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Stop (proceduralni) bolečini 
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Bolečina 

pojem, ki ga poznamo vsi 
 na srečo  

• občutek – opozorilo, pomeni varnost  
• neobčutljivost – ogroženost 

 žal  
• včasih škodljivo 
• neizmerno trpljenje 

 
odziv (vedenjski vzorec) 

 prirojen  
• beg – boj  

 pridobljen 
• obvladljivost 
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Bolečina 

Neprijetna senzorna in čustvena izkušnja, povezana z dejansko 
ali možno telesno okvaro, ali pa se kot takšna vsaj kaže.1 

 

Dojemanje dogajanj v telesu, sestavljeno iz (1) zaznav telesnih 
sprememb, o kakršnih poročajo med draženjem, izzvanim z 
okvaro tkiva, (2) doživete grožnje, povezane s temi zaznavami, in 
(3) občutka neprijetnosti ali drugih negativnih čustev, ki na 
grožnji temeljijo.2 

 
 
 
 
 
 
 
1) Merskey H, Lindblom U, Mumford JM, et al. Pain terms. Acurrent list with definitions and notes on usage. In: Merskey H, Bogduk N, eds. Classification of chronic pain: descriptions of chronic 
pain syndromes and definitions of pain terms. 2nd ed. Seattle: IASP Press; 2002. p. 207–13.  
2) Price DD. Psychological Mechanisms of Pain and Analgesia. Progress in Pain Research and Management, Vol. 15. Seattle: IASP Press; 1999. p. 1-15. 
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Bolečina 

• osebni občutek 

• eden najpomembnejših vitalnih znakov 

• simptom, sindrom ali bolezenska entiteta 

• izzove fiziološki proces – zaznavanje (angl. sensation), ki je 
nezaveden (nocicepcija) 

• zavemo se je, jo dojamemo (angl. perception), ko impulzi 
dosežejo možgansko skorjo, zavest 

• dražljaj je lahko biološki, psihičen, sociološki..., tudi odgovor je 
večrazsežnosten 
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Proceduralne bolečine 

• so posledica zdravstvenih posegov v telo 

• predstavljajo jih neprijetni telesni občutki ter obremenjujoče 
psihično dogajanje 

• izpostavimo se jim zavestno, saj pričakujemo določene koristi: 
prepoznavo bolezni, obvladanje simptomov ali celo 
ozdravljenje 

• nelagodje pomeni opozorilo na kakorkoli presežene osebno 
postavljene meje dojemanja bolečine (bolečinski prag) 

• na neprijetne telesne občutke zdravstveni delavci pogosto 
nismo pozorni in jih spregledamo 

• obvladati jih je mogoče, če sodelujemo 
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Proceduralne bolečine pri 
kolonoskopiji 

• smo med prvimi, ki v Sloveniji opozarjamo na proceduralne 
bolečine 

• so mogoče, nikakor pa ne nujne 

• pravica preiskovanca je, da ga ne boli (ena temeljnih 
človekovih pravic) 

• prva lastovka res še ne prinese pomladi, verjamemo pa, da bo 
opozarjanje na pomen odpravljanja proceduralnih bolečin 
povzročilo spremembe 
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Končni odgovor:  
stop (proceduralni) bolečini 
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Kolonoskopski tim 

preiskovanec 

kolono-
skopist 

sestra 
(anestezio

-log) 
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Vzroki proceduralnih bolečin pri 
kolonoskopiji 

• periferni 

– draženje receptorjev 

– vzburjanje dovodnih živcev 

• spinalni 

– povečanje bolečih dražljajev 

– zmanjšanje nebolečih dražljajev 

– zaviranje nadzora iz možganskih središč pod možgansko skorjo  

• kortikalni 

– zaviralni procesi v možganski skorji 

– preoblikovanje podatkov, ki potujejo po osrednjih živčnih poteh 

• psihični (suprakortikalni) 
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Obvladovanje proceduralnih bolečin 

• izogibanje vzroku bolečin 

• zaviranje na vseh ravneh 

• aktivna vloga preiskovanca 

• izobraženi in pozorni izvajalci 

• dobra oprema 

• sodelovanje „kolonoskopskega tima“ 

• izdelane in sprejete smernice ter doktrinarne zahteve 

• za nebolečo kolonoskopijo je nujen nadzor dela in opreme 
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Obvladovanje proceduralnih bolečin 

• na preiskovanca osredotočeno delovanje 

• upoštevanje vseh skupin preiskovancev 

• pozornost na njihove predhodne izkušnje  

• spoštovanje kakorkoli oviranih skupin (npr. slepi, gluhi, gibalno 
ovirani) 

• razumevanje zdravstvenih posebnosti (npr. diabetiki, srčni, 
pljučni, nevrološki... bolniki) 
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Kolonoskopija in proceduralne 
bolečine 

• ne smejo biti razlog za neudeležbo kontrolnega pregleda 

• večinoma neboleča ali zmerno boleča, s skupnimi močmi 
znamo nadzorovati bolečnost preiskave 

• obstajajo načini, da še zmanjšamo možnost neprijetnosti 

• težave znamo napovedati 

• če se zgodi kaj nepredvidenega, smo sposobni ukrepati 

• jasna doktrina bo izboljšala obstoječe stanje 
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Hvala za 
pozornost! 


