
Algeziologie ...

...aneb dnes samostatný nástavbový 
obor



…  aneb u  ne  „pole neorané“  ž

Historie – je as pou eníč č

P ítomnost – je as pod kovatř č ě



… co je mimo ádné ?ř

●Celotýdenní provoz ambulance
●2 léka ky +1 sest ař ŕ
●Rok 2018:  2001 ošet ení, 191nových pacient ,ř ů
●                    116 konsilií,  28 PiCC, 440 infusí  
●                           
●

Prim.MUDr. Ilona Marcalíková

Prim. MUDr. Petra Šípková

Prim. MUDr. Bachar Hanna

Prim. MUDr. Martin Hudymač



… a  kdo první napsal opavské 
d jiny ?ě

MUDr. Bachar Hanna

               1. ledna 1997

            

MUDr. Ji í Tichýř





...co nem li a my dnes máme ?ě

●Odbornou literaturu
●Google
●Omezenou farmakoterapii
●Vlastní ambulantní prostor
●Sonografie
●Atestace – vlastní kódy
●Malé odborné pov domíě
●Malá zkušenost s pacienty



… a co m li a my dnes nemáme ?ě

Dáš si kávu ?

Stihnem ob d ?ě



...v jídeln  to všechno za aloě č

1944

Madiganská 
vojenská 
nemocnice

John. J. Bonica 27let

PEDA u porodu 
man elkyž

Nar. na Sicílii

Mistr sv ta v ě
zápasu

Lé ba bolestič

n kdy neúsp šnáě ě
Multidisciplinární

p ístupř



    1947 Takoma,     
    multidisciplinární  poradna

1973  -  IASP
International 
Association for the Study 
of Pain

Seattle

1974
MUDr. D.Miloschewsky

1977  1. ambulance

           (Praha)

1987  2. ambulance

            (P erov)ř



...a co tak Spole nost pro lé bu č č
kašle ?

●1990 -  SSLB    Spole nost pro studium a lé bu č č
bolesti

●Krátce sekce paliativní medicíny
● asopis BolestČ



...bolest jako syndrom

●Bolest je strast
●Déle ne  3 m sícež ě
●Má patomorfologický  
podklad
●ale:
●- míra stesk  je v tšíů ě
●- také ho nemusíme najít

Pro  ?č

ivotní odolnostŽ

(life hardness)



...být i nebýt algeziologem ?č

●Neoblíbený pacient   X  oblíbený lékař
●výsledky moc nevidíte – výdejna receptů
● pro odbornou ve ejnost  oficiální ( lehkomyslní )ř
●deale i opioidř ů
●nátlak na sv domí  - suplujete práci PLě
●Psycholog – samouk         
● 



...být i nebýt algeziologem ?č

●„rehabilita ní léka  mi zakázal rehabilitovat“č ř
●„mám bolesti, dejte mi n co ...ale ádné léky nechci“ě ž
●„nesnáším obst iky a infuse mi nepomáhají“ř
●krátce po vyta ení  jehly:  „jé, to se mi ulevilo...“ž
●Na  co máte alergii ?   „Na  enský parfém...“ž



Samoz ejm , e být...ř ě ž

N co se také povede...ě
●Akutní bolest s  rizikem chronicity
●Opioidní lé ba  nap .  p ed  TEPč ř ř
●Analgetizace u onkologicky nemocných a p edání do ř
MHP
●Nalezení kauzálního ešení bolestíř
●

●



… a pro  také být ?č

 Dynamický obor
●Pacienti jsou otev en jší, aktivn jšíř ě ě
●Sí  odborné spolupráceť
●Opiorealismus   - interven ní algeziologieč
●-----------------------------------------------------
●ale  hlavn  jsme objevily nové pole (neorané)ě
●Blokády facetových kloubů
●

●



Call centrum  ...



...Pentagon

●Odborná zdatnost
●Komunikace, intuice
●Hromosvod
●Filtr
●2018:  927 karet
●            669 telefon + recept
●------------------------
●Picc poradenství
●





John  Joseph  Bonica



Svatý Josef
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