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podręcznik łączy doświadczenia klinicysty i psychologa, (…) mających bogate doświadczenie 
w pracy z pacjentami. (…) autorom udało się zebrać w jednym miejscu wszelkie informacje 
związane z leczeniem przeciwbólowym dzieci. (…) Zakres tematyczny jest bardzo szeroki, 
dzięki czemu każdy może znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytania. Jest to książka, która 
pozwoli zrozumieć istotę bólu u pacjenta i zasady postępowania medycznego dla dobra 
pacjenta. (…) Jest to lektura obowiązkowa dla każdego kandydata zdobywającego doświad-
czenie w szeroko rozumianej medycynie wieku rozwojowego, a w szczególności w onkologii 
dziecięcej, opiece terminalnej i paliatywnej. może przynieść tylko i wyłącznie pozytywne 
efekty. (…) wydaje się, że również pacjenci i ich opiekunowie znajdą tutaj szereg praktycz-
nych informacji dla siebie. (…) ta książka pokazuje możliwość kompleksowego podejścia 
do rozwiązania problemu pacjenta, jest opracowana w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla 
Czytelnika.
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mi i młodzieżą z chorobą nowotworową. posiada doświadczenie w pracy z małymi dzie-
ci zagrożonymi niepełnosprawnością, chorymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną. 
prowadzi zajęcia dla studentów i nauczycieli z zakresu pedagogiki leczniczej, biblioterapii i 
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20-letnie doświadczenie w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi. Od 2005 roku prowadzi 
centrum koordynowanej opieki medycznej dla pacjentów z neurofibromatozami i pochod-
nymi im raSopatiami. Z jego inicjatywy powstał program koordynowanej opieki medycznej 
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Jest autorem licznych publikacji naukowych i podręczników w języku polskim i angielskim, 
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             SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy,

pragniemy oddać w Państwa ręce nietypowy podręcznik, nie tylko poświę-
cony leczeniu bólu u dzieci sensu stricto, ale przede wszystkim ukazujący tą 
dewastującą psychicznie i społecznie dolegliwość dotykającą każdego czło-
wieka (w tym także tych najmniejszych), na tle wielu uwarunkowań psycholo-
gicznych i socjospołecznych, ale także etycznych i prawnych. Staraliśmy się, 
ażeby ta publikacja nie została ograniczona tylko do suchego opisu leków 
stosowanych w leczeniu bólu. Uznaliśmy, że warto po raz pierwszy w Polsce 
zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje związane z leczeniem przeciw- 
bólowym dzieci, traktując ten problem bardzo szeroko, jako wyraz humanita-
ryzmu i holistycznego podejścia medycyny do małego pacjenta. Podręcznik, 
przynajmniej w kilku częściach przepojony jest emocjami, ale takie jest nie 
tylko życie dziecka, ale także uwarunkowania opieki pediatrycznej, w której 
czasami silne emocje (a nie zawsze chłodny profesjonalizm) kierują naszymi 
działaniami. Omawiając uwarunkowania i następstwa każdego rodzaju bólu 
u dzieci, musimy pamiętać, że to przecież szczególna i najbardziej bezbronna 
ze wszystkich grupa społeczna, często pozbawiona prawa głosu. To właśnie 
my pediatrzy powinniśmy zawsze stawać po stronie dziecka, będąc jego ad-
wokatami walczącymi o szeroko pojęte dobro i godność małego pacjenta. 
Z tego powodu skupiliśmy się nie tylko na zagadnieniach farmakologii le-
ków, ale także farmakogenomiki i genetycznych uwarunkowań metabolizmu 
różnych produktów terapeutycznych oraz na mechanizmach powstawania 
bólu i genetycznie uwarunkowanych zespołach bólowych, jakże ważnych dla 
pediatrów, których powinnością jest przecież diagnozowanie również chorób 
rzadkich. Opis kliniczny bólu został także ujęty w szerokim kontekście sensu 
cierpienia dla człowieka, ale w szczególności dla dziecka, z jego zmieniają-
cym się wraz z osiąganą dojrzałością światem pojęć, mitów i reakcji. Dlatego 
tak wiele miejsca poświęciliśmy sferze psychiki dziecka i psychologii wieku 
rozwojowego, ale także sfery duchowej praktyki medycznej oddzielonej od 
wiary, ale z nią jednak ściśle związanej  (śmiem twierdzić, że to unikalne za-
gadnienie w publikacjach medycznych). Na podstawie wielodziesięcioletnich 
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doświadczeń w pracy z dziećmi z chorobą nowotworową, ale także w gene-
tyce klinicznej oraz hospicjach dziecięcych, staraliśmy się wplatać własne do-
świadczenia w suchy opis poszczególnych rodzajów bólu, ażeby oddać pełnię 
istoty cierpienia dziecka, która umyka w zapędzeniu i udręce biurokratycznej 
codziennej praktyki pediatrycznej. Szczegółowe omówienie poszczególnych 
leków, rodzajów bólu i zachowań bólowych dziecka zostały zaprezentowane 
na tle wielowymiarowym, wpisującym się w pojęcie bólu wszechogarniają-
cego. Wobec tego omówiono nie tylko zagadnienia ściśle związane z bólem 
jako zjawiskiem patofizjologicznym, ale także w aspekcie uwarunkowań psy-
chologicznych, a wreszcie – kończącego się życia, gdzie leczenie bólu i cier-
pienia nabiera specjalnego znaczenia. Dlatego przedstawiono również uwa-
runkowania opieki nad bólem przewlekłym i wszechogarniającym, zwłaszcza 
u dzieci chorych nieuleczalnie w okresie terminalnym. Wskazano na odmien-
ność opieki paliatywnej końca życia u dzieci, szczególnie na tle zmieniających 
się zdolności pojmowania przez nich otaczającego świata, opisywanych przez 
psychologię wieku rozwojowego. Wreszcie wskazano także obowiązki i pra-
wa lekarza, którego najważniejszym powołaniem moralnym jest ograniczanie 
cierpienia pacjenta, w tym zwłaszcza najbardziej bezbronnych wcześniaków 
i noworodków oraz małych dzieci, opisane w kodeksach etycznych i praw-
nych oraz ściśle związane z etosem zawodu i świadomością społeczną praw 
chorych.

Pragnę także w tym miejscu szczególnie podziękować za inspirację i życz-
liwe wsparcie Panu Profesorowi Michałowi Matysiakowi, mojemu prawdziwe-
mu przyjacielowi, ale także mentorowi, w szczególny sposób czuwającemu 
nad rozwojem mojej kariery, bez którego licznych cennych uwag (a czasami 
skutecznych nakazów), zaprzepaściłbym i rozdrobnił energię i wiedzę, zamiast 
służyć swoim pacjentom i walczyć o ich prawo do godnej i skutecznej opieki 
w cierpieniu każdego rodzaju oraz do wielokierunkowego wsparcia fachowego.

Marek Karwacki
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