
 
Nasledujúci protokol manažmentu bolesti je zostavený tak, aby bol globálne relevantný, berúc do úvahy, že nie všetky analgetické modality sú 
dostupné všetkým veterinárnym lekárom a ich dostupnosť sa v závislosti od svetového regiónu líši. Jeho implementácia bude závisieť na 
dostupnosti analgetických modalít a individuálnych potrieb pacienta. Tento protokol je reprodukovaný z WSAVA Globálnych zásad bolesti, 
stručného ale komplexného dokumentu, popisujúceho vyšetrenie bolesti, rôzne analgetické modality a terapiu rôznych, klinicky bolestivých 
ochorení u psov a mačiek. Dokument bol publikovaný v Journal of Small Animal Practice a je voľne dostupný na stránkach GPC na www.wsava.org. 

 

 

 

Protokol terapie bolesti Globálnej 

komisie WSAVA pre bolesť 

Medicínska bolesť 
Tu popísaná medicínska bolesť je termín zahŕňajúci všetky stavy, ktoré primárne nesúvisia s chirurgickým zákrokom alebo poranením 
(príklady nižšie), môžu sa však objaviť sekundárne. Terapia vyvolávajúceho problému zmierňuje diskomfort, počas procesu hojenia je 
však potrebná analgézia. 

Viscerálna bolestivosť brucha, panvy a hrudníka súvisí s ochoreniami, ktoré sprevádza distenzia a/alebo zápal dutých 
orgánov, ischémia, pulmonálna trombóza, akútne zväčšenie parenchymatóznych orgánov, ktoré spôsobuje roztiahnutie puzdra 
a zápal akéhokoľvek orgánu (napr. pankreatitída, akútne poranenie obličiek, pneumónia/pleuritída). Viscerálna bolesť je v podstate 
difúzna, po aplikácii vonkajšieho tlaku ju však možno lokalizovať do určitej oblasti v telovej dutine. Viscerálnu bolesť v hrudníku 
možno vyvolať aj abdominálnou palpáciou, viscerálna bolesť sa môže prejaviť aj ako prenesená bolesť vzdialenej oblasti na kož i. 

Ochorenia kože spôsobujú zápal vyvolávajúci miernu až neznesiteľnú bolesť (napr. nekrotizujúca fascitída). Zmiernenie 
diskomfortu by sa malo dosiahnuť špecifickou terapiou vyvolávajúceho problému, na efektívny manažment bolesti môžu však byť 
potrebné analgetiká. 

Ďalšie príklady medicínskej bolesti a jej intenzity možno nájsť v kapitole 9 kompletných Zásad. 

 
Odporúčané analgetické protokoly 
U väčšiny pohotovostných a kriticky chorých pacientov sú prvou voľbou opioidy. 
 

Veľmi intenzívna bolesť (pozri kapitolu 32 kompletných Zásad) 

1. mu agonista (opioid, tabuľka 4), začať strednou až vyššou dávkou a titrovať do účinku. 
2. NSAID, ak je hemodynamicky stabilný a nie sú kontraindikácie, v kombinácii s akýmkoľvek opioidom vyššie. 
3. Lokálne a regionálne anestetické techniky. 
4. Ketamín a/alebo lidokaín (iba psy) CRI. 
5. Intrapleurálne a intraperitoneálne blokády pri viscerálnej bolesti (www.wsava.org). 

 

Stredne intenzívna bolesť 

1. Nízka až stredná dávka mu agonistického opioidu nasledovaná IV CRI: fentanyl, hydromorfón alebo morfín (dávkovanie 
pozri v tabuľke 4). Ak je k dispozícii iba petidín (meperidín): 5-10mg/kg IM alebo SC, časté IM alebo SC aplikácie sú 
stresujúce a bolestivé, v prípade možnosti sa im vyhýbajte. ALEBO 

2. NSAID, ak je hemodynamicky stabilný a nie sú kontraindikácie, buď samostatne alebo spolu s opioidom ALEBO 
3. Buprenorfín 0,02-0,04mg/kg IV alebo cez sliznice á 4-8h 3-5 dní u mačiek; 0,01-0,02mg/kg IV á 4-6h u psov; 0,02-

0,04mg/kg cez sliznice u malých psov (<10kg) 3-5 dní ALEBO 
4. Butorfanol 0,2-0,4mg/kg IV á 1-2h u mačiek a psov alebo CRI 0,2mg/kg/h po úvodnej dávke. 

 

Mierna až stredne intenzívna bolesť (nehospitalizovaní alebo hospitalizovaní pacienti) 

1. Ľubovoľné NSAID, ak nie sú kontraindikované A/ALEBO 
2. Buprenorfín 0,02-0,04mg/kg cez sliznice á 6-8h 3-5 dní u mačiek; 0,02-0,04mg/kg cez sliznice á 6-8h u malých psov 

(<10kg) 3-5 dní ALEBO 
3. Tramadol 5mg/kg PO á 8-12h u psov; 2mg/kg PO á 12h u mačiek môže pomôcť, aj keď toto podporuje iba málo 

publikovaných dát. 
4. Lidokaín 2% zmiešaný 1:1 s hydroxidom hlinitým 64mg/ml (maximálna dávka 0,4ml/kg á 8h) je efektívny na terapiu 

orálnych a pažerákových léziíb (personálna komunikácia, KM). 

Lidokaín 2%, Montreal, Canada (alebo podobný produkt v závislosti od krajiny). 
bAbrams-Ogg A. Oncologic emergencies. In: Mathews KA, ed. Emergency & Critical Care Manual 2nd ed. Lifelearn, Guelph, 
Canada, 2006: 448 
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Protokol terapie bolesti Globálnej 

komisie WSAVA pre bolesť 

Doplňujúca terapia (v prípade indikácie sa využíva pri všetkých stupňoch intenzity bolesti) 
• Antiemetiká sú indikované pri nevoľnosti a zvracaní. 

• Akupunktúra môže byť veľmi užitočná najmä u gastrointestinálnych alebo močových prípadov. Akupunktúra môže mať priaznivý 
účinok aj proti zvracaniu. 

• V prípade indikácie sa odporúčajú aj masáže a teplé obklady. 

• Obohatenie prostredia znižuje stres a úzkosť. U psov a mačiek môže byť užitočná terapia feromónmi. 
 

Pre viacej informácií o dávkovaní pozri tabuľky vo WSAVA GPC dokumente na www.wsava.org. 

 

 


