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Mottom prezentovaného diela sú slová editorky doc.
MUDr. Marty Kulichovej, PhD., ktoré uvádza v úvode:

”
Bolesť je najčastejší príznak, ktorý privádza pacienta k le-

károvi. Je predmetom záujmu lekárov všetkých disciplín.
V posledných desaťročiach jej význam vzrástol natoľko, že
si vynútil vznik novej lekárskej disciplíny – algeziológie –
liečby bolesti, pain medicine a lekárov špecializujúcich sa
na liečbu bolesti – algeziológov. Ukázalo sa, že problematika
liečby bolesti je natoľko komplexná, že môže byť účinne rie-
šená len interdisciplinárnym tímom. Každý člen tímu vloží
vedomosti a zručnosti svojej vlastnej špecializácie na dosia-
hnutie spoločného diela, správnej diagnózy bolesti a určenie
najefektívnejšieho spôsobu liečby.“

Pre Slovenskú medicínu je rok 2005 vydaním Algezioló-
gie prelomovým rokom. Na knižnom trhu sa objavila kniha,
ktorú garantuje Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu
bolesti. Na jej tvorbe sa zúčastnili významní alegeziológovia
a odborníci, ktorí sa vo svojej praxi bezprostredne stretá-
vajú s pacientmi trpiacimi nielen akútnou ale hlavne chro-
nickou bolesťou. Autorský kolektív pod nielen pod editor-
ským ale aj autorským vedením doc. Kulichovej, obsiahol
všetky oblasti, kde sa lekár v každodennej praxi stretáva
s bolesťou. Kniha sa komplexne zaoberá fyziológiou a pa-
tofyziológiou bolesti, ale aj jej psychologickými aspektmi.
Autori podrobne opisujú spôsoby hodnotenie bolesti u člo-
veka, taxonómiu bolestivých syndrómov, základné zásady

kontroly bolesti, anestetické postupy a neuromodulačné
techniky, farmakoterapiu, ale nezabúdajú ani na chirur-
gickú liečbu bolesti a fyzioterapeutické postupy v jej liečbe.
Vychádzajú pritom z poslednej klasifikácie bolesti.

V špeciálnej časti sa autori sústreďujú na jednotlivé ob-
lasti medicíny, v ktorých sa lekári najčastejšie stretávajú
s pacientmi s bolesťou rôzneho druhu (bolesti chrbta, my-
ofasciálna bolesť, neuropatická bolesť, herpes zoster, oro-
faciálna bolesť, nádorová bolesť, pooperačná bolesť a pô-
rodná bolesť, bolesť v neonatológii, pediatrii a geriatrii).
Z hľadiska úplnosti nechýba ani kapitola o paliatívnej me-
dicíne a hospicovej starostlivosti.

Kniha má 300 strán, je obohatená 39 obrázkami a via-
ceré údaje su prehľadne usporiadané do 71 tabuliek. Kniha
je doplnená vecným registrom. Knihu, ktorá naozaj pre-
hľadným spôsobom spracúva všetky poznatky a súvislosti
týkajúce sa bolesti a je prvou svojho druhu na Slovensku,
odporúčame do pozornosti nielen lekárom prvého kontaktu,
ktorí sa môžu komplexne a rýchlo zorientovať v danej prob-
lematike, ale aj ostatným lekárom, špecialistom všetkých
odborov a samozrejme študentom medicíny, pre ktorých
bude zdrojom cenných poznatkov k viacerým základným
medicínskym predmetom štúdia.
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