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Dr. Telekes András és Dr. Horváth Zsolt: 
A daganatos fájdalom csillapítása 

A könyv kiindul ópontja szerint „A fájdalom mindig szub
jektív , mind en embernek sajá t, egyedi fájdalm a van". En
nek az alapigaz ságnak szem előtt tartásáva l a szerzők arra 
vállalkoztak, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtsanak a fáj
dalomcsillapítá s terén felmerülő kérdésekre, melyekkel 
munk ánk során nap mint nap találkozhatunk. A kötete t ép
pen ezért haszo nnal forgathatják mind a háziorvosok , mind 
az onkológusok, mind a fájda lomma l és a fájdal om csillapí
tásának kérdése ivel szembesülő más szakemberek. 

A megfe lelő fájda lomcsillapítás alapfe ltéte leként e lenged
hetetlen, hogy mind en orvos a betegéve l folytatott megbe
szélés, panasza inak kikérdezé se, szé les körű tájékozódás 
után helyesen azo nosítsa a fájdalom típusát, kiterjedtségé t 
s annak okait is. E tényezők feltérképezéséve l válhat ké
pessé arra , hogy megfele lő keze lési tervet állítson fel, me
lyet a keze lés folyamatában ellenőri zve, a beteg igényei
nek , szükség lete inek megfele lően módo sítan i tud . A kötet 
azokat az e ljárásoka t térképezi fel, mely ek mind en orvos 
számára e lérhetők , megtanulh atók, s jól alka lmazhatók. 
Alapvetően a gyógysze res fájdalom csillapítássa l fog lalko
zik. A fájda lomcsi llapítás ezze l a keze lési móddal a bete
gek hetven száza lékánál vezet teljes sikerre , míg a betegek 
tovább i húsz száz aléka eseté ben a fájdalomérzetet o ly mér
tékben csökkenti , amely mellett a beteg, ha nem is tökéle
tesen fájda lomment es, de elv iselhető körülmények között 
élhet. A kötet nagy erénye, hogy az orvos számára tökéle
tes seg ítséget nyújt ahhoz, hogy a fájdalommentesíté s 
módszereive l a beteg számára emberhez méltó életkörül
ményeket biztosí tson. 

A szerzők ismertetik az alapvető fájda lomcsi llapító szerek, 
a non-sztero idok, az opioidok farmakokinetikai tulajdon sá
gait, s a lefektetett elméleti alapok mellett nagy gondot for
dítanak arra is, hogy az orvos megfelelően tájékozottá vál
hasson a keze lésse l kapcso latos gyako rlati ismeretek terén 
is. Ezt a kettős célt szolgálja az a törekvé sük is, hogy az 
úgynev ezett „morfin mítoszok"-at eltörö ljék, s erről a terü
letről is a kutatá si eredményeknek megfelelő tájékoz tatást 
nyújt sanak. A szerzők figye lme kiterjed a klasszikus fájda
lomcsi llapítók mellett az úgynevezett kiegészítő fájda lom
cs illapítókra is. Bemutatják ezek kettős hatásmódját , ami 
egyrészről az al apvető fájdalom csillapítók hatásának módo-
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sírására, másrészről ezek hatásának kiegészí tésére, erősíté
sére épül. Ennek következtébe n alka lmazásukkal az orvos 
átfogóbb fájdalomcsi llapítási lehetőségekhez ju that. 

A fájda lomcsillapítás az orvos kötelessége, és, a könyvben 
fe lhalmozott tudásanyag elsajátí tásáva l, alka lmazásáva l, or
vosi tevékenység ének alapjává is válik. A szerzők célja, 
hogy ehhez az alapvető követe lmény eléréséhez minden 
rendelkezés re álló eszközről táj ékoztatás t nyújtsanak az or
vosok számára. A szakkönyv ingye nessége is azt segí ti elő, 
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hogy az orvos társadalom minél szé lesebb köreiben válhas
sanak ismertté e módszerek, e ljárások, s így a betegek soka
ságának életminőségét látványosan javíthassák. 

A kötet felhívja a figyelmet arra , hogy nem létezhet fájda
lomcsi llapítás megfelelő tüneti keze lés nélkül: ,,Az anal
get ikus teráp ia cé lja az, hogy a beteg számára a lehetősé

gekhez képest optimáli s fájdalomcsillapítá st biztos ítson, 
minimali zálva a mellékhatá sokat és a keze lésse l kapcsola
tos kényelmetlensége ket. Ugyanakkor hangsúlyozni kell , 
hogy nem megfe le lő az a fájdalomcsillapít ó szemlélet, mely 
figye lmen kívül hagyja , s nem keze li, enyhíti a beteg egyéb 
tüneteit; ezekben az esete kben aligha képzelhető el haté
kony analgézia!" 

A fájdalom csi llapítás tehát csupán egy ike az alkalmazand ó 
kezelése knek, azt azonban be kell látnunk , hogy az egy ik 
legszé lesebb körben alkalmazható keze lési mód, hiszen a 
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betegségek majd mindegy ike egy ütt jár a fájdalommal , 
mint kísérő tünettel. A kísérlet ennek legyőzésére az orvo s 
meg kerülhetetlen feladata. A beteg ek és hozzá tartozó ik 
számára a daganatg yógy ászat területén ez az egy ik legret
tege ttebb tünet, még is tájékozat lanság uk s a tévhitek bi
rodalmában elveszve elfordulna k a mego ldási lehetőséget 

kínáló gyógyszeres kezeléstől , fé lnek, tartanak tőle. Az 
orvos társadalom fe ladata ezeket a tévhiteke t e losz latni , 
hogy a betegek életminőségét hatéko nyan ja víthassuk. En
nek a cé lnak az elérésé hez Dr. Telekes Andrá s és Dr. Hor 
váth Zso lt könyve erős fegyvert ad a kezünkbe. Ne féljünk 
használni! 
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