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ALGEZIOLOGICKÝ CHOROBOPIS – prvé vyšetrenie u pacie nta s nádorovou 
boles ťou 
 
Meno : R.č. :   
Adresa : RNP : 
Hospitalizovaný / Ambulantný: Zamestnanie : 
Odosielajúci lekár: Požiadavka: 
Klinická diagnóza :  
 
Anamnéza ( TO, OA,RA ) : 
Doterajšia  lie čba : 
• Chirurgická: radikálna, paliatívna,diagnostická  
• Aktinoterapia : 
• Chemoterapia : 
• Symptomatická : 
• Analgetiká (druh a spôsob aplikácie ) : 
• Adjuvantné lieky : 
• Iná (akupunktúra, neurochirurgická, atď.) : 
 
Anamnéza bolesti : PQRST charakteristika bolesti  

P Pain lokalizácia bolesti Kde Vás bolí ? 

Q Quality kvalita bolesti Aká je to bolesť ? 

R Radiation vyžarovanie bolesti Šíri sa niekde ? 

S Severity intenzita bolesti* Aká silná je bolesť? 

T Time časové trvanie Je bolesť stála alebo sa mení? 

Provokujúce faktory  Čo  zhoršuje bolesť? 

Úľavové faktory  Čo zmierňuje bolesť? 

*Na určenie intenzity bolesti sa používajú vizuálne analógové, verbálne a numerické stupnice.  
 
• Ako vás bolesť obmedzuje ? 
• Čo si myslíte o svojej bolesti ? 
• Je ešte aj iná bolesť ? 
 
Iné ob ťažujúce symptómy:  
• chuť do jedla jedla 
• úbytok hmotnosti     
• slabosť  
• kvalita spánku  
• únava 
• nauzea. 
• vracanie:  
• obstipácia:   
• močenie 
• dušnosť, kašeľ a podobne 
• telesná a duševná aktivita : 
• nálada  
• záľuby  
 
Čo vie o svojom ochorení ? 
Čo očakáva od liečby ( plány do budúcnosti ) ? 
Údaje o chronickej bolesti v minulosti: (lieková  či alkoholová závislosť, psychiatrická liečba): 
Rozhovor s najbližšími príbuznými : 
 
Celkové fyzikálne vyšetrenie :    
váha: výška, BMI, TK: P: Karnofského index, WHO skóre 

Hodnotenie telesnej výkonnosti pod ľa stupnice WHO a Karnofského index 
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Stupeň (WHO) Odpovedajúci stav telesnej aktivity Karnofsk ého index (%) 

0 Schopný normálnej telesnej aktivity bez 
obmedzenia. 

90-100 

1 Neschopný ťažkej fyzickej námahy, ale môže 
vykonávať ľahšiu prácu. 

70-80 

2 Sebestačný, ale neschopný práce. Trávi viac 
ako 50% dennej doby mimo lôžko. 

50-60 

3 Obmedzene sebestačný, upútaný na lôžko 
viac ako 50% dennej doby. 

30-40 

4 Plne závislý na druhej osobe. Trvale upútaný 
na lôžko. 

20-30 

- Moribundný. 0-20 

 
Lokálne vyšetrenie miesta bolesti : 
Miera utrpenia : 
Potreba  ďalších konziliárnych vyšetrení : 
 
Diagnostický záver bolesti : 
Kód  bolesti pod ľa IASP:  
I. 
oblas ť 

. II. 
systém 

. III.  
charakteristika 
bolesti 

. IV.  
trvanie 
bolesti 

. V.  
etiológia 

. 

Hlava, 
tvár, 
ústa 

000. nervový 
systém a 
zmysly 

00. nezistená, 
neznáma 

0. nezistené, 
neznáme 

.0 genetické a 
vrodené 
chyby 

.00 

krk 100. nervový 
systém 
(psychiatr.) 

10. 1 záchvat, 
limitované trvanie 

1. slabá (0-3) 
⊆1 mes. 

.1 trauma, 
operácia,úraz 

.01 

rameno, 
HK 

200. respiračný, 
kardiovask. 

20. trvalá rovnakej 
intenzity 

2. slabá (0-3) 
1-6 mes. 

.2 infekcia, 
parazity 

.02 

hrudník 300. kostra,svaly, 
spojivo 

30. trvalá menlivej 
intenzity 

3. slabá (0-3) 
6 mes. ⊆ 

.3 zápalové, 
imunitné 
reakcie 

.03 

brucho 400. koža, 
podkožie, 
žľazy 

40. opakovaná 
nepravidelne 

4. stredná (4-
7) ⊆1 mes. 

.4 neiplazma .04 

LS crbtica 
a kostrč 

500. gastro-
intestinálny 

50. opakovaná 
pravidelne 

5. stredná (4-
7) 1-6 mes. 

.5 toxická, 
metabolická, 
cievna, 
výživová, 
endokrinná, 
radiačná 

.05 

dolné 
končatiny 

600. pohlavno-
močový 

60. záchvatovitá 6. stredná (4-
7) 6 mes. ⊆ 

.6 degeneratív,m
echanická 

.06 

panva 700. ostatné 
(ŠŽ,LU, 
hemopoet.) 

70. trvalá  
so silnými 
záchvatmi 

7. slabá (0-3) 
⊆1 mes. 

.7 dysfunkčná .07 

perineum 
a genitál 

800. viac ako 
1systém 

80. iná kombinácia 8. silná (8-10) 
1-6 mes. 

.8 neznáma a 
iná 

.08 

viac ako 3 
časti 

900.  . žiadna z 
menovaných 

9. silná (8-10) 
6 mes. ⊆ 

.9 psychologické 
príčiny 

.09 

 
Prognóza  :  dobrá: neurčitá : zlá : 
Návrh lie čby bolesti :  

 

Kontrolné algeziologické vyšetrenie u pacienta s ná dorovou boles ťou: 



Dokument - Slovenská spolo čnos ť pre štúdium a lie čbu bolesti 

Príloha 1 

Priebežné hodnotenie  intenzity, ú ľavy bolesti: GSB - globálne skóre bolesti  

Zmeny intenzity bolesti vo VAS Zvýšená 
2 

Rovnaká 
1 

Znížená 
0 

Verbálna stupnica Neznesiteľná 
4 

Silná 
3 

Stredná 
2 

Slabá 
1 

Žiadna 
0 

Percentá úľavy bolesti 0-30% 
4 

30-<50% 
3 

50-<80% 
2 

80-<100% 
1 

100% 
0 

Globálne skóre bolesti (rozpätie 0-10) je vypočítanou sumou zo zmien vo VAS, verbálnej stupnice a 
percentuálneho vyjadrenia úľavy bolesti. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


