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Parandalimi i dhimbjes tek popullata vulnerabile 

Parandalimi i dhimbjes është një shqetësim global për shëndetin publik, dhe një prioritet[1] për 

shkak të numrit të madh të të prekurve. Shkaku kryesor i dhimbjes në të gjithe popullatën është 

trauma dhe perzistimi apo qëndrueshmëria e dhimbjes pas dëmtimit dhe ndërhyrjes kirurgjike 

që paraqet një problem potencialisht të madh për shoqërinë. 

Dihet që popullata vulnerabile apo e rrezikuar kanë dallime të konsiderueshme shëndetësore [2]. 

Ogranizata Botërore Shëndetesise [3] e identifikon popullatën vulnerabile duke përfshirë fëmijë, 

gra shtatzëna, të moshuar, njerëz të kequshqyer dhe njerëz të sëmurë ose të 

imunokompremtuar. Këto grupe minoritare dhe të pambrojtura gjithashtu mund të preken nga 

varfëria me qasje të kufizuar në kujdesin shëndetësor ose në ndërhyrjet e shëndetit publik. Për 

këtë arsye, parandalimi i dhimbjes në popullatat vulnerabile duhet të shihet si një çështje 

mbrojtëse. 

Për më tepër, ata që janë në dhimbje mund të bëhen të ndjeshem për shkak të efekteve të 

dobësimit të dhimbjes dhe vuajtjes. Ndër grupet potencialisht vulnerabile, te të moshuarit kanë 

më shumë të ngjarë të ndiejnë dhimbje sesa pjesa tjetër e popullatës [4]. Sidoqoftë, 

cenueshmëria nuk kufizohet me të moshuarit në shoqëri, dhe jo-verbalet janë veçanërisht të 

rrezikuar që dhimbjet e tyre të vlerësohen ose të menaxhohen dobët [5]. 

Gjendjet muskulore-skeletore, përfshirë dhimbjen e belit dhe qafës, janë shkaqet kryesore të 

aftësisë së kufizuar në të gjithë popullatën e rritur [6]. Plakja dhe paaftësia rritë mundësinë e 

dhimbjes kronike [7]. Sidoqoftë, 63% e të rriturve me demence kishin dhimbje kronike të 

bezdisshme në krahasim me 54% të të rriturve pa demence në një mostër prej 7,609 të rriturve 

me banim në komunitet [8]. Vendet e zakonshme të dhimbjes janë gjunjët, ijet dhe beli që shpesh 

shoqërohen me osteoartritin dhe osteoporozën. Problemet e dhimbshme muskulore dhe skeletore mund 

rrisin rrezikun e sëmundjes kardiovaskulare edhe për të moshuarit; e rrisin rrezikun e rrëzimeve dhe 

vdekshmërisë [7]. Parandalimi i dhimbjes dhe paaftësia e shoqëruar mund të mbështetet me miratimin e 

një stili jetese të shëndetshëm duke përfshirë aktivitetin e rregullt fizik [9]. 
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Parandalimi kronik i dhimbjes është më sfidues. Shkaktarët dhe patologjia e dhimbjes kronike 

janë komplekse; në veçanti nuk mund të ketë ndonjë ngjarje shkakësore të identifikueshme [9]. 

Sidoqoftë, mund të ketë faktorë të veçantë rreziku qe shoqërohet me zhvillimin e dhimbjes 

kronike e cila mund të shmanget në popullatë  të veçantë. Faktorët psikologjikë, të tilla si ankthi, 

depresioni, rezistenca dhe besimi i dhimbjes, dihet se kanë ndikim të konsiderueshëm në 

përvojën e dhimbjes kronike [10]. Për më tepër, të moshuarit kanë një prag dhimbjeje më të ulët, 

e cila mund të ulet progresivisht me kalimin e kohës tek personat  me demence, ndërsa toleranca 

e tyre ndaj dhimbjes rritet sepse nuk janë në gjendje ta njohin dhe interpretojnë me shpejtësi 

dhimbjen, duke rritur kështu ndjeshmërinë ndaj pasojave të dhimbjes [5]. 

Rekomandimet për parandalimin e dhimbjes akute tek popullata vulnerabile 

- Hani mirë dhe mbani një peshë të shëndetshme për t'i mbajtur eshtrat dhe muskujt të 

punojnë me efikasitet. 

- Vazhdoni të lëvizni dhe përdorni ushtrime për të ndërtuar dhe ruajtur forcën bazë dhe 

fleksibilitetin. 

- Lëvizni mirë; shmangni sjelljen e keqe dhe ushtrimin e tepërt siç është ngritja e rëndë 

kur është e mundur. 

- Zvoglimi i stresit dhe ankthit; mësoni teknikat e relaksimit dhe strategjitë e përballimit 

të tilla si joga, taichi ose meditim i ndërgjegjshëm për të qëndruar në kontroll. 

Rekomandimet  për parandalimin e dhimbjeve kronike tek popullata vulnerabile 

Të gjitha rekomandimet për parandalimin e dhimbjes akute plus: 

- Menaxhimi efikas i dhimbjes akute 

- Njohja e zhvillimit të dhimbjes kronike si problem i shëndetit publik 

Vlerësimi dhe Menaxhimi 

Ka raste kur dhimbja nuk eshte e mundur të parandalohet, dhe në këto raste duhet të përdorim 

strategji efektive të vlerësimit dhe menaxhimit. Ka shumë udhërrefyes që janë zhvilluar në të 

gjithë botën, të cilat mund të përdoren për të udhëhequr vlerësimin dhe procesin e menaxhimit 

për të gjitha popullatën vulnerabile. Të paktën dhjetë udhërrefyes, për shembull, përqëndrohen 

tek të moshuarit dhe mbulojnë çështje të tilla si vlerësimi dhe menaxhimi i dhimbjes, dhimbja 

akute dhe kronike, ose dhimbja e shoqëruar me osteoartritin [14, 15, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Nga perspektiva pediatrike, udhërrefyesit përqendrohen në dhimbjen akute, kronike ose 

kancerogjene nga vendet specifike dhe nga Organizata Botërore e Shëndetesise [22, 23, 24, 25]. 

Për sa i përket të mbijetuarve nga torturat, ekzistojnë disa udhëzime, por ato shpesh 

përqendrohen në menaxhimin e çrregullimeve psikologjike [26] dhe jo në dhimbje. Sidoqoftë, ka 
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pasur një numër rekomandimesh për publikime për menaxhimin e dhimbjeve në këtë popullatë 

[5]. 

Barrierat organizative dhe profesionale shpesh e pengojnë zbatimin e këtyre udhërrefyesve, 

kështu që edukimi dhe ndërgjegjësimi i vetëdijes janë kryesore. Ndërhyrja e hershme do të 

parandalojë zhvillimin e dhimbjeve kronike dhe më pas do të zvogëlojë barrën për pacientin, 

familjen dhe shoqërinë. Sidoqoftë, stafi duhet të jetë i vetëdijshëm se si të nxisë historinë e 

dhimbjes dhe përgjigjet. Për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar, konsultimi 7-minutësh për 

mjekun e pengon të moshuarin të përshkruaj dhimbjen e tij, por është një kufizim organizativ që 

duhet punuar. Në mënyrë të ngjashme, Tai-Seale et al [13] gjetën qe diskutimet rreth dhimbjes 

që zgjatën vetëm 2-3 minuta ballafaqoheshin nga komunikimi, gjinia apo faktorët kulturorë. 

Sidoqoftë, ne jemi aty ku jemi dhe barrierat organizative, edukative janë një realitet dhe gjithçka 

që mund të bëjmë është të punojmë brenda kufijve të asaj që kemi, duke u mbështetur në 

humanizmin e përkujdesjes të bëjmë më të mirën për pacientët me mjetet dhe udhërrefyesit  në 

dispozicion. Të paktën në 2019/20 ne kemi aftësi të njohim popullatën që mund të konsiderohen 

të njdeshëm dhe nevojat e tyre specifike janë duke u theksuar. Për shembull, ne kemi të paktën 

12 mjete të vlerësimit të dhimbjes të cilat janë zhvilluar posaçërisht për të moshuarit me 

demencë dhe disa janë përdorur gjerësisht në praktikën klinike. Për shembull: PAINAd, PACSLAC, 

Doloplus, Abbey [14]. 
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