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”
Pain Medicine“ v pregraduálnej príprave lekárov

Závery zasadania Výboru European Federation of International Association

for Study of Pain

M.Kulichová, M.Bernadič

Súhrn

Analýza súčasného stavu výučby v oblasti bolesti, jej liečby a manažmentu v rámci pregraduálnej prípravy
medikov sa na rôznych lekárskych fakultách v Európe veľmi odlišuje. Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave je
problematika bolesti témou v rámci výučby patofyziológie, je obsiahnutá v učebných textoch z patofyziológie,
ale aj v samostatnej monografii. Od roku 2000 je súčasťou študijného programu aj ako nepovinný voliteľný
predmet (Diagnostika a liečba bolesti, 24 h, gestor M. Bernadič, vyučujúci M. Bernadič, A. Ondrejkovičová,
M. Kulichová). Nielen na jednotlivých lekárskych fakultách, ale aj medzi rôznymi krajinami sa prístup
k výučbe problematiky bolesti líši, no všeobecne možno konštatovať, že stav je neuspokojivý. Preto jedným
z hlavných bodov rokovania Výboru European Federation of International Association for Study of Pain 13.–
14. apríla 2002 v Bruseli boli požiadavky na špecializáciu z manažmentu bolesti a zmena, resp. doplnenie
študijných programov lekárskych fakúlt o problematiku bolesti (

”
Pain Medicine“) (Psychiatria, 9, 2002,

č. 2).

Kľúčové slová: bolesť, Pain Medicine, pregraduálna výučba, študijný program, lekárska fakulta

13.–14. apríla 2002 zasadal Výbor European Federation of
International Association for Study of Pain. Jedným z hlav-
ných bodov rokovania boli požiadavky na špecializáciu z ma-
nažmentu bolesti a zmena, resp. doplnenie študijných prog-
ramov lekárskych fakúlt o problematiku bolesti (

”
Pain Me-

dicine“). Vzhľadom na tieto zásadné posuny si dovoľujeme
informovať o súčasnom stave a návrhoch na jeho zlepšenie
zo strany výboru EFIC IASP.
Analýza súčasného stavu výučby v oblasti patofyziológie

bolesti, jej liečby a manažmentu v rámci pregraduálnej príp-
ravy medikov sa na rôznych lekárskych fakultách v Európe
veľmi odlišuje. Napríklad na Lekárskej fakulte UK v Brati-
slave je problematika bolesti témou v rámci výučby patofyzi-
ológie, je obsiahnutá v učebných textoch z patofyziológie, ale
aj v samostatnej monografii. Od roku 2000 je súčasťou štu-
dijného programu aj ako nepovinný voliteľný predmet (Diag-
nostika a liečba bolesti, 24 h, gestor M. Bernadič, vyučujúci
M. Bernadič, A. Ondrejkovičová, M. Kulichová). Nielen na
jednotlivých lekárskych fakultách, ale aj medzi rôznymi kra-
jinami sa prístup k výučbe problematiky bolesti líši, no vše-
obecne možno konštatovať, že stav je neuspokojivý.
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Výbor European Federation of International Association
for Study of Pain navrhol a prijal zmeny, podľa ktorých je
potrebné začať povinnú výučbu tohto predmetu pod náz-
vom

”
Pain Medicine“ na jednotlivých lekárskych fakultách

v Európe v rozsahu najmenej 20 hodín. Študijný program
by mal obsiahnuť tieto osnovy:

1. Neurobiológia (40%, 8 h)

a) fyziológia

• anatómia, fyziológia, farmakológia primárnych
aferentných neurónov,

• anatómia, fyziológia, farmakológia spinálnej mie-
chy a trigeminového jadra (vrátane aferentnej
konvergentnej modality a flexorového reflexu),

• ascendentné dráhy (mozoček, mozgový kmeň, lim-
bický systém a S1, S2),

• descendentný kontrolný modulujúci systém a in-
dukovaná analgézia (vrátane placeba),

• odpovede supraspinálnych miest vrátane neinva-
zívnych zobrazovacích techník u ľudí,

• akútne a neskoré účinky lézií identifikovaných
dráh (lokalizácií),
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• opioidy, NSAID, lokálne anestetiká (farmakológia
vrátane receptorov a endogénnych ligandov),

b) patofyziológia

• informácia o periférnej senzitizácii vrátane účin-
kov na fenotyp primárnych aferentných neurónov,

• axotómne účinky fenotypu primárnych aferent-
ných neurónov (vrátane ektopickej hyperexcita-
bility),

• následky demyelinizácie axónového vedenia a ek-
topickej hyperexcitability,

• centrálna senzitizácia,

• ďalšie účinky periférneho zápalu a axotómie na
spinálny a trigeminový kmeňový proces (vrátane

”
sprouting, map reorganization, altered gene ex-
pression“),

• experimentálne modely (humánne a animálne)
štúdia patobiológie bolesti,

• koncept chronickej bolesti ako choroby, nie ako
symptómu.

2. Význam bolesti ako zdravotníckeho problému
(20%, 4 h)

a) kvalita života

• dôsledky akútnej bolesti (trauma, pooperačná
a pôrodnícka bolesť) vrátane stresu, imunosupre-
sie, účinky na čas zotavovania,

• dôsledky chronickej bolesti na indivíduum (kva-
lita života, spánok, neschopnosť, psychológia,
stigmatizácia), vrátane inter-individuálnej varia-
bility (vrátane pohlavia, etnicity),

• dôsledky chronickej bolesti na vzťahy pacienta
s ľuďmi, ktorí sa o neho starajú (vrátane ro-
diny/priatelia, zdravotnícki pracovníci) a celej
spoločnosti,

• nedostatočná preskribcia a nedostatočná apliká-
cia analgetík,

• riziká abúzu liekov spojené s liečbou bolesti,

• prechod z akútnej bolesti do chronickej (biológia,
psychológia, sociálne vzťahy),

• bolesť a prejavy choroby pociťované pacientom
ako psychologický distres,

• rizikové faktory (vrátane genetiky, enviroment,
existuje bolesťová osobnosť?),

• problémy ukončenia života, paliatívna starostli-
vosť, eutanázia,

• etické súvislosti – zlyhanie kontroly bolesti (vrá-
tane zdravotníckych výkonov, deti, pôrodníctvo
a i.),

• etické súvislosti: experimenty na ľuďoch a zviera-
tách.

b) finačná záťaž

• prevalencia/epidemiológia (vrátane vekových di-
ferencií),

• vplyv bolesti na práceneschopnosť, neschopnosť
a zamestnanie,

• čo stojí akútna a chronická bolesť spoločnosť (po-
rovnania s inými závažnými ochoreniami)

• fyzická neschopnosť a ostatné zdravotno-právne
následky,

• vysoko technicky náročné versus nenáročné lie-
čebné postupy (analýza cost-benefit).

3. Hodnotenie (20%, 4 h)

a) vyšetrovanie

• definícia bolesti

• základné vyšetrenie bolesti (vizuálne, numerické
stupnice, termografia a ostatné postupy) s disku-
siou o špecificite,

• problémy hodnotenia u špeciálnych skupín pa-
cientov (deti, starí, nemí, diabetici, obézni pa-
cienti a pod.),

• následky kompenzácie (finančná a psychologická)
na bolesť, ktorá je prejavom choroby,

• etické vyhodnotenie klinických pokusov, meta-
analýza,

”
evidence-based“ medicine,

• bolesť ako 5. vitálna funkcia (popri pulze, tlaku
krvi, teplote a respirácii).

b) diagnostika

• príznaky, symptómy, syndrómy a progresia
(anamnéza),

• systémy a diagnostické kategórie (t.j. IASP ta-
xonómia, Internal Headache Society diagnostic
guidelines, psychiatrické diagnostické dotazníky
DSM-IV),

• klinické diagnostické entity versus diagnózy na
mechanickom základe.

4. Úvod do medicíny bolesti (20%, 4 h)

a) spôsoby liečby bolesti (aj v historickom kontexte)

• všeobecná prax, špecializácia v liečbe bolesti, úzke
spektrum a multidisciplinárne kliniky bolesti, ra-
cionálne očakávania a koncept

”
kontroly bolesti“,

• spôsoby vedenia bolesti: farmakoterapia, nervové
a spinálne blokády, stimulátory, chirurgické, fyzi-
oterapeutické, psychologické a psychiatrické, ne-
medicínske,

b) niektoré príklady akútnych a chronických bolestivých
ochorení a ich liečba
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• trauma a pooperačná bolesť,

• artritída,

• bolesť hlavy,

• neuropatická bolesť,

• nádorová bolesť,

• viscerálna bolesť.

Záver

Výbor EFIC IASP akceptoval tento návrh syláb pre pregra-
duálnu výučbu medikov. Prof. Devor ponúkol vypracované
témy a konzultácie cez Internet, v prípade, že nie sú k dispo-
zícii domáci odborníci. Návrh bude predložený na schválenie
aj Európskemu parlamentu s požiadavkou odporučiť ho na
zapracovanie do kurikula lekárskeho štúdia všetkých krajín
Európskej únie.
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