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 Бол-непријатан сензорни и емоционални доживљај 

повезан са актуелним или потенцијалним оштећењем 

ткива или доживљај, који се описује речима, које 

одговарају том оштећењу. (Међународно удружење за 
проучавање бола (The International Association for the Study 
of Pain (IASP)) 

 Карактеристике које га описују: 

 Квалитет 

 Локализација 

 Интензитет 

 Емоционални утицај 

 Промене понашања 

 Учесталост 

Где и шта може да вас 
боли 



ПОДЕЛА БОЛА 

• Акутни бол  

• Хронични бол  

• Бол малигне етиологије 

• Бол класификован према локацији  

• Бол класификован по настанку  



Бол 

Екстреман 
Екстреман 

Јак 

Умерен 

Благ 

Слаб 



БОЛ 

Енергија  
Носити  се  са  болом  
исцрпљује  енергију.  
Недостатак  енергије  

отежава   да  се  бавите  
активностима  и  да  
останете  у  форми. 

Спавање 
Бол  и  нервоза 

отежавају  спавање. 
Недостатак  сна  чини  

бол  горим  и  
смањује  енергију. 

Активности 
Бол  и  недостатак  енергије  

отежавају  бављење  
активностима. Недостатак 

физичке  активности  
погоршава  бол. 

Расположење 
Хроничан  бол  и  

ограничења  која  он 
ствара  на  вашем 

телу  могу  довести  
до  депресије, беса  и 
нервозе. Ова осећања 

чине  ношење  са 
болом  тежим. 



• 71% пацијената се изјаснио да су лекари најчешће  
оцењивали јачину бола на основу њихове приче о болу а не 
коришћењем неке скале. 

• 52% лекара примарне здравствене заштите у Европи 
не употребљава никакве алате за мерење јачине бола. 

• Свака пета одрасла особа у Европи има  искуство са 
хроничним болом. 

• Истраживање у Финској показало је да је бол узрок 
због кога сваке  године 40% пацијената посећује 
лекара опште праксе. 

• Негде око 20% тих пацијената има болове више од 
шест месеци. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Неиздрживи болови смањује покретљивост пацијента, што доводи до 

компликација као што су дубоке венске тромбозе, плућне емболије, и 

упале плућа.  

• Постхируршке компликације у вези са нелеченим болом негативно 

утиче на добробит пацијента и болничку организацију због дужине 

боравка пацијената и ремисије, од којих оба повећавају трошкове 

здравствене неге. 

• Зa 45 % пацијената извођење рехабилитационих третмана није могуће 

због бола. 

• Око  28,3 % лекара и 23,6 %  физиотерапеута препознаје колико бол 

код пацијената утиче на  извођење и успех  физиотерапије. 

• Јачина бола одређује и  опште стање пацијента, ноћно спавање,  

свакодневне активности, расположење. 

• Квалитет живота ових пацијената након рехабилитације понекад може 

бити чак лошији него пре. 



Једнодимензиона оруђа за 

мерење интензитета бола  

 1. Визуелно аналогна 

скала – ВАС (Visual 

Analogue Scale (VAS)). 

 2. Вербална скала – ВС 

(Categorical Verbal Rating 

Scales (VRS)). 

 3. Нумеричка скала – НС 

(Categorical Numerical 

Rating Scales (NRS)). 

 1. Мек Гилов упитник за бол 
(Mc Gill Pain Questionnaire).  
Тешко се може користити у 
другим језичким подручјима 
због великог броја  енглеских 
речи. 

 2. Кратки упитник за 
испитивање бола (The Brief 
Pain Inventory) 

 3. Картице за процену 
интензитета бола (Тhe 
Memorial Pain Assessment Card) 

Мултидимензиона оруђа за 

процену интензитета бола 



 

 

 



 

 Да дозволи пацијенту да опише бол-сестре су 

стално уз болесника – однос поверења. 

 Да открије ефекте бола на квалитет живота-

Оспособљеност за холистичко збрињавање. 

 Да буду орјентисане на свакодневне људске потребе  

 (а не само на болест). 

 Да процене емоционалну и духовну патњу и 

пронађу могућност за превладавање стања. 

 

 



 Шта је претходило и допринело појави бола 

 Питати о претходном искуству бола и које мере су 

ефикасне као и за оне који нису 

  Превише бола и сувише честа злоупотреба супстанци 

може довести до зависности која даље може да резултира 

респираторном депресијом или да убрза смрт 

 Бол треба третирати, не спречавати 

 Посматрати пацијента - бол може да се види у понашању 

 Ниво бола често је преувеличан од стране пацијента 

 Генерално пацијент не може бити ослобођени сваког бола 

 Некад је бол добар симптом и не сме бити маскиран 

 Новорођенчад немају бол 

 Очекује се да старији, посебно крхке старије особе, увек 

имају неку бол 
 

 

 

 

 

 

  
 
 



 Врши процену болесниковог стања 

 Успоставља и води документацију о болу 

 Примењује прописане аналгетике  

 Препознаје нежељена дејства аналгетика 

 Подучава о болу 

 Планира и примењује немедикаментозне поступке 
за ублажавање бола 

 Планира и спроводи целокупну негу уважавајући 
постојање бола  

 Прати успешност ублажавања бола 

 



 

БОЛЕСНИК: 

 Неће бити бола или ће бити сведен на 

прихватљиву меру 

 Болесник ће одржати највећу меру 

самозбрињавања и активности 

 Нуспојаве лекова неће бити или ће бити сведене 

на минимум (крварење из ГИ тракта, 

поремећај у менталном статусу и сл.) 

 



 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ИМА ДОКАЗЕ ЗА: 

 

 Настанак, ток и свеобухватну процену бола 

 Брзу и ефикасну интервенцију за решавање бола 

 Сопствену процену учинка у  лечењу 

 Знање о болу, фармаколошком и 

нефармаколошком решавању бола, укључујући 

и подршку болеснику и породици 

 



 

 Да ли знате који је пети витални параметар? 

 

 

 

 

 

 

 

 БОЛ- Америчко удружење за бол (American Pain 

Society 2003) 

 

 

 

 



Питања 
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