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10 způsobů jak zhoršit bolesti při artritidě (čtete dobře „zhoršit“) 

 

AAuuttoorr::  CCaarrooll  EEuussttiiccee  

Webová stránka: arthritis.about.com/od/painmanage/tp/increasepain.htm 
 
Bolesti při artritidě mohou silně narušovat vaše každodenní činnosti. Je proto 
důležité, aby se bolesti dokázaly zvládat a jejich nepříznivé účinky byly minimalizo-
vány. Skutečně je vaše jednání vedeno snahou snížit bolesti, nebo některé z vašich 
zvyků a rutinních činností ve skutečnosti zvyšují úroveň vašich bolesti? Ať už je to 
bolest akutní nebo chronická, existují způsoby, které spolehlivě zhorší vaše bolesti 
– což je v rozporu s obvykle požadovaným snížením bolesti. To je také důvod, proč 
je důležité věnovat pozornost i tomu, co děláte. 

NNaaddmměěrrnnáá  aakkttiivviittaa  

Pokud nedbáte na svá fyzická omezení, pak nadměrná aktivita může zvýšit bolesti. 
Představte si, že začínáte den seznamem věcí, které musíte během dne vykonat. 
Jak postupně budete úkoly provádět, budete se cítit velmi unavený a bolesti budou 
intenzivnější. Nejste si jisti, můžete-li pokračovat, ale budete se přemáhat, abyste 
dokončili to, co je ve vašem pracovním seznamu. Tím že neposloucháte své tělo, 
můžete se dostat až nad rámec svých možností. Bolesti se zvyšují, když se 
nedržíte svých možností. 

NNeeddoossttaatteekk  ooddppooččiinnkkuu  aa  rreellaaxxaaccee  

Aktivní činnost by měla být v rovnováze s odpočinkem a relaxací. Bez dostatku 
času potřebného na odpočinek a relaxaci začne vaše tělo vysílat signály bolesti. 
Pokud budete udržovat vysokou úroveň aktivity o velké intenzitě, aniž by to bylo 
patřičně vyváženo oddechem a relaxací, objeví se únava a bolesti, jak únava, tak 
i bolesti se stupňují. 

KKddyyžž  nneeccvviiččííttee  

Cvičením lze skutečně chronické bolesti ulevit a snížit její intenzitu. Pravidelné, 
mírné cvičení posiluje svaly a pomáhá posílit jejich pevnost a pružnost. Pokud 
nebudete cvičit, vaše svaly zeslábnou, někdy dojde v určité míře dokonce i k jejich 
atrofii. Nedostatek pohybu může vést ke zhoršení stavu, slabosti a bolestem. 

NNeeuužžíívvááttee  lléékkyy  

Lékaři předepisují léky, které mají být užívány v souladu s konkrétními pokyny. 
Pokyny stanovují optimální interval a dávkování léků, aby jejich působení bylo co 
nejúčinnější. Pokud vynecháváte některé dávky, pak neumožňuje vašemu tělu 
reagovat na léky správně. I vynechávání medikamentózní léčby může mít důsledek 
– více bolesti. 

NNeeddoossttaatteekk  ssppáánnkkuu  

Dobrý noční spánek je považován za velmi důležitou součást správné životosprávy. 
Podle Národní nadace pro spánek trpí poruchami spánku až 75 % lidí 
s revmatickými nebo artritickými onemocněními. Obecně platí, že vysoký výskyt 
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poruch spánku existuje zejména u různých nemocí spojených s bolestí, která často 
narušuje proces spánku a  problém se spánkem zároveň zpětně negativně působí 
i na průběh choroby. 

NNaaddvvááhhaa  

Nadváha, dokonce i jen mírná, vždy zatěžuje klouby a může tím zvýšit bolest 
u artritidy. Každé kilo nadváhy u obézního člověka přidává při chůzi 3 – 5 kilogramu 
zátěže navíc na každé koleno. Naproti tomu zhubnutí o 10 kilogramů způsobuje 
snížení zátěže kloubů o 15 – 25 kilogramů. Váhový přírůstek se rovná zvýšení 
bolesti. 

NNeecchhrráánnííttee  ssvvéé  kklloouubbyy  

Základní zásada zahrnující potřebu ochrany kloubů je samozřejmá. Můžete chránit 
klouby pomocí kompenzačních pomůcek, nosit podpůrné doplňky, využívat lépe 
mechaniky těla, tím se myslí více využívat velké klouby, spíše než malé a dbát na 
odpočinek kloubů. Tím, že nedodržuje tyto zásady ochrany klubů, riskujete zvýšení 
bolestí a poškození kloubů. 

NNaaddmměěrrnnýý  ssttrreess  

Nadměrný stres může zvyšovat bolest a silně ztěžovat život lidem s nemocí 
doprovázenou chronickými bolestmi, jakou je třeba artritida. Tito lidé se musí 
vyrovnat se zátěží navíc, způsobenou jejich nemocí, Imunitní funkce, stres a nemoc 
jsou spolu vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují. Zvýšený stres proto může 
zhoršovat i bolesti. 

II  ppeessiimmiissmmuuss  ppřřiinnááššíí  bboolleessttii  

Chronická bolest může změnit celý život. Bolest živí pesimismus a pesimismus 
zase živí bolest. Že se cítíte špatně z důvodu chronické bolesti, to se očekává – ale 
jen do jisté míry. Ale pokud vaše myšlení propadne totálnímu pesimismu, dáváte se 
všanc akcím, které v konečném důsledku zvyšují bolest. Pokud máte pocit pesi-
mismu a beznaděje, je méně pravděpodobné, že budete pozitivně přistupovat 
k medikamentózní léčbě i ke, cvičení a dalším prospěšným činnostem. Zde totiž 
spočívá to vzájemné spojení duše a těla. 

UUppnnuuttíí  ssee  nnaa  llééččeebbnnéé  ppoossttuuppyy  ss  nneepprrookkáázzaannoouu  úúččiinnnnoossttíí  

Chronická bolest může být tak stresující, že je člověk ochoten udělat téměř cokoliv 
ve snaze snížit utrpení. Lidé se pak mohou upnout na neověřené léčebné postupy, 
triky a dokonce i šarlatánské metody. Pokud jakákoliv osoba kupuje (doslova 
i obrazně) šarlatánské metody léčby, pak se zákonitě omezuje čas a úsilí věnované 
prokázaným a schváleným léčebným postupům. Bezcenná léčba může bolesti jen 
zvětšovat  
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