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Souhrn 

V souboru 85 osob závislých na alkoholu a jiných návykových látkách 52 % uvedlo, že bo
lest spustila recidivu závislosti (u závislých na alkoholu 53 %, u závislých na jiných látkách 
50 %). Důležité se ukázaly bolesti nižší nebo střední intenzity (nejčastěji bolesti 2. a 3. stupně 
na pětibodové Melczakově škále). Většina pacientů uvedla velmi omezený počet strategií zvlá
dání bolesti před léčbou (v průměru 1,4). Některé postupy používané při léčbě závislosti je 
možné využívat i při mírnění bolesti. Pacienty je třeba v tomto směru informovat a povzbuzo
vat je k využívání bezpečných způsobů zvládání bolesti, kdykoliv je to vhodné. Při ústavní léč
bě pro závislost roste sebedůvěra pacientů ve vztahu k zvládání bolesti. Nejpreferovanější 
strategie, které chtějí pacienti používat ke zvládání bolesti, zahrnovaly odvedení pozornosti, 
vhodné cvičení, relaxaci, lékařskou péči, změnu životního stylu a autosugesce. Zneužívání al
koholu a jiných návykových látek může zpočátku mírnit bolestivé stavy, později je však často 
podstatně zhoršuje. Velmi nebezpečné jsou interakce léků proti bolestem (včetně běžných 
NSA) a alkoholu. Motivačního efektu bolesti přímo nebo nepřímo související s návykovými 
chováním lze využívat v rámci posilování motivace k překonávání závislosti. 

K I í č o v á s lov a: bolest - závislost na návykových látkách - léčba 

Tato práce vznikla v rámci Evropského akčního plánu o alkoholu a je možno ji s uvedením 
pramene šířit bez omezení. 
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K. Nešpor: COPING WITH PAlN IN SUBSTANCE 
DE PEN DENT PATIENTS 

Summary 

Among 85 in-patients treated for alcohol and/or drug dependence, 52 % reported that pain 
triggered a relapse of their substance dependence. Low and middle intensity pain (2 and 3 on 
the five-point Melczak 's scale) were the most important in this respect. Before treatment, 
most patients reported using a very limited number of strategies to cope with pain (1,4 on ave
rage) , suggesting that patients may benefit from instruction in applying techniques to cope 
with pain. These techniques are in many respects similar to techniques to cope with drug/alco
hol craving. During in-patient treatment, the patients ' self-confidence to cope with pain in
creased. After treatment, patients reported their intent to use several pain coping strategies; 
the most frequently reported strategies were distraction, suitable physical exercise, relaxa
tion, medical care, lifestyle changes, and autosuggestion. Abuse of alcohol and other addictive 
substance s may initially alleviate pain but later on they often aggravate it. The interactions 
between analgesics (including NSA) and alcohol are extremely risky. The experience of pain 
directly or indirectly related to substance dependence can be utilized as part of motivation en
hancement therapy in the treatment of addiction. 

K e y w o r d s: Pain - Substance Dependence - Coping 

Úvod 

Léčba bolesti u závislých pacientů je citlivá záležitost. Špatně zvládaná bolest 
může vést k recidivě závislosti, předčasnému ukončeni odvykací léčby. Odbornici na 
léčbu bolesti uvádějí, že málo odůvodněný strach ze závislosti vede často k tomu, že 
opiátová analgetika nedostanou lidé, kteří by je potřebovali (Pain and Opiophobia, 
2002). Na druhou stranu je ale třeba si uvědomit, že pro pacienty, kteří jsou již na 
alkoholu nebo jiných návykových látkách závislí, může být podávani návykových 
léků riskantní a spustit recidivu jejich závislosti. Chronická bolest může být jednou 
z příčin závislosti na alkoholu nebo lécích, častá je ale i opačná situace, kdy člověk 
závislý na alkoholu nebo jiných návykových látkách začne trpět chronickými bolest
mi nereagujícími na běžnou léčbu (Hubbard a Workman, 2001). Někdy se u lidí 
s chronickou bolestí objevuje i agresivita a alkohol může agresivni projevy ještě ze
silovat (Li a spol., 2000). To zhoršuje sociálni adaptaci pacienta a komplikuje léčbu . 
Údaje pacientů o tom, jaké léky nebo drogy si berou či zda pijí alkohol, mohou být 
zkreslené a vést k tomu, že lékař problém se závislostí podceni (Fishbain a spol., 
1999). Alkohol působí na bolest dvoufázově. V prvni chvili může některé typy bolesti 
zmírnit, později bolest naopak vzroste. Např. u revmatoidni artritidy dochází ke 
zhoršeni obtíží až přibližně po 8 dnech od požití alkoholu, což Patberg a spol. (1999) 
vysvětlují vlivem alkoholu na hormonálni systém. Interakce nesteroidnich antirev
matik (NSA) s alkoholem je spojena s vysokým rizikem krváceni a poškození jater 
(Ault, 1998). Poškození žaludečni sliznice alkoholem v dávkách 100 ml bylo 
prokázáno gastroskopicky, toto poškozeni ale nebylo provázené pocitem bolesti 
(KnoIl a spol., 1998). Bolest se v takovém případě projevila patrně později, po opako-
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vaných expozicích alkoholem. V této souvislosti je třeba zmínit i okolnost, že lidé, 
kteří nadměrně pili alkohol, měli v žaludku a dvanáctníku více potencionálně škod
livých baktérií než kontrolní skupina (Hauge a spol. , 1997), což se jistě opět neproje
vilo bezprostředně, podobně jako bolestivá a často nerozpoznaná alkoholová myopa
tie (Urbano-Marquez a Fernandez-Sola, 1996). U žen závislých na tabáku popsali 
Kritz-Silverstein a spol. (1999) vyšší výskyt bolestivých menstruačních obtíží, což 
opět většina kuřaček patrně neví. 

Obr. 1. Návykové látky a bolest - některé interakce 
vedoucí ke vzniku závislosti 

~ ~ ~ ~ 

Alkohol nebo jiné Problémy v různých 
~ návykové látky oblastech, vznik 
q závislosti 

q 

~ 

Jiné motivace ~ 
q 

Bolest je v mnoha směrech prospěšná. Nutí např. člověka, aby se zabýval jejími 
příčinami, odpočinul si, vyhledal pomoc nebo změnil způsob života. Bolest může být 
někdy i metaforickým vyjádřením vnitřního konfliktu (Perlman, 1996), chronická 
bolest je např. častější u žen, které byly v dětství dlouhodobě zneužívány. Často 
bývá vhodnější bolest mírnit na únosnou mez, než ji odstraňovat, a zachovat tak její 
signální funkci. Intenzita bolesti mnohdy neodpovídá závažnosti zdravotního poško
zení. To lze vysvětlit jednak odlišnou inervací různých částí těla a dále tím, že bole
stivý podnět, než se dostane do mozkové kůry, projde několika kontrolami a může 
být oslaben nebo zesílen už na úrovni míchy, viz klasickou práci Melczacka a Walla 
(1965). Dlouhodobá bolest vysiluje, může vést k pocitům deprese, bezmoci nebo k to
mu, že se jí člověk snaží mírnit nevhodnými prostředky, a svůj stav tak zhorší. 
Strach z bolesti může vést k tomu, že pacient nevyhledá bolestivé a potřebné ošet
ření nebo přeruší bolestivou, ale prospěšnou léčbu. Psychologické postupy k léčbě 

bolesti jsou účinné, což lze vysvětlit skutečností, že k modulaci vnímání bolesti do
chází v centrálním ne rovovém systému na více místech. 

Používání nefarmakologických způsobů mírnění bolesti má význam i v obecné 
populaci a tím spíš u závislých. Závislý pacient, který se naučí zvládat lépe bolest 
např. za pomoci relaxace, vhodného cvičení nebo zlepšeného sebeuvědomování , mů
že tuto dovednost použít i pří léčbě své závislosti, např. v situaci, kdy se objeví cra
ving (bažení) po návykové látce. Následuje přehled některých nefarmakologických 
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možností, jak mírnit bolest, můžeme v tomto směru navázat na dřívější přehled 
(Nešpor, 1991). 

Některé nelékové postupy zvládání bolesti 

Tělesné cvičení: Tělesné cvičeni mírní úzkosti a deprese a ovlivňuje tak emočni 
složku bolesti. Jeho vhodnost je třeba posuzovat s ohledem na zdravotni stav. Za po
moci vhodných cviků lze posilovat určité svalové skupiny a tím do jisté míry chránit 
postižený kloub nebo určitou oblast páteře. Nepřekvapují proto příznivé výsledky 
cvičeni u chronických bolestí v bederní oblasti (např. Van Tulder a spol., 2000, Nel
son a spol., 1999) i jiných muskuloskeletálních bolestí. Příznivě může působit i pros
tá chůze (Ferrell a spol., 1997). Bolest může mírnit i posilováni určitých svalových 
skupin. To se týká např. svalů, které napomáhají správnému drženi těla, nebo čtyř
hlavého stehenniho svalu, jehož posilování mírní bolesti kolenních kloubů. 

Lehké dráždění kůže v místě bolesti, v okolí nebo v symetrické oblasti těla: Podle 
některých autorů vedou stejná nervová vlákna bolest, chlad, teplo i tlak, takže např. 
dotyk může částečně blokovat nebo oslabovat vnimáni bolesti. Tento efekt je někdy 
dlouhodobý. Obvykle se dráždí bolestivé místo nebo místo blízké, někdy ale funguje 
i opačná část těla (např. bolest v levém koleni může mírnit dráždění kůže nad 
pravým). Lze použít pomalou a lehkou masáž, tlak, vibrace, teplo, chlad, přípravky 
s mentolem apod. Mentol a podobné přípravky se nehodí na porušenou kůži a nesmí 
se dostat do očí. 

Působení tepla nebo chladu: Teplo vede ke svalovému uvolnění, chlad může půso
bit proti zánětu , zmenšovat prokrveni bolestivé oblasti a mírnit bolest. Je potřebná 
opatrnost, aby se nadměrným teplem nebo chladem nepoškodila kůže. Teplo zvětšu
je prokrveni a mohlo by tedy zvýšit i místní krváceni. 

Další postupy fyzikální léčby : Sem patří masáže, mobilizace, ultrazvuk, reflexní 
terapie atd. O tom, že cvičeni a fyzikálni léčba mohou být při léčeni některých bole
stivých stavů účinnější než léky, lze najít v odborné literatuře doklady (např . Ho
ving a spol. , 2002). U některých typů bolestí mohou být velmi prospěšné ortopedické 
nebo jiné pomůcky. 

Postupy využívající dech: Bolest vede často k automatickému znehybněni po
stižené partie a změně způsobu dýcháni. To může zvyšovat napětí a zhoršovat obtíže 
zejména v případě bolestí lokalizovaných na trupu. Problémem bývá také hyperven
tilace, protože mimo jiné zvyšuje úzkost. Naopak klidné, zejména brániční dýcháni 
a prodloužený výdech zklidňují, napomáhají relaxaci a mírní bolest. Práce s dechem 
je součásti řady rehabilitačních postupů i relaxačních technik a lze se s ní setkat 
i v józe. Za pomoci dechu je možná mobilizace napjaté a bolestivé části těla za po
moci dechu ("rozdýchání"), což může vést i k emoční katarzi . Někdy je vhodnější se 
spíše zaměřit na okolí bolestivého místa a nechávat "dech" jakoby proudit kolem, 
a tak bolestivou oblast uvolnit nepřímo. Relaxaci na tělesné a duševní rovině napo
máhá už prosté uvědomování si dechu. 

Relaxace a meditace: Relaxaci lze navodit s použitým různých technik. O její 
účinnosti při léčbě bolesti různého původu referuje řada autorů a v této indikaci ji 
doporučil i panel amerických odborníků (lntegration ofbehavioral and relaxation .. . , 
1996, přehled viz Nešpor, 1998). Relaxace se využívá k mírnění bolestí různé etiolo
gie, např. pooperačních bolestí (např. Good a spol. , 1999), bolestí ve stomatologii, bo-
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lestí hlavy, ale třeba i bolestivého napětí v prsou u žen (Fox a spol., 1997). Při léčbě 
bolesti bývá prospěšná tzv. aplikovaná relaxace, kdy se vhodná relaxační technika 
použije v situacích každodenního života při prvních příznacích bolesti. 

Postupy pracující s vnímáním těla: Rozpoznávání předzvěstí nebo náznaků bole
sti předchází plně rozvinuté atace bolesti. Dobré vnímání těla také umožňuje lépe 
rozpoznat strategie, které jsou účinné při mírnění bolesti (např. zaujetí úlevové po
lohy). Bolest někdy paradoxně zmírňuje to, že se na příslušné pocity člověk naopak 
co nejvíce soustředí (tzv. "senzorický fokus", Logan a spol., 1995). 

Jóga kombinuje výhody relaxace a cvíčení do jednoho integrovaného celku. K to
mu přistupuje důraz na sebeuvědomování, což chrání před přepínáním. Pohyb bývá 
plynulý a kontrolovaný, což snižuje riziko přetěžování svalů nebo přílišného 

zatěžování kloubů. Vhodně volená jóga může někdy usnadnít i léčení nemoci, které 
bolest způsobilo. 

Odvedení pozornosti: Tento postup působí spíše krátkodobě, ale bývá účinný 
i u velmi silné bolesti, než zaberou léky nebo než krátkodobá bolest přejde . Osvěd

čuje se např . rozhovor, kreslení , šití a pletení, pěstování nějaké záliby nebo koníčku . 

Hudba: Hudbu je možné pasivně poslouchat, poťukávat si v rytmu nebo i zpívat. 
Hudba může ovlivnit náladu, navodit pocit uvolnění apod., a tak zvyšovat odolnost 
vůči bolesti (např. Fratianne a spol., 2001). Nejčastěji se používá uklidňující hudba 
(klasická, orientální, pomalý jazz apod.) . Je vhodné brát do jisté míry v úvahu prefe
rence pacienta a volit hudbu, která je pro něj přijatelná (Good a Chin, 1998). 

Pocit aktivního ovlivnění (control): Z psychologického hlediska je prospěšné, když 
se na změně duševního stavu pacient aktivně podílí, což posiluje sebevědomí a se
bedůvěru. 

Práce s motivací: Posilování motivace ke zvládání bolesti patří k moderním psy
choterapeutickým techníkám. Terapeut při tom uvažuje o pacientově ochotě se ak
tivně podílet na zvládání bolesti a uvažuje společně s ním o výhodách a případných 
nevýhodách pozitivní změny. Terapeut při tom dává najevo respekt ke svobodnému 
rozhodování pacienta a současně posiluje jeho sebedůvěru a pozitivní úmysly. Po
dobná stadia motivace k překonání závislosti byla popsány i u motivace ke zvládání 
chronícké bolesti (Keefe, 2000). 

Vztahový rámec vnímání bolesti (reframing): Někdy se může podařit pomoci bo
lest vnímat v jiném, méně ohrožujícím a pozitivnějším vztahovém rámci, což může 

proníkavě zvýšit odolnost vůči ní. Tak lze např. uvažovat o bolesti jako o v určitém 
směru cenné zkušenosti nebo prostředku sebepoznání. 

Smích zvyšuje odolnost vůči bolesti, přehled viz Nešpor, 2002. 
Imaginativní techniky: Imaginativní techníky je vhodné kombinovat s relaxací 

a pozitivními autosugescemi a dalšími postupy jako změnou vztahového rámce. 
Autosugesce nebo sugesce se zpraví dia spolují s relaxací a zahrnují: 1. sugesce 

k prohloubení relaxace a klidu 2. sugesce, které mění bolest, např. je možné bolest 
ochladit, změnít ji v jiný pocit (např. v lehkost), přestěhovat ji, zmenšovat, měnít její 
barvu nebo tvar 3. sugesce zvyšující sebedůvěru pří zvládání bolesti a nemoci (např . 

"dokážu to", ,jsem dost silný, abych to zvládl"). 4. sugesce ke změně návyků, které 
bolest vyvolávají a zhoršují nebo které znesnadňují její zvládání (např. přejídání či 
kouření). 

Postupy týkající se životního stylu: Sem patří rozvrh dne včetně plánování pří
jem ých aktivi.t a zrně a pohybový h nebo ·i.ných stereotypů , které zhoršují one-
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mocnění. Toleranci k bolesti zvyšuje dostatek spánku. Intervence týkající se ži
votního stylu patří k obvyklým složkám kognitivně-behaviorální léčby bolesti (např. 
Malmivaara a spol., 1995; Lewin a spol., 2002). 

Postupy týkající se vztahů: Vytváření a udržování sítě sociálních vztahů vede 
k pocitům bezpečí a zvyšuje odolnost vůči stresu. Je prospěšné, když jsou lidé ve 
společné domácnosti informováni o strategiích zvládání bolesti, které pacient použí
vá. 

Relevantní informace jsou právě ty, které pacient potřebuje . Informace o bolesti, 
jejích mechanísmech a zvládání při léčbě bolesti prospívají (např. Thomas a Weiss, 
2000). Na základě literatury Křivohlavý (2002) doporučuje v přípravě na bolestivé 
vyšetření poskytovat relevantní informace, relaxaci a modelování (pacient např . 

před bolestivým vyšetřením shlédne videozáznam, na kterém je znázorněn jiný pa
cient, který vyšetření dobře zvládá). 

Kognitivní přístupy k léčbě bolesti ovlivňují to, jak člověk bolest vnímá a inter
pretuje spíše než bolest jako takovou (Weisenberg, 1998). 

Hypnóza: Hraníce mezi hypnózou a relaxací je neostrá, zejména v případě, že si 
tento stav navozuje pacient sám (autohypnóza). O využívání specifických sugescí viz 
výše . 

Akupunktura patří u některých typů bolesti k efektivním postupům. Místo jehel 
lze použít tlak, pak se mluví o akupresuře . 

Mírnění bolesti a duchovní život: Pocity okouzlení přírodou, pocit, že je člověk 
mimo tělo, vnímání boha skrze jiné lidi nebo touha být blíže bohu apod. jsou u lidí 
trpících bolestí relativně časté. Lépe na tom byli ti, kdo používali duchovnost pozi
tivně (hledali u boha sílu, podporu a vedení) než ti, kdo měli pocit, že je bůh trestá či 
opouští (Keefe, 2001). 

Kombinovaní různých postupů: Většinu zde zmíněných postupů lze navzájem 
kombinovat, čímž se zpravidla podstatně zvyšuje efekt léčby (např. Buckelew 
a spol., 1998). 

Metody 

Zajímalo nás, zda a jak často vedla bolest u pacientů závislých na alkoholu nebo 
jiných návykových látkách k recidivě návykového chování. Zjišťovali jsme také, jaké 
strategie zvládání bolesti by pacienti podle svého názoru byli schopní používat a ja
ké preferují. 

Soubor tvořílo 59 mužů závislých na alkoholu a 26 mužů závislých na jiných 
návykových látkách ústavně léčených v roce 2002 na Oddělení pro léčbu závislostí 
(muži) Psychiatrické léčebny Bohníce. Respondenti vyplníli jednoduchý původní do
tazník. Věkový průměr pacientů závislých na alkoholu byl 44,7 let (SD = 10,2). Vě
kový průměr pacientů závislých na jiných návykových látkách byl 23,3 let 
(SD = 6,0). Věkový průměr celého souboru byl 38,3 let (SD = 13,4). 

Výsledky 

Mezi pacienty závislými na alkoholu odpovědělo 53 %, že u ních dlouhodobá nebo 
silná tělesná bolest někdy vedla k užívání návykových léků nepředepsaných 
lékařem, drog nebo pití alkoholu. 44 % pacientů závislých na alkoholu přípustilo , že 
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tlumení bolesti alkoholem nebo jinými návykovými látkami u nich vedlo ke zhoršení 
zdravotního stavu. 

Mezi pacienty závislými na jiných látkách než alkoholu 50 % odpovědělo, že 
u nich dlouhodobá nebo silná tělesná bolest někdy vedla k užívání návykových léků 
nepředepsaných lékařem, drog nebo pití alkoholu. 38 % pacientů závislých na jiných 
látkách než alkohol připustilo, že tlumení bolesti alkoholem nebo jinými návy
kovými látkami u nich vedlo ke zhoršení zdravotního stavu. 

V celém souboru uvedlo 52 % pacientů, že u nich tělesná bolest někdy vedla 
k užívání návykových léků nepředepsaných lékařem, drog nebo pití alkoholu. V ce
lém souboru 42 % pacientů připustilo, že tlumení bolesti alkoholem nebo jinými 
návykovými látkami u nich vedlo ke zhoršení zdravotního stavu. 

Tabulka 1. Vztah mezi bolestí a návykovým chováním 

N Bolest vedla k požití Tlumení bolesti 
alkoholu či drogy (%) návykovou látkou vedlo 

ke zhoršení stavu (%) 

Celý soubor 85 52 42 

Závislí na alkoholu 59 53 44 

Závislí na jiných látkách 26 50 38 

Zajímalo nás také, jak silná bolest nejčastěji vedla v celém souboru k recidivě 
závislosti. Dle respondentů to byla mírná v 1 případě, nepříjemná v 15 případech, 
nepříjemná až silná ve 4 případech, silná v 16 případech, silná až krutá v 1 případě, 
krutá v 7 případech a nesnesitelná v 7 případech: 

Počet strategií k mírnění bolesti před léčbou činil u závislých na alkoholu v prů
měru 1,7, u závislých na jiných návykových látkách v průměru 1,1, v celém souboru 
pak 1,4. Závislí na alkoholu používali před léčbou nejčastěji: 1. lékařská péče (28x), 
2. vhodné cvičení (12x), 3. odvedení pozornosti (5x). Závislí na jiných návykových 
látkách používali před léčbou nejčastěji: 1. lékařská péče (5x), 2.-4. relaxace (2x), 
hudba (2x), odvedení pozornosti (2x). V celém souboru zahrnovaly nejčastěji uvá
děné strategie používané před léčbou: 1. lékařská péče (33x), 2. vhodné cvičení (13x), 
3. odvedení pozornosti (7x), 4.-5. hudba (6x), relaxace (6x) 

V celém souboru také 62 % respondentů uvedlo, že předpokládá při abstinenci 
zlepšencu schopnost zvládat bolest, 29 % předpokládalo, že se jejich schopnost zvlá
dat bolest nezmění, 7 % předpokládalo zhoršení a 1 % uvedlo, že předpokládá nejpr
ve zhoršení, pak zlepšení . 

. V dotazníku jsme použili Melczackovu škálu intenzity bolesti, která má pět stupňů: 1. mírná, 
2. nepříj emná, 3. silná, 4. krutá, 5. nesnesitelná . 
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Respondenti odpověděli na otázku "Které z dále uvedených způsobů mírnění bo
lesti byste dokázal použít po skončení léčby?" následovně: 

Tabulka 2. Nejčastěji uváděné způsoby zvládání bolesti, 
o nichž respondenti předpokládali , 

že by je dokázali po ústavní léčbě použít 

Závislí na alkoholu Závislí na jiných látkách Celý soubor 

1. Lékařská péče (45x) 1. Smích a humor (18x) 1. Lékařská péče 
2. Změna životního stylu (34x) 2. Nenávykové léky (17x) 2. Opatřit si 
3. Opatřit si informace (33x) 3. Lékařská péče (16x) informace 
4. Vhodné cvičení (30x) 4. Relaxace (13x) 3. Relaxace 
5. Relaxace (27x) 5.-7. Opatřit si informace (llx), 4.-5. Vhodné cvičení 

(61x) 

(44x) 
(40x) 
(39x) 

odvedení pozornosti (llx), a nenávykové léky (39x) 
změna životního stylu (11x) 

To, o kolika strategiích respondenti předpokládali, že je dokáží použít po ústavní 
léčbě, shrnuje následující přehled. 

Tabulka 3. o kolika strategiích respondenti předpokládají, 
že je dokáží použít po ústavní léčbě 

Počet strategií, které by dokázali 
použít po skončení ústavní léčby 

Závislí na alkoholu 6,7 

Závislí na jiných látkách 7,4 

Celý soubor 6,9 

Nejčastěji uváděné odpovědi na otázku "Jmenujte jeden nelékový způsob zvlá
dání bolesti, který považujete pro sebe za nejvhodnější", zahrnovaly v celém soubo
ru: 

1. Odvedení pozornosti 
2. Vhodné cvičení 
3.-4. Lékařská péče 
5.-6. Změna životního stylu 
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Diskuse 

Celých 52 % pacientů v našem souboru, tedy více než polovina, uvedlo, že bolest 
spustila recidivu jejich závislosti. U pacientů závislých na alkoholu to bylo v 53 %, 
u závislých na jiných látkách v 50 %, mezi oběma skupinami tedy nebyl podstatný 
rozdíl. Zdá se, že důležitou roli mají bolesti nižší nebo střední intenzity (nejčastěji to 
byly bolesti 2. a 3. stupně na pětibodové Melczakově škále). 

Údaje o vlivu bolesti na recidivu návykového chování by neměly překvapit. Je 
např. známo, že ve středověku se alkohol používal před operacemi k narkóze, což si
ce snížilo bolest, ale zvyšovalo mortalitu. U chronických bolestí se vlivem závislosti 
na alkoholu nebo jiné látce často zvyšuje dlouhodobě míra obtíží. Lidé závislí na al
koholu měli v porovnání s pacienty trpícími rakovinou více tělesných a duševních 
obtíží (Foster a spol., 1997), i když motivem požívání alkoholu byla u řady z nich 
jistě snaha se utrpení vyhnout. Repertoár strategií ke zvládání bolesti byl před 
léčbou u většiny závislých pacientů omezený (v průměru 1,4 strategie). 

Některé postupy používané při léčbě závislosti (např. při zvládaní cravingu nebo
li bažení) lze s úspěchem využívat i při mírnění bolesti. Patří sem např. relaxační 
techniky, práce s motivací, změna životního stylu, vhodné cvičení či možnost se 
svěřit. Patrně není náhodou, že právě ty postupy, u nichž respondenti nejčastěji 
předpokládali, že je dokáží používat ke zvládání bolesti, je možné zároveň využít ke 
zvládání cravingu (bažení). 

O tom, že při odvykací léčbě roste sebedůvěra pacientů ve vztahu k bolesti, 
svědčí následující okolnosti: 

1. Pacienti předpokládají, že dokáží v budoucnu používat podstatně větší počet 
strategií, než kolik jich používali před léčbou (1,4 před léčbou oproti 6,9 po léčbě) . 

2. Plných 62 % z nich je přesvědčeno, že se jejich schopnost zvládat bolest po ú
stavní léčbě zlepší, 29 % změnu nepředpokládá a jen 7,1 % předpokládá zhoršení. 

3. Nejčastěji uváděnou strategií před léčbou i do budoucna byla lékařská péče . 

Do budoucna byly ale mnohem častěji uváděny i jiné strategie, při níchž hraje pa
cient aktivnější roli. Mezi do budoucna nejpreferovanějšími strategiemi se lékařská 
péče dokonce ocitla až na 3. až 4. místě (po odvedení pozornosti a po vhodném cvi
čení spolu s relaxací). 

Uvědomujeme si, že naše data vycházejí ze subjektivních zkušeností pacientů. 
Odhad pacientů, jak budou zvládat bolest do budoucna, nemusí být realistický. Jak 
se po odvykací léčbě mění schopnost závislých pacientů zvládat bolest, by mohla 
s větší určitostí zjistit až metodologicky podstatně náročnější prospektivní studie. 

Tato práce nemůže dát odpověď na otázku, zda je menším zlem podat závislému 
opiáty nebo jiné návykové léky k mírnění bolesti nebo volit jiné a z krátkodobého 
hlediska méně účinné postupy. Zde bude jistě lékař postupovat individuálně. Ur
čitým vodítkem může být zjištění, že zneužívání předepsaných léků bylo častější 
tam, kde pacient zneužíval více látek, neléčil se pro závislost a neměl kvalitní mezi
lidské vztahy (Dunbar a Katz, 1996). Z tohoto hlediska jsou rizikové opioidy i jiné 
návykové léky (benzodiazepiny, barbituráty). Bez nebezpečí nejsou aní klasická 
NSA (nesteroidní proti zánětlivé léky, např. salicyláty, ibuprofen atd.). Tyto léky mí
vají vedlejší účinky samy o sobě. V kombinaci s alkoholem se navíc objevuje např. 
krvácení či poškození jater, takže se uvažovalo o zavedení povinných varovných ná
pisů na obaly těchto léků (Ault, 1.998). Vysoké riziko alkoholu v dopravě a pra-
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covním prostředí se interakcemi s analgetiky ještě proníkavě zvyšuje. Do nebezpeč
ných interakcí s alkoholem vstupují i tricyklická antidepresiva, která se používají 
při léčbě neurogenních bolestí. O zmíněných interakcích je třeba závislé pacienty in
formovat. 

O bolesti je známo, že má silný motivační efekt. Proto je jistě užitečné pacientům 
vysvětlovat možnou souvislost mezi závislostí a jejich bolestivým nebo obtěžujícím 
onemocněním (např. pankreatitida, některá kožní onemocnění, jež se často při absti
nenci pronikavě zlepšují, infekce a úrazy). Psychoterapeutická práce s bolestivou 
zkušeností u závislého by měla probíhat v rámci motivačního tréninku, což je tech
nika, jejíž užitečnost se při léčbě návykových nemocí v posledních letech oprávněně 
zdůrazňuje . 

Závěr 

Bolesti i mírné a střední intenzity mohou vést k recidivě závislosti na alkoholu 
nebo jiných návykových látkách. Alkohol a jiné návykové látky mohou vstupovat do 
nebezpečných interakcí s analgetiky včetně klasických ne steroidních antirevmatik 
(NSA). Pacienty, a tím spíše pacienty závislé, je třeba v tomto směru informovat. 
Nefarmakologické způsoby ke zvládání bolesti jsou pro závislé pacienty zvláště 
vhodné, protože bývají zároveň často použitelné i k zvládání cravingu (bažení) po al
koholu nebo jiné návykové látce. 
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