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Cíle: zjistit  současný  stav ve výskytu akutní  bolesti  u definované skupiny pacientů  v nemocnici  jako 
celku. Zjistit četnost výskytu dalších jevů spojených s operací nebo pooperační péčí (chlad, žízeň, hlad). 
Výsledky použít k informaci personálu (zpětná vazba činnosti personálu) a dále jako referenční hodnoty 
k opakovanému auditu po zavedení léčby akutní bolesti pod vedením týmu pro léčbu akutní bolesti.
Metody: Pacienti podstupující různé výkony na různých chirurgických odděleních nemocnice v celkové 
anestézii bez použití regionálních technik. Výběr náhodným výběrem z operačního programu. Celkem 200 
pacientů ve věku 24-80 let, ASA 1-3. Sběr dat algeziologickou sestrou, celkem 1457 měření v čase 0 - 48 
hodin po operaci.  VAS 1-10,  podané léky,  výskyt  pocitu  žízně,  hladu,  chladu,  PONV, jev „odmítnutí 
analgézie“.
Výsledky: Průměrný VAS do 2 hodin po operaci byl 5,2, 4 hodiny po operaci 4, 24 hodin po operaci 3,1, 
48 hodin po operaci 2,2. Počty pacientů, kteří zažili bolest určité intenzity 2 měření po sobě: VAS>5 112 
pacientů, >6 74 pacientů,  >7  51 pacientů, >8 25 pacientů, >9 5 pacientů. 82% nemocných uvedlo někdy 
během měření pocit žízně, 36% nemocných pocit chladu, 24% nemocných pocit hladu. 23% nemocných 
uvedlo, že nedostali analgetikum, když si o něj řekli. Vztah bolesti a dalších vjemů: pacienti s PONV 
udávali vyšší VAS, pacienti se žízní udávali vyšší VAS, pacienti, kteří trpěli chladem, udávali vyšší VAS.
Závěr: Audit vedl k poznatkům o výskytu bolesti a jiných nepříjemných vjemů a jevů spojených s operací 
a  pooperačním  průběhem,  které  v současnosti  slouží  jako  součást  výuky  personálu  v oblasti  nových 
postupů v léčbě akutní bolesti v nemocnici. Data z auditu použijeme jako referenční k datům z budoucího 
auditu výsledků léčby akutní bolesti pod vedením týmu pro léčbu akutní bolesti.
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