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Úvodné slovo

Svetový rok boja proti bolesti 2008 – 2009:
Nádorová bolesť
Z pozície úradujúcej prezidentky Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB),
riadneho člena Mezinárodnej asociácie pre štúdium a liečbu bolesti (International Association
for the Study of Pain, IASP) si Vás dovoľujem informovať, že IASP vyhlásila prostredníctvom
svojho prezidenta G. F. Gebharta súčasný rok (1.10.2008 – 1.10 2009) za Svetový rok boja proti
nádorovej bolesti. Počas tohto roku sa budú nielen organizovať programy a podujatia venované
problematike nádorovej bolesti a jej liečby, ale špeciálne úsilie bude venované tomu, aby sme
podporili: adekvátnu diagnostiku a liečbu nádorovej bolesti vzdelanými špecialistami – algeziológmi; sprístupnenie najvhodnejších liečebných postupov liečby nádorovej bolesti pre najširšiu
populáciu postihnutých a ich lekárov; zintenzívnenie výskumu patofyziológie nádorovej bolesti,
iniciovanie vývoja nových liečebných postupov na odstránenie bolesti a utrpenia u pacientov
s nádorovou bolesťou .
Štatistické údaje hovoria, že u viac ako 10 miliónov ľudí na svete sa každoročne diagnostikuje nádorové ochorenie, pritom približne 6,6 miliónov ľudí na svete každý rok na rakovinu
umrie. Bolesť je s rakovinou spojená a veľmi sa jej týka. Hoci nemusí vždy onkologické ochorenie
sprevádzať, je extrémne častá. Približne jedna tretina dospelých, ktorí sú v aktívnej liečbe, a dve
tretiny tých, u ktorých je ochorenie v pokročilom štádiu, majú bolesť. U detí s nádormi máme
podobné skúsenosti. Bolesť je prítomná v každej etape ich ochorenia. Mnohí pacienti s nádormi
navštívia lekára, pretože majú bolesť, ktorá môže byť prvým symptómom ich ochorenia. Vyšetrenia
používané na diagnostiku ochorenia, vrátane biopsií či iných testov, sú často bolestivé. Liečba
nádorov je tiež spojená s akútnou či chronickou bolesťou. Konečne, pokročilé štádiá nádorových
ochorení môžu viesť k bolesti.
Hoci bolesť je najobávanejším symptómom u pacientov s rakovinou v každom štádiu
ochorenia, vo väčšine prípadov ju možno adekvátne odstrániť. Všeobecne, prevalencia bolesti
v čase diagnózy ochorenia a vo včasnom štádiu je približne 50 %, zvyšuje sa na 75 % v pokročilých štádiách. Posledná metaanalýza uvádza 33-percentnú prevalenciu bolesti u prežívajúcich.
Nádory môžu infiltrovať aj ďalšie tkanivá, čo vedie k bolesti. Hoci sú poznatky rozporuplné, existuje
štatistika prevalencie bolesti vo vzťahu k jednotlivým tumorom: hlava a krk (67 – 91 %), prostata
(56 – 94 %), močovod (30 – 90 %), močovo-pohlavný systém (58 – 90 %), prsník (40 – 89 %),
pankreas (72 – 85 %). Liečba nádorov môže byť takisto bolestivá: periférna postchemoterapeutická neuropatia z liekov, ako je vinkristín, platina, taxány, bortezomib a iné chemoterapeutiká;
postradiačné poškodenie, vrátane brachiálnej plexopatie, postradiačný pelvic pain syndróm,
pooperačné bolesti po mastektómii, amputácii a thorakotómii. Ľudia s rakovinou môžu mať
rovnako bolesti, ktoré vôbec nesúvisia so základným ochorením. Následky neliečenej nádorovej
bolesti sú devastujúce a zahrňujú funkčné poškodenie, imobilitu, sociálnu izoláciu, emočné
a duševné strádanie.
Napriek tomu, že zdravotníctvo i vlády venujú veľkú pozornosť bolesti a utrpeniu u dlho
prežívajúcich ľudí s rakovinou, je ešte potrebné urobiť oveľa viac. IASP preto vyzýva všetkých
zainteresovaných, aby sa pripojili a pomohli riešiť tento naozaj životne dôležitý problém. Je to
kardinálna otázka nielen pre chorých s rakovinou, ich príbuzných, priateľov, zdravotníkov, ale
aj kohokoľvek z nás či vás. Každý deň sa totiž hocikto z nás môže ocitnúť na postihnutej strane.
Môžete kontaktovať Slovenskú spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, navštíviť jej webovú
stránku www.pain.sk a získať tak viac informácií o možných aktivitách a spôsoboch, ako sa
zúčastniť na tomto hnutí. Pri praktických problémoch s liečbou bolestí u pacientov s rakovinou
je takisto rozumné obrátiť sa o pomoc na ambulancie pre liečbu chronickej bolesti. Ak doteraz
s nimi nespolupracujete, informácie a kontakty nájdete tiež na stránke www.pain.sk.
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