelníčku a správný pitný režim.
Mimoto opioidy nebo neopioidní analgetika nepůsobí stejně na všechny
typy bolesti a stejně u všech pacientů.
Z toho důvodu je důležité analgetika
kombinovat s dalšími látkami (tzv. ko-analgetiky, „pain-modulátory“), které byly původně určeny pro léčení
jiných onemocnění. Vhodnou kombinací jsou léky proti záchvatovým
onemocněním – tzv. antikonvulziva:
karbamazepin (Timonil, Tegretol, Biston, Neurotop atd.) nebo gabapentin
(Neurontin, Gabator, Apo-Gab, Gabanox atd.) a pregabalin (Lyrica, Siranalen, Pragiola, Pregamid apod.). Velkou

pomoc nám poskytují též některá antidepresiva, která mají vlastní dosti
významný analgetický účinek. Tuto
schopnost má zejména skupina „těch
nejstarších“ tricyklických – amitriptylin nebo dosulepin (Prothiaden), nebo
naopak nejnovější skupina SNRI (venlafaxin, duloxetin), díky nimž můžeme
tedy postihnout 2 složky chronické
bolesti: psychickou úlevu i zmírnění
bolesti. Tyto skupiny léků jsou voleny především u neuropatických typů
bolesti, nehledě na to, že každá chronická bolest je ve větší či menší míře
doprovázena depresí, ať si to pacient
uvědomuje a připouští nebo ne.
Novinkou v léčbě některých typů chronické bolesti, zejména neuropatické,
jsou kanabinoidy, což jsou látky z konopí setého. Jejich předepisování se
řídí specifickými podmínkami, v současné době se preskripce na našem
pracovišti teprve připravuje.
Významnou součástí léčby chronické
bolesti, zejména v rukách anestezio
logů, jsou různé invazívní postupy.
Jejich indikace zahrnují léčbu všech
typů chronické bolesti – nádorovou,
nenádorovou i neuropatickou. Blíže se
o nich zmíníme na jiném místě.
Samozřejmostí je spolupráce s odborníky z celé řady dalších oborů: neurology, neurochirurgy, revmatology,
rehabilitačními lékaři, ortopedy, chirurgy, ale i psychology a psychiatry,
a zejména s radiodiagnostickým pracovištěm, které nám pomáhá při stanovení diagnózy a sledování změn.
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

INTERVENČNÍ METODY
Významnou součástí léčby chronické bolesti, zejména v rukách aneste
ziologů, jsou různé invazivní postupy.
Sem patří různé obstřiky bolestivých
míst nebo bodů vyvolávajících bolest,
do bolestivých kloubů, aplikace léků
nebo jejich kombinací do páteřního
kanálu nebo do průběhu periferních
nervů. Tyto techniky se vesměs vyvinuly z anesteziologických metod používaných při operacích. Jejich indikace
zahrnují léčbu všech typů chronické
bolesti – nádorovou, nenádorovou

i neuropatickou. Nicméně obstřiky
přímo do kloubů vesměs až na malé
výjimky zůstávají doménou jiných odborníků, především ortopedů.
Na našem pracovišti nejčastěji používáme obstřiky svalových spouštěcích
bodů (trigger points), necílené obstřiky vazů sakroiliakálních skloubení
i cílené obstřiky tohoto kloubu navigované pomocí O-Arm, obstřiky hvězdicové uzliny (ganglion stellatum),
plášťové blokády končetin, aplikace
kortikoidů do páteře obvykle kaudál-

ním přístupem a neuromodulace pomocí intratékálního midazolamu. Většinu intervenčních metod provádíme
přímo na ambulanci, pokud je ovšem
nutná hospitalizace pacienta, již řadu
let využíváme lůžka neurochirurgické
kliniky.
Spinální (páteřní) aplikace steroidů je
metoda používaná již od 60. let minulého století na celém světě. Princip je založen na protizánětlivém a antiedematózním účinku steroidů v místě podání,
v tomto případě v páteřním kanále. Jejich
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pracoviště má jednu z největších databází v Evropě. Pomocí této metody
dosahujeme u více než dvou třetin
aplikací zmírnění bolestí po dobu
1 měsíce a déle.

účinek je doplněn o lokální anestetikum, které zde ovšem není hlavním nositelem výsledného efektu. Volí se buď
podání interlaminární (tzn. mezi obratli
v bederní části páteře) nebo kaudální
(v místě, kde končí páteř v kosti křížové,
tedy v oblasti nad konečníkem). Oba výkony se provádí ambulantně, po několikahodinovém setrvání na lůžku pacient
odchází domů. Pokud se použije více
naředěný roztok lokálního anestetika,
může ve výjimečných případech pacient
odejít téměř ihned, samozřejmě s doprovodem. V indikovaných případech je
možné do páteřního kanálu přidat ještě
enzym hyaluronidázu k rozvolnění pooperační jizvy.

Rozdíl mezi spinální aplikací steroidů
a kořenovým obstřikem pod CT navigací (periradikulární terapie, PRT)
spočívá v tom, že v prvním případě
se aplikuje do páteřního kanálu (tzn.
„dovnitř“), takže se roztok rozlije v celém kanále a vytvoří sloupec přes několik obratlů, zatímco při CT obstřiku
se aplikuje k vybranému nervovému
kořeni, tedy „zvenku“ páteře. Výhodou navigovaného CT obstřiku je lepší
nasměrování do cílové oblasti konkrétního nervového kořene a též možnost aplikace v bederní i v krční oblasti. Naopak výhodou spinální aplikace
je zachycení, a tím i možnost ovlivnění
většího počtu páteřních segmentů
(podle distribuce roztoku) a absence
rentgenového záření. Jinak používané
lékové složky jsou obdobné: depotní
steroid a lokální anestetikum, v případě CT obstřiku je navíc ještě RTG kontrastní látka.
Naopak intratékální aplikace midazolamu je poměrně málo rozšířená
možnost léčby, která již patří do neuromodulačních metod. Zde se pomocí šetrné lumbální punkce přímo
do mozkomíšního moku aplikuje
benzodiazepin midazolam – lék ze
skupiny sedativ, který zde ovlivní centra důležitá pro přenos a zpracování
bolestivých informací z těla do míchy
a do mozku. Na výzkumu této metody se významně podílel i algeziolog
prof. Colin S. Goodchild z australského Malvern. S touto metodou léčby,
která není zcela standardní (patří
do tzv. metod off-label), máme nicméně zkušenosti již více než 20 let a naše
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Obstřik spouštěcích bodů

Setkání s prof. C. S. Goodchildem (vlevo) na kongresu v Sydney 2005

Kaudální aplikace steroidů

Zobrazovací zařízení O-Arm

Nejnovější intervenční metodou prováděnou na našem pracovišti ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou
je navigovaný obstřik sakroiliakálních
(SI) skloubení pomocí O-Arm, což
je zobrazovací zařízení (mobilní CT)
umožňující 2D a 3D zobrazení a podle
toho cílené navigování prováděného
obstřiku. Tato intervence nám slouží
jednak k zmírnění bolestí u pacientů
se zdrojem bolesti v SI skloubení a jednak k určení pacientů, kteří mohou být
vhodnými kandidáty na operační stabilizaci tohoto skloubení. Výsledky
aplikací pod navigací O-Arm jsou sice
jen krátkodobé (přístroj máme k dispozici teprve od roku 2014), nicméně
velice slibné.
Vrcholem pomyslné pyramidy léčby
chronické bolesti je potom tzv. neurostimulace. Toto je metoda, při které
se pomocí elektrických impulzů aplikovaných z generátoru implantovaného do těla pacienta (podobně jako
kardiostimulátor) vydávají impulzy
přímo na míchu nebo na mozkovou
kůru nebo do podkorových oblastí
mozku. Tyto impulzy potlačují přenos
bolestivých informací z těla do příslušných center v mozku a jejich následné
zpracování. Uvedené metody nejsou
ovšem vhodné pro každého pacienta
a proces výběru vhodného pacienta pro tyto léčebné metody je složitý
a poměrně dlouhý, aby se předešlo
případnému selhání této metody u nesprávně indikovaných pacientů.
Naše pracoviště bylo v letošním roce
schváleno jako další neurostimulační
centrum, takže se přiřazuje ke 4 pražským pracovištím (ÚVN Střešovice,
Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice
Na Homolce), Fakultní nemocnici Plzeň, Fakultní nemocnici U Svaté Anny
v Brně, Fakultní nemocnici Olomouc
a Fakultní nemocnici Ostrava. První
pacienti se již připravují.

Navigování jehel při obstřiku sakroiliakálních skloubení

Neuromodulace pomocí intratékální aplikace midazolamu

www.kzcr.eu

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
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SVÍZELNÉ DIAGNÓZY

Přetrvávající otok pravého hlezna
po distorzi u počínajícího KRBS

Mezi nejsvízelnější diagnózy, se kterými se algeziologové setkávají, patří
syndrom neúspěšné operace dolních
zad (failed back surgery syndrom,
FBSS), komplexní regionální bolestivý
syndrom (KRBS, též známý pod názvem Sudeckova algodystrofie) nebo
fibromyalgie.
FBSS

Jako syndrom neúspěšné operace dolních zad (failed back surgery syndrom,
FBSS) se označuje stav, kdy pacientovi
přetrvávají bolesti zad s vystřelováním
do nohou i po provedené jedné či více
operacích bederní páteře (meziobratlové ploténky). Příčiny bývají buď
přímo v páteři – většinou je to vazivová jizva nebo nyní již vzácněji zbytek
meziobratlové ploténky, nebo mimo
vlastní páteř, tzn. v kloubech a svalech spojujících jednotlivé obratle, kdy
velký význam má stav pacientova svalového systému a jeho celkové držení
těla. Odlišit tyto dvě skupiny příčin
bývá dost obtížné, nicméně nejčastěji se tyto příčiny vzájemně kombinují.
U nás jsme vytvořili algoritmus různých intervenčních metod, abychom
podchytili a léčebně zasáhli obě tyto
skupiny, kterými doplňujeme standardní léčbu pomocí analgetických
léků.
Nejprve provádíme místní obstřiky do svalových spouštěcích bodů
(trigger points) podle atlasu těchto
bodů v jednotlivých svalech a obstřiky
ligament v sakroiliakálních skloubeních. Pokud zde není dostatečný efekt,
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Hypotrofie thenaru a hypothernaru
u pacientky s KRBS

přistoupíme ke spinální aplikaci steroidů (obvykle kaudálním přístupem).
Pokud i zde nedosáhneme kýženého
zmírnění úrovně bolesti, nabídneme
pacientovi neuromodulace pomocí
intratékální aplikace midazolamu.
Uvedené metody byly již podrobněji
popsány na jiném místě této přílohy.
KRBS

Komplexní regionální bolestivý syndrom, zkráceně KRBS, vzniká jako
komplikace úrazů nebo operací, byť
správně provedených, kdy přetrvává
bolest a otok spolu se změnami prokrvení ještě řadu týdnů, měsíců i let
po vyvolávajícím impulzu. Příčiny nejsou zcela objasněné, nicméně je zřejmé, že se zde podílí porucha cévního
zásobení při dysfunkci vegetativního

Bolestivé body u pacienta s fibromyalgií

nervového systému. Léčebnou strategií je tedy kromě potlačení bolesti též potlačení vegetativních změn
vyplývajících z poruchy prokrvení,
a hlavně obnovení porušené hybnosti končetiny. Největším problémem
nicméně je, že tento typ bolesti obvykle nereaguje na běžná analgetika.
Proto se musí kombinovat různé léky
ze skupin „pain-modulátorů“, konkrétně antidepresiva a antikonvulziva
spolu s léky ovlivňujícími cévy, a tím
prokrvení končetiny. Ani zde však
není účinek vždy standardní, musíme
tedy využít možnosti některých typů
anesteziologických blokád, obvykle
se používá obstřik hvězdicové uzliny
(ganglion stellatum) v oblasti krční
páteře. Na našem pracovišti k tomu
ještě zkoušíme též tzv. plášťovou blokádu pomocí Višněvského roztoku,
což je silně naředěný roztok prokainu
ve směsi iontů. Naše výsledky jsou poměrně slibné.
FIBROMYALGIE

Fibromyalgie je dalším příkladem „blbých nemocí“. Jedná se o onemocnění
postihující převážně ženy a projevuje
se chronickými bolestmi pohybového
aparátu popisovanými ve všech oblastech těla a doprovázenými zejména
ranní únavou, poruchami spánku, depresí apod. Příčina tohoto onemocnění se stále zkoumá, jasně se však zdá,

Umístění fibromyalgických bodů

www.kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
že se jedná o chybné bolestivé vnímání a reakce na nebolestivé podněty
na úrovni mozkové kůry (tzv. centrální
senzitizace, disinhibice a facilitace),
nejde tedy o onemocnění svalů, jak
se dříve myslelo a nazývalo „svalovým revmatismem“ apod. V poslední
době se označuje jako „třetí typ bolesti“ – bolest neuroplastická (k bolesti
nociceptivní a neuropatické). Protože
jde o poruchu zpracování na úrovni
mozkové kůry, i zde mají hlavní místo
„pain-modulátory“, tzn. antidepresiva
a antikonvulziva. Přesto ale zkoušíme
centrální senzitizaci ovlivňovat prostřednictvím obstřiků do bolestivých
míst, i zde se zajímavými výsledky.
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Pooperační jizvení v páteřním kanále
po operaci meziobratlového disku
u pacienta s FBSS

Ultrazvukový obraz jehly naléhající
na tibii při plášťové blokádě u pacienta
s KRBS

AKUTNÍ BOLEST – PRÁCE PRO ANALGETICKÝ TÝM (ACUTE PAIN SERVICE)
S rozvojem invazivních analgetických standardní oddělení nemocnice svým
metod podávaných k operačním vý- pacientům sama. Analgetický tým (AT)
konům v průběhu let po stěhování je volán v případě, že léčba bolesti je
nemocnice do nového areálu (2004) nestandardní nebo se bolest nedaří
dochází k potřebě týmu, který se o tyto obvyklými postupy zvládnout. Pro pametody bude starat. Zakladatelem to- cienty byla připravena informační brohoto týmu byl MUDr. David Bejšovec žura, která je k dispozici na pokojích
a tehdejší primář MUDr. Daniel Nalos. a na internetových stránkách Krajské
zdravotní, a. s. –
Tým lékařů a sesMasarykovy neter oddělení anesKONTAKTNÍ ÚDAJE:
mocnice v Ústí
tezie a intenzivní
Zkrácená předvolba na lékaře
nad Labem, o. z.,
medicíny pracoval
týmu: 6213 (pouze v MNUL)
pod
záložs pacienty s epiduPřípadně se lze domluvit přes
kou „Bezbolestná
rálními
katétry
sesternu anestezie: linka 2292
nemocnice“.
a s pacienty s peri(477 112 292)
ferními nervovými
Pro lékaře jsme
blokádami. Od roku
vydali brožurku
2010 převzal vede„Analgezie, struční týmu MUDr. Petr Vojtíšek a k pů- ný průvodce“ k usnadnění analgeticvodnímu poslání týmu přibyla ještě ké léčby na standardních odděleních.
konziliární služba u hospitalizovaných Nově je v rámci KAPIM k dispozici pro
pacientů s obtížně zvladatelnou bo- AT kanylační místnost umožňující zalestí. Současně se přidružuje i péče vádění regionálních metod analgezie
o pacienty s komplikacemi analgetic- za vysoce sterilních podmínek.
kých metod. S transformací oddělení
anestezie a intenzivní medicíny na kli- SESTRY ANALGETICKÉHO TÝMU
niku anestezie, perioperační a inten- Sestřička AT každý den obchází pazivní medicíny (KAPIM) přichází i nový cienty s pokračujícími regionálními
model, který je založený na středním (včetně epidurálních) metodami analzdravotnickém personálu. Lékař i na- gezie. Ve všední den dvakrát denně,
dále plní roli konziliáře. S otevřením o víkendu 1x. Pacienta zkontroluje,
centra léčby chronické bolesti (CLChB) vyšetří a připraví náplně do pokračuje v plánu komplexní spolupráce v léč- jících metod. Má k dispozici lékaře
bě bolesti u hospitalizovaných paci- k možnosti telefonické i osobní konentů. Běžnou léčbu bolesti zajišťují zultace. Aktivně vyhledává potenciál-

ní komplikace a spolu se svým lékařem je řeší. Po telefonickém schválení
lékařem AT navrhuje pacientovi doplňkovou léčbu bolesti. Mimo to provádí
pravidelné převazy katétrových technik. Aktivně vyhledává pacienty s problematickou kontrolou bolesti.
LÉKAŘ ANALGETICKÉHO TÝMU

Je k dispozici k telefonické i osobní
konzultaci (kontakt viz žlutý blok).
V mezidobí plní svoje pracovní povinnosti na KAPIM. V případě potřeby je
konziliárně k dispozici všem oddělením Masarykovy nemocnice.
PERSPEKTIVY ANALGETICKÉHO TÝMU

V nejbližších měsících a letech bychom se rádi zaměřili na zdokonalení a rozšíření metod tzv. PCA – pacientem řízené analgezie. Metoda je
ve velkých centrech hojně využívána
a umožní zlepšit kvalitu léčby bolesti. Dalším úkolem je úplný přechod
na sesterský model AT, kdy speciálně
vycvičené sestřičky vybavené protokoly budou fungovat autonomně, samozřejmě s možností si lékaře kdykoliv
dovolat. Rádi bychom zintenzivnili
spolupráci v rámci nemocnice s CLChB
s cílem zajistit pacientům plynulý přechod z nemocniční péče do ambulantní včetně návaznosti speciálních technik analgezie, které CLChB poskytuje.
MUDr. Petr Vojtíšek
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NÁDOROVÁ BOLEST V DOBĚ STANOVENÍ DIAGNÓZY
Udává se, že v době diagnózy trpí bolestí kolem 25–30 % onkologicky nemocných, v terminálních stadiích onemocnění pak téměř 75–90 % z nich.
Přítomnost bolesti u pacienta s nádorovým onemocněním je často modifikována pocitem ohrožení života, ohrožení sociálních jistot či vztahů, a proto
je třeba ji hodnotit ve více dimenzích.
Tento fenomén popsala již v roce 1967
Cicely Saunders, poprvé použila označení total pain, který má vyjádřit multidimenzionální koncept bolesti s její
složkou fyzickou, psychickou, sociální
a spirituální.
Aby byl lékař schopen rozklíčovat
jednotlivé složky bolesti a nastavit
adekvátní léčbu, je nutná pečlivá anamnéza bolesti. „Kde to bolí? Jak moc
to bolí? Jaká bolest je, jak ‚vypadá‘?
Od kdy to bolí, objevuje se bolest
pravidelně? Co bolesti vyvolává? Co
bolestem ulevuje?“ Často má dobře
odebraná anamnéza větší přínos než
drahá přístrojová vyšetření. Zejména
v terminálních stadiích je vhodné zvažovat přiměřený diagnostický postup
s ohledem na zátěž pacienta, rizika
vyšetřovacích postupů, nákladnost
diagnostických metod a přínos pro pacienta.

V léčbě onkologické bolesti se často
užívá pojem „personalizovaná léčba bolesti“. Znamená akceptaci pa
cientova nastavení na míru snášené
bolesti, kterou si pacient určuje sám.
Většina pacientů udává přijatelnou
bolest VAS 3/10. Vnímání intenzity
bolesti pacientem závisí na individuálním prahu bolesti, aktuální úzkosti,
depresi a psychologickém distresu.
Velmi důležitým momentem v mana
gementu léčby bolesti je zajištění
vlastní kontroly léčby bolesti pa
cientem. Je tedy nutno pacienta kromě dlouhodobě působících analgetik
vybavit také tzv. záchrannou či SOS
medikací, tak aby sám pacient měl
možnost rychle a dostatečně bolest
ovlivnit. V neposlední řadě je důležitá
profylaxe nežádoucích účinků, tak aby
vlastní léčba bolesti nevyvolávala další obtíže.
Zejména v terminálních stadiích onemocnění je důležitý „koučink“ pečujícího okolí, čímž je myšleno srozumitelné poučení pečujících osob, nejlépe
písemný plán péče a rozpis medikace,
jasně definovaný okruh péče (kdo je
ošetřující lékař, kam se lze obrátit).
Zdůrazňovat život a nikoliv léčbu,
ošetřit strachy a úzkosti, zvažovat, co

Koordinátor hospicové péče Mobilního hospicu MNUL Lukáš Ficenc
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nemocný „musí“, tzv. redukce „medicínského šumu“.
Nejen léčbě bolesti, ale také řešení
dalších obtíží, sociálním zajištěním,
psychologickou podporou, právě
„koučinkem“ pečujícího okolí a tvorbou plánu péče u pacientů s vyčerpanou onkologickou léčbou se věnuje paliativní ambulance. Ta vznikla
v rámci onkologie Masarykovy nemocnice v dubnu 2013. Zatím pracuje
1den v týdnu a docházejí tam převážně pacienti s onkologickou diagnózou
indikovaní k symptomatické terapii.
Pokud je evidentní, že celkový stav se
horší a péče ambulantní cestou dále
nebude možná, zahajujeme komunikaci o nastavení další péče. Tu je možno vést v domácím prostředí, pokud
je rodina ochotna a schopna o svého
blízkého pečovat. V tom případě nabízíme spolupráci s agenturami domácí
péče a Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice, tak aby byla zajištěna
nejen nepřetržitá péče o pacienta, ale
aby se i rodině dostalo potřebné psychické podpory.
Mobilní hospicovou péči zajišťuje Mobilní hospic Masarykovy nemocnice
od 1. 9. 2014, kdy chod zajišťovali
zakládající lékařka Jana Dušánková,
koordinátorka Bc. Petra Meinlschmidtová, zastupující lékařka MUDr. Irena
Moudrá Wünschová, lékaři sloužící
pohotovostní služby – kmenoví lékaři
oddělení MNUL: MUDr. Monika Černá,
MUDr. Marek Ostrožlík, nutriční poradkyně Jana Zajanová, psycholog, sociální pracovnice a kaplan. Postupně se
tým rozšiřoval o další sestry a lékaře
– MUDr. Jiří Dyntr, pediatr MUDr. Jana
Pánková Hrabáková, koordinátor hospicové péče a zdravotní bratr Lukáš
Ficenc, všeobecné zdravotní sestry
Veronika Bendásková, Irena Marciniaková, Magda Tichá + dalších 5 sester
na částečné úvazky. Tým pracuje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
Pro přijetí do domácí hospicové péče
(oficiální název zní mobilní specializovaná paliativní péče, MSPP) musí být splněny dvě základní podmínky, a to terminální stadium základního onemocnění
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vacích momentech, kdy je evidentní,
že ani jeden způsob léčby nepovede
k vyléčení, ale je třeba péči nastavit
v souladu s preferencemi pacienta.
Konziliární tým paliativní péče (KTPP)
MNUL se personálně hodně prolíná
s týmem Mobilního hospice MNUL,
čímž je zajištěna bezprostřední návaznost péče. Koordinátorkami KTPP jsou
sestry Veronika Bendásková a Eliška Nekolná, lékařsky zajišťují péči
MUDr. Jana Dušánková, MUDr. Irena
Moudrá Wünschová, MUDr. Jana Pánková Hrabáková, součástí týmu je
psycholožka Mgr. Jana Procházková,
sociální pracovnice Bc. Eliška Drahotová, kaplan Roman Jonczy, nutriční
poradkyně Jana Zajanová, klinický farmaceut PharmDr. Kateřina Langmaierová. Administrativní a projektovou
činnost zajišťují pro KTPP Lukáš Ficenc
Koordinátorka hospicové péče Mobilního hospice MNUL Veronika Bendásková
a Mgr. Jitka Salačová. Žádost o konzilium může ošetřující lékař zadat formou
a trvale přítomná schopná pečující oso- možnost léky vyzvednout okamžitě standardního konziliárního vyšetření
a bez objednávání.
ba (24 hodin denně).
ve FONS (v záložce interní obory), poté
Vlastnímu převzetí do péče Mobilní- Počty pacientů, o které jsme v průbě- je dle naléhavosti domluven termín
konzilia. První návštěvu provádí větho hospice MNUL předchází schůzka hu minulých let pečovali:
šinou
lékař a sestra KTPP, dle zhodkoordinátora s pečující rodinou, aby- Rok 2015: 126 pacientů
nocení
aktuálních potřeb pacienta
chom objasnili, jak péče Mobilního Rok 2016: 111 pacientů
jsou
poté
zajištěny intervence dalších
hospice MNUL probíhá, rodině vyRok 2017: 116 pacientů
členů
týmu.
Tým se pravidelně schází
světlili, na co se mohou připravit, co
1x
týdně,
na
schůzkách se kromě proočekávat. V některých případech se Rok 2018: 142 pacientů
vozních
záležitostí
řeší zejména pomohli
již během vstupního pohovoru zjistí, Abychom
stup
u komplikovaže domácí péče není v určitých situ- efektivně paliativných
pacientů.
acích reálná a pak zajišťujeme přijetí ní péči poskytovat
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Aby péče o pa
většímu počtu pa
do péče hospice lůžkového.
Adresa: V Podhájí 21, Ústí nad
cienty s nádorocientů, byla podáSpolupracujeme s oběma hospici lůžLabem, 40001
vou bolestí byla
na v únoru 2019
kového typu jak sv. Štěpána v Litoměpřínosná, efektivní
Kontaktní telefon: 734 393 310
žádost o přijetí
řicích, tak s Hospicem Most.
a smysluplná, je
do pilotního prowww.kzcr.eu/cz/ul/pro-paciPéče Mobilního hospice MNUL je pro- jektu Ministerstva
nutné léčit bolest
enty/zdravotnicka-pracoviste/
vozována bez finanční spoluúčasti zdravotnictví ČR,
v celém komplemobilni-hospic
pacientů, dostupnost péče je Ústí nad který je zaměřen
xu výše uvedené
Labem + cca 30 km (Děčín, Ústí nad na vytvoření ne„total pain“, tak
Labem + přilehlé obce, Teplice, Bíli- mocničních konabychom se pouze
na). Po přijetí pediatra do týmu peču- ziliárních
nestarali o pacipaliaentovu bolest, ale
jeme také o pacienty dětské, kterých tivních týmů. Jako
o pacienta s bobylo zatím 7.
jedna ze sedmi
Mobilní hospic
lestí.
nemocnic
v
ČR
byla
Tím, že mobilní hospic je součástí MaMasarykova
nemocnice
do
projektu
sarykovy nemocnice, je nastavena úzká
Již starořecký lékař Hippokrates konspolupráce s jednotlivými specialisty přijata a konziliární tým zahájil v červ- statoval: „Některým nemocným, ač
dle potřeby včetně ambulance bolesti. nu 2019 svou činnost. Péče konziliár vědomým si závažnosti svého stavu,
Obrovskou výhodou je spolupráce s ne- ního týmu je zaměřena nejen na paci- jednoduše navrátí se zdraví pro spomocniční lékárnou, kdy jsme schopni enty v terminálních stadiích různých kojenost s dobrotou a laskavostí srdce
zajistit různé nestandardní aplikační (nejen onkologických) onemocnění, jejich lékaře.“
formy léků, spolupráce je velmi efektivní ale pomáhá ošetřujícímu personálu
MUDr. Jana Dušánková
a pacientům v důležitých rozhodoa rychlá, takže pečující rodiny mají
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CENTRUM LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI

CENTRUM LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI – SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Od 1. ledna 2019 bylo z ambulance
chronické bolesti vytvořeno centrum
léčby chronické bolesti (CLChB).
Pro toto centrum se nyní stavebně
upravuje 4. patro pavilonu T, kde se
bude o část patra dělit s oddělením
klinické imunologie a alergologie
(OKIA). Na tomto novém místě budou
nezávisle na sobě fungovat 2 ambulance, ve kterých budou moci pracovat
současně 2 algeziologové, neurolog
a psycholog, případně fyzioterapeut.
Součástí bude i místnost pro intervenční léčbu a denní stacionář, jenž
bude k dispozici i pro infuzní analgetickou léčbu u ambulantních pacientů.
Zároveň zde bude zprovozněno neurostimulační centrum, ve kterém bude
u přísně indikovaných pacientů probíhat nejmodernější léčba chronické,
jinými způsoby neztišitelné bolesti.
Podle informací z vedení nemocnice
i ze stavby by nové prostory v pavilonu
T měly být otevřené od začátku roku
2020. Hlavním cílem pro nadcházející období je tedy kromě dostavby též
plné personální zajištění.
Na konzultaci je nezbytné se předem
objednat. Doporučení není vždy vyžadováno, je však vhodné je mít. Nicméně k prvnímu vyšetření je nutné
s sebou přinést nálezy od jiných od-

Ocenění MUDr. Jana Procházky, Ph.D.,
Vědeckou radou Masarykovy nemocnice
za publikační činnost v roce 2011

Diskuse u elektronického posteru MUDr. Jana Procházky, Ph.D., (druhý zleva)
na světovém kongresu o bolesti v Dublinu 2018

borníků týkající se daného problému
a též seznam všech užívaných léků se
zaměřením na léky proti bolesti, které pacient užívá nebo užíval, a to bez
ohledu na to, jestli mu pomohly nebo
nepomohly. Taktéž pokud má pacient
další vyšetření od jiných odborníků, je
nutné nález přinést s sebou na následující kontrolu u nás.
Odbornou práci obou ambulancí bolesti doplňuje též vědecká a organizační práce. Pravidelně se aktivně
účastníme národních i mezinárodních
odborných kongresů, máme za sebou
celou řadu publikací v tuzemských
i zahraničních odborných časopisech
a kapitolu v knize vydané v USA, případně organizujeme různé odborné
semináře: pravidelně pořádáme Severočeské algeziologické dny – letos
proběhl již jejich 9. ročník, v roce 2002
jsme zajišťovali organizování národního kongresu IV. Česko-slovenské dialogy o bolesti zde v Ústí nad Labem.
MUDr. Prokop byl řadu let členem
výboru Společnosti pro léčbu bolesti, nyní jej ve výboru nahradil právě
MUDr. Procházka. Oba kmenoví lékaři – MUDr. Prokop i MUDr. Procházka, Ph.D., jsou též členy Světové společnosti pro studium bolesti (IASP).

Kontaktní informace (současný stav, platí do přestěhování
do nových prostorů v pavilonu T):
Telefon: 477 112 107
Najdete nás: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, pavilon C,
5. patro
Ordinační hodiny:
Pondělí: 8–13 hodin
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Úterý: 8–14 hodin
MUDr. Aleš Prokop
Středa: 8–15 hodin
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Čtvrtek: 8–13 hodin
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Pátek: 9–14 hodin
MUDr. Aleš Prokop
Intervenční léčba je nyní zajišťována na lůžkách neurochirurgické kliniky v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 15 hodin podle
objednání.

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Redakce děkuje MUDr. Janu Procházkovi, Ph.D., a jeho týmu za spolupráci
při vzniku této odborné přílohy.
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