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Edukačný list č. 10: bolesť svalov, kĺbov ako príznak

Problém
Bolesť svalov (myalgia) a kĺbov (artralgia) v súvislosti s prebiehajúcim in-

fekčným ochorením prejavujúca sa verbalizáciou pacienta („bolí ma celé
telo...“), bolestivosťou svalov, kĺbov a bolestivým výrazom tváre.

Cieľ
Zmierniť nepríjemný pocit bolesti svalov a kĺbov. Edukácia pacienta a jeho

rodinných príslušníkov o varovných príznakoch, možnostiach nefarmakologic-
kých opatreniach a farmakoterapii.

Prehľad 
Rôzne infekcie sa prejavujú bolesťou svalov a kĺbov. Bolesť svalov je často

spojená so zápalom svalov (myozitída), ktorá je častým príznakom vírusových
infekcií. Pri ochorení COVID 19 (SARS-CoV-2) pacient pociťuje bolesť svalov
ako citlivosť na dotyk, alebo bolesť pri pohybe (1). Bolesť svalov a kĺbov patrí
k menej vyskytujúcim sa príznakom ochorenia.

Bolesť svalov sa môže zamieňať s bolesťou svalov z preťaženia (napr. cvi-
čenie, iná námaha), avšak pri koronavírusovej infekcii je bolesť svalov na celom
tele a pri tzv. svalovej horúčke je bolesť viac lokalizovaná na konkrétny sval
(1). Bolesť svalov sa vyskytuje častejšie ako bolesť kĺbov a môže byť výrazná
v rukách, nohách a chrbte. V prípade výskytu artritídy kĺbov u pacienta sa ich
bolesť môže veľmi zintenzívniť, čo môže viesť až k obmedzeniu pohybu (2). Bo-
lesť je typická pre prvé dni po prepuknutí koronavírusového ochorenia, pri-
bližne na piaty deň po prvých respiračných príznakoch (3).

Hodnotenie bolesti na základe numerickej škály je spravidla určené v roz-
sahu od 0 do 10. Najvyššia hodnota označuje bolesť neznesiteľnú.
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Varovné príznaky (tzv. red flags) 
Stavy vyžadujúce diagnostický a terapeutický prístup lekára:
• Oslabenie alebo ochrnutie končatiny, porucha reči, ochrnutie svalov

tváre, pokles ústneho kútika, dvojité videnie,
• novovzniknutá zmätenosť,
• náhly vznik neznesiteľnej bolesti v súvislosti s nevoľnosťou, horúčkou,

zvracaním, tŕpnutím končatín,
• náhla bolesť v súvislosti s úrazom (4),
• nemôžete s boľavým kĺbom hýbať,
• nedokážete chodiť alebo sa pohybovať,
• bolesť a strata koordinácie,
• bolesť s vyžarovaním a vystreľovaním do okolitých častí tela,
• náhla strata motoriky.
V prípade výskytu aspoň jedného z hore uvedených príznakov bez ome-

škania telefonicky kontaktovať lekára.

Posúdenie
Posúdením stavu sa určí stratégia opatrení zameraných na zlepšenie zdra-

votného stavu. Posudzuje sa: 
• výsledok testu na SARS-CoV-2 a otázky súvisiace s triážou,
• prítomnosť komorbidít, ktoré robia pacienta vulnerabilnejším,
• anamnéza farmakoterapie (druh a dĺžka) a nefarmakologických opat-

rení,
• vek, pohlavie,
• celkový vzhľad, stav vedomia, stav výživy, držanie tela, farba kože a sliz-

níc, škodlivé návyky,
• hodnoty FF – meranie TT, SpO2, počet dychov, pulzov, TK,
• korelácia času nástupu bolesti s infekciou SARS-CoV-2,
• určiť intenzitu subjektívneho vnímania bolesti pacientom na stupnici od 0

– 10 (0 najmenej, 10 najviac),
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0 stav bez bolesti
1 – 2 – 3 mierna bolesť
4 – 5 – 6 stredná bolesť
7 – 8 silná bolesť
9 – 10 neznesiteľná bolesť [7].

Tabuľka 13 Numerická škála bolesti (7)



• anamnéza užívania liekov, mastí, gélov na bolesť a vylúčenie úrazovej
príčiny,

• zistiť, či užívanie bežných analgetík prináša úľavu (druh lieku a v akých
dávkach),

• zistiť faktory, ktoré provokujú alebo zhoršujú bolesť svalov a kĺbov,
• zistiť, či má pacient narušený spánok bolesťou a možnosť oddychu,
• hodnotenie sebestačností,
• emocionálny stav – bolesť, hnev, stres, prílišná radosť, problémy a pod.,
• prítomnosť osoby, na ktorú sa môže v prípade potreby pacient obrátiť,
• kompetentný zdravotnícky pracovník vylúči pri posudzovaní varovné prí-

znaky bezprostredne ohrozujúce život. 

Základným fyzikálnym vyšetrením je potrebné zistiť prítomnosť opuchu, kož-
ných zmien, zafarbenia, neurocirkulačných a iných patologických zmien a zis-
tiť prítomnosť iných muskuloskeletárnych symptómov spojených s myalgiou
a artralgiou. 

Bolesť svalov a kĺbov, nefarmakologické opatrenia
• Na bolestivé svaly a kĺby prikladať chladivé zábaly. Neodporúča sa ap-

likácia tepla, aj keď spočiatku sa môže dostaviť úľava, no na bolesť sva-
lov a kĺbov v zmysle COVID-19, teplo neprichádza do úvahy (5),

• vhodné je aplikovať lokálne chladivé konopné krémy ako súčasť nefar-
makologického zásahu vyskytujúcich sa symptómov ako je citlivosť alebo
opuch svalov/kĺbov (1),

• oddych a spánok (pokoj na lôžku),
• veku a zdravotnému stavu primeraná hydratácia (príjem tekutín aspoň

1,5 l),
• úľavové polohy,
• ak je potrebné, odľahčíme miesta, na ktorých pacient dlho ležal,
• v prípade manipulácie, pacienta vopred získame k spolupráci. Pacienta

vopred upozorníme na možnú bolesť pri manipulácii a získame dôveru
a súhlas pacienta,

• zohľadniť všetky úkony ošetrovateľskej starostlivosti prítomnosťou bolesti
svalov a kĺbov,

• u ťažko mobilných a imobilných pacientov je dôležitá pravidelná a sys-
tematická zmena polohy, so zameraním na zmiernenie a odstránenie bo-
lesti spojených s nevhodnou polohou.
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Bolesť svalov a kĺbov, farmakologická liečba
Pri nedostatočnej úľave od bolesti pri nefarmakologických opatreniach, je

potrebné zvoliť vhodnú a bezpečnú farmakologickú liečbu na zmiernenie bo-
lesti. Pri silných bolestiach sa odporúča použiť analgetiká, ktoré sú voľnopre-
dajné na báze acetaminofénu (Paracetamol). Najnovšie vedecké štúdie
neodporúčajú užívanie nesteroidných protizápalových liekov ako Ibuprofen,
Ibalgin (môžu stav zhoršiť) (6). Pri zhoršujúcej a neustupujúcej bolesti je ne-
vyhnutné ďalšie protizápalové lieky a analgetiká konzultovať s lekárom.
V zmysle vizuálnej analógovej škály alebo numerickej hodnotiacej škály je po-
trebné určiť stupeň bolesti a na základe toho ošetrujúci lekár určí rozsah anal-
gosedácie (3).
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