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Hassas Bireylerde Ağrının Önlenmesi 

Ağrının önlenmesi, etkilenen kişilerin fazlalığı nedeniyle küresel bir halk sağlığı sorunu ve önceliği 

haline gelmiştir (1). Tüm toplumlardaki ana ağrı sebepleri; travma, yaralanma veya cerrahi 

müdahaleden sonra ağrının devam etmesidir ve bu da toplum için olası büyük bir problemdir. 

Hassas bireylerin sağlık hizmetinden eşit olarak yararlanmadıkları bilinmektedir [2]. Dünya Sağlık 

Örgütü [3], çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, yetersiz beslenen insanlar ve hasta veya bağışıklığı 

baskılanmış kişileri hassas bireyler olarak tanımlamaktadır. Bu azınlık ve yetersiz hizmet alan grup, 

yoksulluktan da etkilenmiş olduğundan sağlık veya halk sağlığı hizmetine sınırlı erişimleri olabilir. 

Bundan dolayı, hassas bireylerde ağrının önlenmesi koruyucu tutum olarak benimsenmelidir. 

Ek olarak, ağrı çekenler de acı ve ıstırapların zayıflatıcı etkileri nedeniyle hassas birey haline 

gelebilirler. Olasılıkla hassas gruplar arasında, yaşlılar, yetişkin nüfusun diğer kesimlerinden daha 

fazla ağrı hissederler [4]. Ancak, hassas olma yaşlılarla sınırlı değildir ve kendisini sözel olarak ifade 

edemeyenler de yetersiz ağrı değerlendirilmesi ve tedavisi bakımından özellikle riski altındadır 

[5]. 

Bel ve boyun ağrısı gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, tüm yetişkin popülasyonlarda önemli 

engellilik nedenlerindendir [6]. Yaşlanma ve engellilik kronik ağrı olasılığını arttırır [7]. Bununla 

birlikte, toplumda 7.609 yaşlıda yapılan örneklemede, demansı olan yaşlıların  % 63'ünde, 

demansı olmayan erişkinlerin %54'ünde kronik ağrı tespit edilmiştir. Sık görülen ağrı bölgeleri, 

osteoartrit ve osteoporoz nedeniyle dizler, kalçalar ve beldir. Kas-iskelet ağrıları kardiyovasküler 

hastalık riskini artırabilir ve yaşlılarda, beraberinde düşme ve ölüm riski de artar [7]. Ağrı ve buna 

bağlı engelliliğin önlenmesi, düzenli fiziksel aktivite de dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzının 

benimsenmesi ile desteklenmelidir [9]. 

Kronik ağrıyı önlemek daha zordur. Kronik ağrının tetikleyicileri ve patolojisi karmaşıktır; özellikle 

tanımlanabilir hiçbir neden olmayabilir [9]. Bununla birlikte, toplumun belirli kesiminde 

önlenebilecek kronik ağrı gelişimi ile ilişkili belirli risk faktörleri olabilir. Anksiyete, depresyon, 

dayanıklılık ve ağrı inançları gibi psikolojik faktörlerin, kronik ağrı deneyimi üzerinde önemli bir 

etkisi olduğu bilinmektedir [10]. Dahası, ağrı eşiği düşüktür ve demansı olan yaşlılarda giderek 

daha düşük hale gelirken aynı zamanda ağrı toleransları artar çünkü bilişsel fonksiyonlar 

azaldığından ağrıyı tanımlama ve hızlı yorumlama azalır, böylece ağrının sonuçlarına karşı hassas 

hale gelirler [5]. 
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Hassas Bireylerde Akut Ağrının Önlenmesi için Öneriler: 

 Kemiklerin ve kasların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için iyi beslenin ve sağlıklı 

kilo verin 

 Temel güç ve esneklik oluşturmak ve korumak için egzersiz yapın, hareket edin. 

 Doğru hareket edin; kötü duruştan ve mümkün olan her yerde ağır kaldırma gibi aşırı 

zorlanmadan kaçının 

 Stresi ve endişeyi azaltın; kontrol altında tutmak için yoga, tai-chi veya meditasyon gibi 

başa çıkma stratejileri ve gevşeme tekniklerini öğrenin. 

 

Hassas Bireylerde Kronik Ağrının Önlenmesi için Öneriler 

 

Akut ağrı için tüm önerilere ek olarak: 

 

 Akut ağrının etkili yönetimi 

 Kronik ağrı gelişiminin bir halk sağlığı sorunu olarak tanınması 

 

Değerlendirme ve Yönetim: 

Ağrının önlenemeyeceği zamanlar vardır ve bu durumda etkili değerlendirme ve yönetim 

stratejileri kullanmamız gerekir. Dünya genelinde, tüm hassas bireyleri değerlendirmek ve 

yönetmek için kullanılabilecek birçok kılavuz vardır. Örneğin, en az on kılavuz vardır; yaşlı 

bireylere odaklanır ve ağrı değerlendirmesi ve tedavisi, akut ve kronik ağrı veya osteoartritle 

ilişkili ağrı gibi konuları ele alır [14, 15, 17, 18, 19, 20, 21].  

Pediatrik bakış açısından, belirli ülkeler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kılavuzları akut, kronik 

veya kanser ağrısına odaklanmaktadır [22, 23, 24, 25]. İşkence mağdurları açısından da, birkaç 

rehber vardır, ancak sıklıkla ağrıdan ziyade psikolojik bozuklukların yönetimine 

odaklanmaktadır [26]. Bununla birlikte, bu bireylerde ağrıyı yönetmek için bir dizi makale 

önerisi bulunur [5]. 

Sistemsel ve mesleki engeller genellikle bu kılavuzların uygulanmasına engel olurlar; bu 

nedenle eğitim ve farkındalığı artırmak anahtar rol oynar. Erken müdahale kronik ağrı 

gelişimini önleyecek ve buna bağlı olarak hasta, hastanın ailesi ve toplumunun üzerindeki 

yükü azaltacaktır. Bununla birlikte, sağlık personelinin ağrı öyküsünü ve yanıtlarını nasıl ortaya 

çıkartacağını bilmesi gerekir. Örneğin, İngiltere'de 7 dakikalık GP konsültasyonu, yaşlı 

yetişkinlerin ağrı öyküsünü aktarmasına yetmez, ancak bu, üzerinde çalışılması gereken 

sistemsel bir sınırlamadır. Benzer şekilde, Tai-Seale ve ark. [13], ağrı ile ilgili öykünün sadece 
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2-3 dakika sürdüğünü ve genellikle iletişim, cinsiyet veya kültürel faktörlerle birbirine 

karıştırıldığını göstermiştir. 

Yine de, sistemsel, eğitimsel engellerin olduğu gerçektir.  Yapabileceğimiz ise; sınırlarımız 

içinde çalışmak, hastalara iyi bir insani bakım verebilmek için elimizdeki malzeme ve 

kılavuzlara güvenmektir. En azından 2019/20'de, hassas sayılabilecek bireyleri tanıma becerisi 

kazanılması ve onların özel ihtiyaçları vurgulanmalıdır. Örneğin, demansı olan yaşlı yetişkinler 

için özel olarak geliştirilmiş en az 12 ağrı değerlendirme formumuz vardır ve bazıları da klinik 

uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin: PAINAd, PACSLAC, Doloplus, Abbey [14]. 
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