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Πρόληψη του Πόνου σε Ευπαθείς Πληθυσμούς 

Η πρόληψη του πόνου είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας και προτεραιότητα [1] εξαιτίας 

του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που πλήττονται. Η κύρια αιτία πόνου σε όλους τους πληθυσμούς 

είναι οι τραυματισμοί και ο επίμονος πόνος που επακολουθεί μετά από τραυματισμούς και 

χειρουργεία αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο δυνητικά πρόβλημα για την κοινωνία. 

Οι ευπαθείς πληθυσμοί είναι γνωστό πως βιώνουν σημαντικές διαφορές στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας [2]. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [3] αναγνωρίζει ως ευπαθείς πληθυσμούς τα παιδιά, 

εγκυμονούσες γυναίκες, ηλικιωμένους ενήλικες, υποσιτισμένους ανθρώπους και άτομα που είναι 

άρρωστα ή σε ανοσοκαταστολή.  Αυτές οι ομάδες αποτελούν μειονότητες και είναι πολύ πιθανό να 

έχουν επηρεαστεί από τη φτώχεια με περιορισμένη προσβασιμότητα σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας ή 

δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα. Συνεπώς, η πρόληψη του πόνου σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως ζήτημα προστασίας αυτών των ατόμων.  

Επιπλέον, όσοι βιώνουν πόνο μπορεί να γίνουν ευάλωτοι εξαιτίας των εξασθενητικών επιπτώσεων του 

πόνου. Μεταξύ των δυνητικά ευάλωτων ομάδων, ηλικιωμένοι ενήλικες είναι πιο πιθανό να βιώσουν 

πόνο από άλλες ομάδες ενηλίκων [4]. Η πιο ευάλωτη ομάδα δεν συνίσταται μόνο από ηλικιωμένους, 

αλλά και από άλλες ομάδες όπως είναι οι κωφοί, καθώς μπορεί να υποεκτιμηθεί ο πόνος τους και η 

κατάστασή τους σε αντίστοιχη αξιολόγηση και διαχείριση [5]. 

Οι μυοσκελετικές ασθένειες συμπεριλαμβανομένων τον οσφυϊκό πόνο ή πόνο στην περιοχή του 

αυχένα, αποτελούν αιτία αναπηρίας σε όλους τους ενήλικες πληθυσμούς [6]. Η γήρανση και η 

αναπηρία αυξάνουν τις πιθανότητες του χρόνιου πόνου [7]. Παρόλα αυτά, το 63% των ηλικιωμένων 

ενηλίκων με άνοια εμφάνισαν χρόνιο πόνο σε σύγκριση με το 54% των ενηλίκων χωρίς άνοια σε ένα 

δείγμα 7.609 ηλικιωμένων ανεξάρτητοι στην κοινότητα [8]. Συνήθεις περιοχές με πόνο είναι τα γόνατα, 

τα ισχία και η οσφυϊκή μοίρα και συσχετίζονται συχνά με οστεοαρθρίτιδα και οστεοπόρωση. Τα 

επίπονα μυοσκελετικά προβλήματα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών ασθενειών και 

να αυξήσουν την πιθανότητα πτώσεων και της θνησιμότητας [7]. Η πρόληψη του πόνου και η 

σχετιζόμενη αναπηρία μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής που 

περιλαμβάνει τη συχνή φυσική δραστηριότητα [9].  

Η πρόληψη του χρόνιου πόνου είναι απαιτητική, διότι οι αιτίες και η παθολογία του είναι πολύπλοκες 

και μπορεί να μην υπάρχει συγκεκριμένος παράγοντας που τον προκαλεί [9]. Ωστόσο, μπορεί να 

υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την ανάπτυξη του χρόνιου πόνου 

και μπορούν να αποφευχθούν σε ορισμένους πληθυσμούς. Ψυχολογικοί παράγοντες όπως είναι το 

άγχος, η κατάθλιψη, η ανθεκτικότητα και οι πεποιθήσεις σχετικά με τον πόνο, είναι γνωστό πως 

επηρεάζουν σημαντικά την εμπειρία του χρόνιου πόνου [10]. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι ενήλικες έχουν 

χαμηλότερο κατώφλι ενεργοποίησης του πόνου, το οποίο μπορεί σταδιακά να μειώνεται με το 

πέρασμα του χρόνου σε ηλικιωμένους με άνοια, ενώ η ανοχή τους στον πόνο αυξάνεται διότι γνωσιακά 
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αδυνατούν να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν γρήγορα τον πόνο, αυξάνοντας έτσι την ευπάθειά 

τους στις συνέπειές του[5]. 

Συστάσεις για την Πρόληψη του Οξέος Πόνου σε Ευπαθείς Πληθυσμούς 

 Τρώτε υγιεινά και διατηρήστε φυσιολογικό το βάρος σας, ώστε οι μύες σας και τα οστά σας να 

λειτουργούν αποτελεσματικά 

 Επιδιώξτε την κίνηση και χρησιμοποιήστε την άσκηση για να διατηρήσετε τη δύναμη στον 

κορμό σας και την ελαστικότητα 

 Αποφύγετε τις επίπονες στάσεις και την υπερβολική κόπωση από την άρση βαριών 

αντικειμένων, όποτε αυτό είναι εφικτό 

  Μειώστε το στρες και το άγχος σας. Μάθετε τεχνικές χαλάρωσης και στρατηγικές 

αντιμετώπισης όπως γιόγκα, tai-chi, διαλογισμό και διατηρήστε τον έλεγχο 

Συστάσεις για την Πρόληψη του Χρόνιου Πόνου σε Ευπαθείς Πληθυσμούς 

Συνεχίζουν να ισχύουν οι συστάσεις που αναφέρονται για την πρόληψη του οξέος πόνους και 

επιπρόσθετα: 

 Αποτελεσματική διαχείριση του οξέος πόνους 

 Αναγνώριση ανάπτυξης του χρόνιου πόνου ως πρόβλημα δημόσιας υγείας  

Αξιολόγηση και Διαχείριση 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πρόληψη του πόνου δεν είναι εφικτή και τότε χρειάζεται να 

επιστρατεύσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές αξιολόγησης και διαχείρισης. Υπάρχουν αρκετές 

κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

καθοδηγήσουν την αξιολόγηση και διαχείριση και στους ευπαθείς πληθυσμούς. Τουλάχιστον 10 

κατευθυντήριες οδηγίες για παράδειγμα, επικεντρώνονται στους ηλικιωμένους και καλύπτουν 

προβληματισμούς σχετικά με την αξιολόγηση του πόνου και τη διαχείριση αυτού, τον οξύ και χρόνιο 

πόνο, ή πόνο που συσχετίζεται με την οστεοαρθρίτιδα [14, 15, 17, 18, 19, 20, 21].  

Από παιδιατρικής άποψης, οι κατευθυντήριες οδηγίες εστιάζουν στον οξύ και χρόνιο πόνο  και τον 

πόνο που σχετίζεται με τον καρκίνο και προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες και τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας [22, 23, 24, 25]. Όσον αφορά τους επιζώντες βασανιστηρίων, υπάρχουν κάποιες 

κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά συχνά αφορούν τη διαχείριση των ψυχολογικών διαταραχών [26] παρά 

τον πόνο. Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν κάποιες δημοσιεύσεις και συστάσεις σχετικά με τη διαχείριση του 

πόνου  σε αυτόν τον πληθυσμό [5].  

Τα επιχειρησιακά και επαγγελματικά εμπόδια συχνά δυσκολεύουν  την εφαρμογή αυτών των οδηγιών, 

επομένως η εκπαίδευση και η καλύτερη ενημέρωση είναι το κλειδί. Η πρώιμη παρέμβαση θα 

αποτρέψει την ανάπτυξη του χρόνιου πόνου και ακολούθως θα μειώσει την επιβάρυνση που επέρχεται 

στον ασθενή, την οικογένειά του και την κοινωνία. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να γνωρίζουν 

πώς να λαμβάνουν το ιστορικό και να καταγράφουν σωστά τα στοιχεία που αφορούν τον πόνο των 

ασθενών. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία η 7-λεπτη συμβουλευτική συνεδρία με τον 

οικογενειακό γιατρό αποτρέπει τους ηλικιωμένους από το να περιγράφουν τον πόνο τους αφηγηματικά 

και αυτό αποτελεί έναν οργανωτικό περιορισμό που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Παρομοίως, οι Τai-Seale 
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και συνεργάτες [31] διαπίστωσαν πως οι συζητήσεις σχετικά με τον πόνο διαρκούν μόνο 2-3 λεπτά και 

αυτό συγχέεται με την επικοινωνία, το φύλο και πολιτισμικούς παράγοντες.  

Η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τα οργανωτικά και εκπαιδευτικά εμπόδια είναι μια 

πραγματικότητα και πρέπει όλοι να εργαστούμε εντός των ορίων που υπάρχουν βασιζόμενοι στην 

ανθρώπινη φροντίδα, κάνοντας το καλύτερο δυνατό για τους ασθενείς, με τα διαθέσιμα εργαλεία και 

οδηγίες. Τουλάχιστον το διάστημα 2019/20 έχουμε τις ικανότητες να αναγνωρίσουμε τους πληθυσμούς 

που μπορεί να θεωρηθούν ευπαθείς ομάδες και να τονίσουμε πως έχουν ειδικές ανάγκες. Για 

παράδειγμα, έχουμε στη διάθεσή μας τουλάχιστον 12 εργαλεία αξιολόγησης που έχουν κατασκευαστεί 

ειδικά για ηλικιωμένους με άνοια και ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική 

πρακτική, όπως για παράδειγμα: PAINAd, PACSLAC, Doloplus, Abbey [14]. 
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