Společnost pro studium a léčbubolesti CLS JEP (org. č.62)
Society for the Study and Treatment of Pain CzMA
Společnost pro studium a léčbtrbolesti je Samostatnou odbornou společností ocl roku l 99
Jádro zakládajících ČIenťrtvořili převáŽně anesteziologové z bývalé Sekce pro stuclium a léc'L _
bolesti Společnosti anesteziologie a resuscitace. Základy léčbybolesti poloŽil začátkem let praŽský anesteziolog prim. D. MiIoschewsky (ARo FN Bulovka) .Z jeho iniciativy vznik v roce l97z1 komise pro stuclium a léčbubolesti při SpoIečnosti anesteziologie a resusciti..,

ČsLS JEP' Ta jiŽ v té době prograrnově navazovala na trendy prosazované Mezinároc:
společnostípro str-rdium bolesti (IASP), která byla zaloŽena v roce 1973. V roce 1911 pt1-.'"
Miloschewsky otevřel první anesteziologickou arnbulanci pro léčbubolesti ve FN Bulor \_

Jeho snahy byly význarnně podporovány neurochirurgy - pr'ot'esory Z. Kuncern a K. Šourke :'
anesteziology - prim. J. f)rábkovotl a prof. J. Počtou a neurofyziologem prof. L. Vyklickr'':
který se stal nesporně nejvýznarnnější osobností SSLB v mezinárodním měřítku. Jako světo-, ,
renomovirný r,ědec v oblasti základního výzkumu bolesti stáI u zrodu IASP a byl také dlouh' '

letým členern její exekutivy. JiŽ od počátku bylo cílem SSLB prosazovat moderní přístu:
k nemocným s bolestivými stavy, zvláště chronickými, a to jak maligní, tak nemaligní etio] -

_uie' jejichŽ léčbapřináší nemocným často jen malou úlevu od bolesti' V roce l987
se komise
změnila v samostatnějšíSekci pro studium a léčbubolesti, stále však pod patronací
Společnosti
anesteziologie a resuscitace. Prvním předsedou se stal prof. Šourek a vědeckým
sekretářem
prim. Miloschewsky.

I změny, kteréproběhly v našírepublice' se zaslouŽily o to, Že
se SSLB vce1ku daŤízachytit
ohromný celosvětový rozvoj v oblasti léčbybolesti. Nové polistopa<lové podmínky
po.ohty
i vzniku zcela samostatné odborné Společnosti pro studium a léčbu
bolesti. Mimo jii jmenol'ané mě]i i prim. Neradilek a MUDr. Jakoubek velkou zásluhu na
osamostatnění společnosti,
která se stala 62. odbornou společností ČLS JEP' Ustavující sjezd se
konal 1I.- 12. října 1990
v Přerově. Do čela společnosti byli zvoleni prim. F. Neradilek
a MUDr. R. Vlasák. V přízni-

t ějšíchspolečenských podmínkách se činnost
SSLB podstatně urychlila a Zkvalitnila' takŽe
brzy po svém zaloŽení byla př1ata za prozatímního (provisional) čiena IASP'
V roce 1992 vydal MZ ČR z podnětu SSLB Metodický návod pro budování pracovišť
léčby
bolesti, který odpovídá poŽadavkům IASP. Nově zvolený výboi soustředil
maximum svého

úsilína vybudování

pracovišť, směřujících ke splnění poŽadavků IASP na úroveň těchto
pracovišť a na přípravu multidisciplinárně orientovaných odborníků_a|geziologů.
K dalším
úspěchům je moŽno počítatvzrůstčlenskéziikladny SSLB, začleněnílékařů
ijinych odborností

Jo její činnosti (zejména rehabilítačnílékaři, neurologové, onkologové, neurochirurgové
e

další),dalších vysokoškolských odborniků (zvláště psychologů) a také středních
zdravotnic-

iých odbornrků. V roce 1997 by\a členská základna SSLB rozšířena o připojenou
Sekci
laliativní medicíny Čls rBp. Po sjezdu v Brně v roce 199] se zásadně obměnily
vedoucí

iloŽky společnosti (předseda společnosti: dr. Kozák, místopře<lsedkyně:
dr. Vonclráčková,
sekretář: dr. Vrba). S ,,novou krví" se určitéakce poáařilo dotiíhnout
do konce a dále
"ědecký
:ozvíjet nové aktivity (spolupráce s jinými organizacemi, vlastní časopis,
zaváděnÍneuromodulačních technik, vydávání garancí pracoviště a osvědčení apod.).

Zvýšená aktivita našich členůse projevila jak na tuzemských akcích, které souvisejí
' problematikou bolesti, tak i účastína zahraničníchakcích _ kongresech a konferencích. Mezi
JalŠíúspěchy lze počítatvytvoření sítě regionálních odborníků-členťr
výboru SSLB, kteří
ldpovídají za kvalitu léčbyv daných oblastech'
Jednotlivým pracovištím léčbybolesti je udělována tzv. garance k legalizacijejich
činnosti
pro potřeby uznáníjejich činnosti pojišťovnami, a to po schválení regionálním
'
odborníkem
SSLB a vedením SSLB.
Avšak nejenom úspěchy se můžepochlubit SSLB' Mezi velké problérny patřilo rozděIení
-ašíspolečnosti na dvě, českou a s]ovenskou, po rozdělení Československa na dva samostatné
':áty. I přesto spolupráce s bratrskou Slovenskou SSLB pokračuje a dá se říci, Že přímo roste.
Tento trend se odrážíi v tom, Že výročníkonference našich společnostíjsou
plánovány opět
'polečné,střídavě v ČR 1ostrava 2000) a na S|ovensku. Dálgse SSLB j;ště nepodařilo, aby
'e algeziologie stala samostatným oborem s moŽností nadstavbové specializace, a také se
-epodařilo rozšířeníkódů v našíodbornosti pro účelypojišťoven s moŽností větŠípreskripce
'.

ázaných 1éčiv.

Naopak se nám daří v tuzemském měřítku rozvrjet spolupráci s jinými nám blízkými
'rolečnostmi Čls rBp a i neziskovými organizacemi, např. Ligou proti rakovině apod.
V neposlední řadě patří dík mnoha zdravotnickým firmám za podporu SSLB v různých
tněrech její činnosti' zvláště pak Institutu bolesti
UPSA (Institut UPSA de 1a Douleur) za

při výuce (stáŽe) i materiálnípodpoře vzniku je<liného lůŽkového oddělení
ve FNMotol
A významný clík patří i celé ČLS IEP zajejí pomoc při vzniku
_ Jalší činnosti našíspolečnosti.
: -]moc

:_ld vedením prim. Kozáka.

Významné aktivity
Mezi významné aktivity patří vznik vzdělávacího systému s moŽností získánítzv. osvědi::l
na podkladě absolvování dvoutýdenního kurzu Multidisciplinrírní léčbabolesti při IP\
V Institutu postgraduálni'ho vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) má své pevné místo subka:.:'
ra Léčbybolesti a akupunktury pod vedením dr. D. Vondráčkové, která se se svými spolul:covnfty (prim. Neradilek, Mgr. Březáková, dr. Barešová) pečuje o dalŠívzdělávání na.._i
členůa také členůjiných společností. Tato subkatedra, která vznikla 1. 5. 1991 při kate*::
Anesteziologie a resuscitace, Vypracovala program kontinuálního vzdělávánÍ na podk'.::
textu IASP,,Core Corriculum" a pořádá pravidelné tematické kurzy a workshopy, zr'1.:.':
'

s

problematikou chronické bolesti.

Významné akce

. 1982 l. česko-italskésympozium o léčběbolesti, Praha
. 1981 - sympozium o léčběbolesti v rámci sjezdu ČLS JEP _ zaloŽení samostatné sekc;
. 1988 - zasedání exekutivy IASP v Praze s celodenní konferencí Aktuální problémr' le;:

bolesti _ sdělení přednesli čelnípředstavitelé IASP _ prof. Melzack, Wall, Fordyce. B. _-

'

Fooley
1990 _ Přerovské vědecké dny (1. celostátní konference SSLB _ ustavující sjezc 2. česko-italskésympozium v orwiettu (ltálie)
l99l 3. česko-italskésympozium vPraze
1992 - seminář pracovišť léčbybolesti s prof. Wallem, Horní Beřkovice
1993 - 2. celostátní konference Psychosociální souvislostí chronické bolesti, Praha

1994 - 3. celostátní konference onkologická bolest, Praha
_ Česko-francouzskésympozium o léčběbolesti, Karolinum, Praha
1995

- Jakoubkovy

1996

.

dny _ česko-slovenskédialogy o bolesti, Trenčín,Slovensko

s českou Sekcí léčbybolestí hlavy Českéneurologické společnosti - Syrnpol'-ll'ltt

o bo1esti: Léčbyprimárních bolestí hlavy, Praha 15. 5'
l'991 - setkání speciálních skupin, které se zajímqío paliativní medicínu: Problémr p- l*

tivní medicíny v CR, Brno, 2.

10.

_ Česko-francouzskésympozium o bolesti: Migréna, 29. I0.
_ Česko-rakouskésetkání o bolesti: Bolest _ klinické aspekty

a terapeutické výsledk,.
ČeskéBudějovíce, 14'_15. 4.
- 4. celostátní konference o bolesti: Bolest u dětí. 6._7. l l .
1998 - Kolínskédny regionální anestezie, sekce chronické bolesti, květen
- 5. celostátní konference o bolesti: Boiest ve stáří. 6. 1 1.
1999 - Kolínskédny regionální anestezie, sekce chronické bolesti, květen
_ Karviná _ Léčbabolesti zad, květen
- 6. celostátní konference Chronické bolesti zad, Praha, lI. 12. 1999
_ Sjezd Čsannt sekce chronické bolesti, Brno, záŤí

Aktivní účastnašich členůna zahraničních akcích: primář F. Neradilek _ lnterna::.'mdl|
Symposium the Pain Clinic, Istanbul, Turecko, říjen l996; primář F. Neradilek _ Con_9r3.,
EFIC Barcelona, Španělsko , záÍí199'l:primriř J. Kozák _ setkání exekutivy E'FIC - Řím ' J
Kréta 1999; primář J. Kozák _ nové volby EFIC, setkání předsedů národních spole.':l
zadaná přednáška

- Itéta 1999.

Významné pubLikace
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Jakoubková a kol.: Nádorová bolest, 1993.
Klener, Vorlíčeka kol.: Podpůmá léčbav onkologii, 1997.
Ševčíka kol.: Bolest a moŽnosti její kontroly, l994.

'
.

.
.
'.
.

'

Vondráčková a Barešová: Čínskáenergetická gymnastika
Qi, 1991' 1998.
Vorlíčeka kol.: Paliativní medicína. 1998.
Jakoubková a kol.: Paliativní medicína, 1998.
Miloschewsky a kol.: Regionální anestezie, 1998.
Mareš a kol': Dítě a bo]est. 1997.
Knotek: Bo}est, psychosociálníproblémy aléčba,1994.
Překladová literatura: Albe-Fessard Denise: Bolest-mechanismy
a základy léčení,přek1ad
Rokyta a kol., 1998; Publikace IASP Léčbaakutní bolesti, překlad
Paleček, l994; Sofaer
Beatrice: Bolest _ příručkapro zdravotní sestry, překla
d 1991
.

Časopis

Mezi největší úspěchy patří vznik časopisu Bolest, který vychází 4krát
ročně a jehoŽ
šéfredaktoremjeprof. R Rokvta' Časopis vychází od začátku
roku l998 a byl příznivě přijat
jak lékařskou společností v ČR, tak odborníky
na poli bolesti v zahraničÍ.
Zahraničníspolupráce
Na poli zahraničních styků se nám daří úzce spolupracovat zejména
s EFIC (E'uropean
Federation of IASP Chapters), se společnostmi Europain,
ESRA a samozřejmě se

samotnou

I-\SP (International Association for the Stucly of Pain;. Na
těchto aktíVitách mají největší

zásluhu bývalý a současný předseda SSLB prim. F. Nerarlilek
a primář J' Kozák.
' Kolektivní člensÍví:1 990 - v IASP, l 994 - v EFIC (European F;deration of IASP Chapters),
1999 - SSLB řádným členem IASP (Vídeň, slpen).

ocenění
Vyznamenání členůmSSLB _ návrhy na rok 1gg9 _ Cena předsecly
za vědecké práce _
ČsL IEP za zásluhy _ Miloschewrily, Č"rio členstvíČšr-rpp

i1'klický, čestná medaite

\eradilek

ČestnéčlenstvíSsLB _ prÍmář Mi]oschewskv
Člen exekutivy IASP do roku 199]
-prot' vyt<ticty
Cestné vyznamenání ]ASP v Adeleide (Austrálie) za dlouhodobou
činnost' ocenění České
':omatologické společnosti zavýzkummechanismů bolesti v orofaciální
oblasti
);edseda: Prim.
MUDr. Jiří Kozák, CLB
\'sP Motol, Praha
" :decký sekretciř: MUDr. Ivan Vrba
:.RO, Nemocnice Na Homolce, praha

.

Podklady zpracovala MUDr. Eva Liennerthová.
),ieaktualizováno.

