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A Fájdalom Prevenciója a Sérülékeny Populációkban 

A fájdalom prevenciója egy világszintű egészségügyi probléma és prioritás [1] az érintettek óriási száma 

miatt. A fájdalom vezető oka minden populációban a trauma, és a fájdalom fennmaradása, akár sérülés, 

akár műtéti beavatkozás után, egy potenciálisan hatalmas probléma a társadalom számára. 

Ismert, hogy a sérülékeny populációk jelentős egészségügyi aránytalanságokat élnek meg [2]. Az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO; World Health Organization) [3] sérülékeny populációkként azonosítja 

a gyermekeket, a várandós nőket, az időseket, az alultáplált embereket, és a beteg vagy 

immunkompromittált embereket. Ezeket a kisebbségben lévő és elhanyagolt csoportokat továbbá a 

szegénység is érintheti, korlátozott elérhetőséggel az egészségügyi ellátás vagy népegészségügyi 

intervenciók felé. Következésképpen, a fájdalom prevenciójára a sérülékeny csoportokban úgy kell 

tekinteni, mint egy védelmező feladat. 

Továbbá a fájdalommal élő személyek maguk is sérülékennyé válhatnak, a fájdalom és a szenvedés 

megterhelő hatása miatt. A potenciálisan sérülékeny csoportok közül az idős személyek nagyobb 

valószínűséggel tapasztalnak fájdalmat, mint a felnőtt népesség egyéb szegmensei [4]. Azonban a 

sérülékenység nem korlátozódik csupán a társadalom legidősebb tagjaira, és a beszélni nem képes 

személyeknek különösen nagy a kockázata arra, hogy a fájdalmukat nem megfelelően mérjék fel vagy 

kezeljék [5]. 

A mozgásszervi betegségek, beleértve a derék- és nyakfájdalmat, a rokkantság vezető okai minden 

felnőtt populációban [6]. Az öregedés és a rokkantság növeli a krónikus fájdalom esélyét [7]. Azonban a 

demenciában szenvedő idős felnőttek 63%-ának van életminőséget rontó krónikus fájdalma, szemben a 

demenciában nem szenvedő felnőttek körében mért 54%-kal, egy 7609 fős, saját otthonukban élő idős 

felnőttből álló mintában [8]. A fájdalom leggyakoribb helyei a térdek, csípők és a derék, gyakran 

osteoarthritis-szel és osteoporosissal összefüggésben. A fájdalmas mozgásszervi problémák 

megnövelhetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és idősek esetében megnövelik az esések és 

a mortalitás kockázatát [7]. A fájdalom és a társuló rokkantság prevencióját támogatni lehet az 

egészséges életmód felvételével, beleértve a rendszeres fizikai aktivitást [9]. 

A krónikus fájdalom prevenciója nagyobb kihívás. A krónikus fájdalom kiváltói és patológiája komplex, 

mindenekelőtt elképzelhető, hogy egyáltalán nincs azonosítható oki esemény [9]. Azonban lehetnek 

olyan a krónikus fájdalom kialakulásával összefüggést mutatató rizikótényezők, melyeket bizonyos 

populációkban el lehet kerülni. Egyes pszichés tényezők, mint a szorongás, a depresszió, az ellenálló-

képesség és a fájdalommal kapcsolatos hiedelmek, ismeretes, hogy jelentős befolyással vannak a 

krónikus fájdalom megélésére [10]. Továbbá, az időseknek alacsonyabb a fájdalomküszöbük, ami idővel 

folyamatosan tovább csökkenhet demenciával élő idős személyeknél, ugyanakkor a 
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fájdalomtoleranciájuk pedig megnő, mivel nem képesek kognitíven felismerni és gyorsan interpretálni a 

fájdalmat, ami növeli a fájdalom következményeivel szemben való sérülékenységet [5]. 

Ajánlások az Akut Fájdalom Prevenciójára Sérülékeny Populációkban 

 Étkezzen jól és tartson egy egészséges testsúlyt, hogy megőrizze a csontjai és izmai hatékony 

működését. 

 Mozogjon tovább és eddze a testét, hogy felépítse és fenntartsa az erejét és rugalmasságát. 

 Mozogjon jól; kerülje a helytelen testtartást és a túlterhelést, mint a nehéz súlyok emelése, 

amikor csak lehet. 

 Csökkentse a stresszt és a szorongást, tanuljon relaxációs technikákat és megküzdési 

stratégiákat, mint a jóga, a tai-chi vagy a tudatos meditáció, hogy kezében tartsa az irányítást. 

Ajánlások a Krónikus Fájdalom Prevenciójára a Sérülékeny Populációkban 

Minden az akut fájdalom prevenciójára adott ajánlás, plusz: 

 Az akut fájdalom hatékony kezelése 

 Annak a felismerése, hogy a krónikus fájdalom kialakulása egy népegészségügyi probléma 

Felmérés és Kezelés 

Van olyan, amikor a fájdalmat nem lehet megelőzni, és ez az a helyzet, amikor hatékony felmérő és 

kezelő stratégiákat kell alkalmazni. Számos irányelvet alkottak meg világszerte, amelyek alkalmazhatók a 

felmérés és a kezelés folyamatának vezetésére minden sérülékeny populációban. Például legalább tíz 

irányelv fókuszál idősekre és érint olyan témákat, mint a fájdalom mérése és kezelése, az akut és a 

krónikus fájdalom, vagy az osteoarthritis-hez társuló fájdalom [14, 15, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Gyermekgyógyászati szempontból, több országból és a WHO-tól is származnak irányelvek, melyek az 

akut, krónikus vagy daganatos fájdalomra fókuszálnak [22, 23, 24, 25]. A kínzást túlélőkre vonatkozóan 

létezik néhány irányelv, de ezek gyakran inkább a pszichológiai kórképek kezelésére fókuszálnak [26], 

semmint a fájdaloméra. Mindazonáltal, számos közlemény született a fájdalom kezelésére vonatkozó 

ajánlásokkal ebben a populációban [5]. 

Ezeknek az irányelveknek az alkalmazását szervezeti szintű és szakmai akadályok is gyakran gátolják, így 

az edukáció és a tudatosság növelése kulcsfontosságú. A korai intervenciók meg fogják előzni a krónikus 

fájdalom kialakulását és így csökkenteni fogják a betegekre, a családjukra és a társadalomra nehezedő 

terhet. Azonban az ellátó személyzetnek tisztában kell lennie azzal, hogy hogyan nyerhet a fájdalomról 

anamnézist és válaszokat. Például az Egyesült Királyságban szokásos 7 perces háziorvosi konzultáció 

ellehetetleníti az idősek számára a fájdalmuk történetének elbeszélését, ugyanakkor ez egy szervezeti 

szintű korlátozás, amit meg kell oldani. Hasonlóképpen, Tai-Seale és mtsai. [13] azt találták, hogy a 

fájdalommal kapcsolatos diszkussziók csupán 2-3 percen át tartanak, amelyet gyakran zavarnak 

kommunikációval kapcsolatos, nemi vagy kulturális tényezők. 

Mindazonáltal, ott élünk ahol élünk, és a szervezeti és oktatási gátak a valóság, s csupán azt tudjuk tenni, 

hogy az adott kereteinken belül dolgozunk, bízván az ellátás emberségében, hogy a rendelkezésre álló 
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eszközök és irányelvek segítségével a legjobbat tesszük a betegeknek. Legalább 2019/20-ben a 

rendelkezésünkre áll a képesség, hogy felismerjük a sérülékenynek véleményezhető csoportokat és a 

specifikus szükségleteikre felhívjuk a figyelmet. Példának okáért legalább 12 fájdalommérő eszköz 

létezik, amiket kifejezetten a demenciában szenvedő idős betegek számára fejlesztettek ki, és amelyek 

közül néhányat a klinikai gyakorlatban széles körben használnak. Ilyenek például: a PAINAd, a PACSLAC, 

a Doloplus és az Abbey [14]. 
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