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Speciální protibolestivé techniky

Operace

jsou většinou k dispozici na odborných algeziologických ambulancích. Používá je lékař
algeziolog po Vašem předchozím souhlasu
s využitím přístrojů jako RTG, CT či ultrazvu
k k usnadnění a ke kontrole správného provedení. Např. podání léků cíleně přímo k nervům,
nervovým strukturám nebo do páteřního
kanálu. U velmi závažných bolestí zad je možné
využít nejnovější druhy léčby jako je tzv.
radiofrekvenční ošetření nebo nervová stimulace, kde je využíván specifický druh elektrického
proudu k ovlivnění přenosu bolesti.

Operece může být vhodná léčba zejména tam,
kde je bolest velmi intenzivní a je způsobena
např. výhřezem ploténky s drážděním nervových
kořenů.

Psychologická podpora
je důležitá při chronické bolesti zad. Jejím cílem
je podpořit Vaši aktivní účast na léčebném
programu.Doplňuje se tak s ostatními druhy
léčby. Bývá na doporučení praktického lékaře
nebo jiného odborníka, na některých pracovištích je přímo součástí tzv. mezioborové léčby.

Alternativní léčba
např. akupunktura, může být také prospěšná,
zejména u prosté bolesti zad. Vždy je dobré se
o její vhodnosti předem poradit s lékařem. Není
hrazena z prostředků veřejného zdravotního
pojištění.
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SPOLEČNOST PRO STUDIUM
A LÉČBU BOLESTI

Informační leták

Bolesti zad
Pokud trpíte bolestí zad, jednou z nejčastějších
civilizačních nemocí, bude pravděpodobně její
příčina v onemocnění páteře, způsobené jejím
opotřebením. Může se ale také jednat i o jiné
závažnější onemocnění.

Proto je důležité bolest zad správně a včas
diagnostikovat a léčit. Bolest zad může trvat dny
až týdny (akutní), ale i měsíce až roky (chronická).

Většina bolestí zad má dobrou prognózu a vede
k uzdravení.Je však třeba Vaše aktivní zapojení
do léčby. V rámci prevence je důležitý Váš životní
styl a pohybový režim.

Vaši nejbližší ambulanci pro léčbu bolesti /
algeziologickou ambulanci/ najdete na:

zpracovala MUDr. Nataša Popperová a kol.

www.sslb.cz

www.sslb.cz

Jaké mohou být příčiny
a co je potřeba vědět?

Jaká léčba je k dispozici?

Většinou se jedná o opotřebení - degeneraci
páteře a jejích částí. Nejčastěji jde o meziobratlovou ploténku, meziobratlový kloub nebo
obratle převážně bederní, ale i krční a hrudní.
Bolest může také pocházet z blízkosti páteře,
zejména ze svalů a vazů. Podle toho je třeba
rozlišit bolesti zad na tzv. prosté, kdy bolest
zůstává omezena na určité místo páteře a tzv.
kořenové, při kterých je drážděn nervový kořen
a bolest se promítá až do končetiny.
Mohou být přítomny i další poruchy, jako např.
porucha citlivosti nebo svalové síly. Jedná-li se
o jiné onemocnění páteře, jako je zánět, nádor,
úraz, řídnutí kostí nebo revmatické onemocnění, mají bolesti zad často jiný charakter než ty,
způsobené degenerací.

Existuje řada léků proti bolesti-analgetik, které
jsou účinné a bezpečné a mohou být podávány
různým způsobem. Měly by však být užívány po
poradě s lékařem. Bolesti způsobené drážděním
nebo poškozením nervů nemusí reagovat na
analgetika, dají se spíše ovlivnit léky používanými jinak pro epilepsii, depresi nebo poruchu
srdečního rytmu.

Léky

Rehabilitace

Jak se dá příčina bolesti zad
vyšetřit? Kam se můžete obrátit?
Máte-li bolest zad, měl by Vás nejprve vyšetřit
praktický lékař, který od Vás zjistí vše důležité
o Vaší bolesti a provede vhodné klinické vyšetření. Poté by měl by být schopen rozpoznat příčinu Vaší bolesti a navrhnout adekvátní léčbu.
Pokud bolest zad přetrvává nebo se nedaří příčinu najít, můžete navštívit specializovaného
odborníka - např neurologa či rehabilitačního
lékaře.
V nejobtížnějších případech, kdy selhává dosavadní léčba, by Vás měl doporučit praktický
lékař nebo jiný odborník na specializované
pracoviště pro léčbu bolesti, kde Vás dále
vyšetří a navrhne léčbu odborník v léčbě bolesti - algeziolog. Ten by Vám měl být schopen
pomoci s využitím specifických léčebných
metod.

Je velmi používaná a často účinná léčebná
metoda při bolestech zad, která má za úkol uvolnit nebo posílit svaly, které se na bolestech podílejí, udržet nebo obnovit hybnost páteře
a umožnit Vám díky Vašemu aktivnímu přístupu pokračovat v normální fyzické činnosti

