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Az IASP azzal a céllal hoz össze tudósokat, klinikusokat, egészségügyi ellátókat és 
törvényhozókat, hogy világszerte előmozdítsa és támogassa a fájdalommal kapcsolatos 
kutatásokat, és a hatékonyabb fájdalomkezelés érdekében átültesse a megszerzett 
tudást a klinikai gyakorlatba. 

A Fájdalom Megelőzése: Bevezetés 

Fájdalom az IASP definíciója szerint “Egy olyan kellemetlen érzékelési és érzelmi élmény, amely valós 

vagy potenciális szöveti károsodással áll összefüggésben, vagy amelyet ilyen károsodásra utaló 

kifejezésekkel írnak le.” A krónikus fájdalom tipikusan úgy definiálható, mint egy olyan fájdalom, ami 3 

hónapig vagy annál tovább áll fenn [15], vagy hosszabb ideig tart, mint a gyógyulás normál esetben 

elvárt időtartama. A 3 hónapon belül nem javuló fájdalom figyelemmel követése igen fontos, lévén, 

hogy a fájdalom korai kezelése a legjobb módszere a hosszan tartó perzisztáló krónikus fájdalom 

megelőzésének [7]. 

Becslések szerint a világ lakosságából minden 5. ember él meg valamilyen formában krónikus fájdalmat 

[8]. Csupán az Egyesült Államokban 50 millió ember szenved krónikus mindennapos fájdalomban, 19,6 

millió embernek van nagy hatással bíró krónikus fájdalma (tehát olyan krónikus fájdalma, ami gyakran 

korlátozza az élettel vagy a munkával kapcsolatos tevékenységeket) [2]. A krónikus fájdalom 

leggyakoribb típusai közé tartozik: 

 mozgásszervi fájdalom (pl.: krónikus derékfájdalom, nyaki fájdalom, arthritis-es fájdalom) 

 neuropathiás fájdalom (pl.: perifériás neuropathia, trigeminális neuralgia) 

 funkcionális fájdalom szindrómák (pl.: fibromyalgia, krónikus migrén, krónikus kismedencei 
fájdalom) 

 krónikus posztoperatív fájdalom 

 komplex regionális fájdalom szindróma 

 daganatos fájdalom 

A Krónikus Fájdalom Hatása 

Krónikus fájdalom komoly terhet jelent a világ társadalmára és az érintett személyre egyaránt. A 

krónikus fájdalom hatással van a személy egészére és a környezetére is – fizikailag, pszichésen, 

magatartás szempontjából és szociálisan is [6]. A krónikus fájdalom személyes hatása az érintett személy 

életére függ a fájdalom súlyosságától és időtartamától, valamint attól, hogy az adott személy milyen jól 

képes kezelni a fájdalmát. A krónikus fájdalom csökkent aktivitáshoz és szociális elszigeteltséghez 

vezethet [3]. Noha úgy tűnhet, hogy az olyan típusú tevékenységek kerülése, mint a testedzés és a 

társasági események, lehetőséget teremthetnek a pihenésre és a gyógyulásra, a tudományos adatok azt 

mutatják, hogy az óvatostól a mérsékelt aktivitásig valamint a napi tevékenységekben való egészséges 

tartományban lévő mennyiségű folyamatos részvétel a krónikus fájdalom legjobb megelőzési és kezelési 

módszere [11]. 
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Hogyan Alakul Át a Fájdalom Akut Fájdalomból Krónikus Fájdalommá? 

Számos fizikális, genetikai, környezeti, pszichológiai és szociális tényezőnek a kórélettani folyamatokkal 

való kölcsönhatása járul hozzá az akut fájdalom krónikus fájdalommá való átalakulásához. Nem ismert 

azonban, hogy az akut fájdalom egyes konkrét eseteiben mik a specifikus szereplők, azonban a 

pszichoszociális tényezők jelentősek. 

A fizikális tényezők közé tartoznak: gyulladás, stressz, izomfeszülés, sérülés, szöveti károsodás, tartási 

rendellenességek, izom egyenlőtlenségek (erősebb izmok bizonyos területeken, míg gyengébb izmok 

más területeken), allergiák/érzékenységek, zajló betegségek (pl.: autoimmun vagy daganatos), 

veleszületett betegségek (pl.: sarlósejtes vérszegénység), táplálkozási hiányok, csökkent testi funkciók, 

nem megfelelő alvás, izom túlhasználat és számos egyéb [5]. 

A pszichés és környezeti tényezők közé tartoznak: depresszió, szorongás, poszttraumás stressz betegség, 

társadalmi elszigeteltség, negatívan ható stresszorok, fizikális és vagy pszichológiai bántalom vagy 

trauma, szexuális bántalom, betegségeknek való kitettség és egyebek [4]. 

Ezek közül bármely tényező hozzájárulhat az akut fájdalom elindításához és lehetőséget adhat a krónikus 

fájdalomba történő átmenethez. A krónikus fájdalom számos típusa kezdődik olyan akut fájdalomként, 

amelynél a fájdalom által érintett területen valamilyen kóros változás van – ezek közé tartozhat a 

gyulladás, az izomfáradtság/egyenlőtlenség, a sérülés vagy bármilyen más fizikális tényező a fentebb 

felsoroltak közül [5]. 

Ahogy ezek a körülmények perzisztálnak, a fájdalom és egyéb panaszok változhatnak vagy konzisztensek 

maradhatnak, és úgy gondolják, hogy a szervezet egy adott területére lokalizálódó perzisztáló fájdalom 

esetén hozzávetőleg három hónap elteltével változások kezdenek kialakulni a központi idegrendszerben 

(agy és gerincvelő) [16]. Az ilyen változások közé tartozik az idegi útvonalak újrahuzalozása, annak 

érdekében, hogy kompenzálja a fennálló fájdalmat, és számos tanulmány talált bizonyítékot arra 

vonatkozóan, hogy a krónikus fájdalommal élő személyek agyában eltérések mutathatók a fájdalomban 

nem szenvedő egészséges személyek agyához képest [12]. Amint ez bekövetkezik, még abban az 

esetben is, ha a lokális fájdalom helye már meggyógyult vagy kezelik, az újrahuzalozott központi 

idegrendszer lehetővé teheti, hogy a beteg továbbra is megélje a fájdalmat és az krónikussá váljon. 

Onnantól kezdve, hogy a fájdalom krónikussá vált, sokkal nehezebb kezelni, ami feltehetőleg amiatt 

lehet, mert a központi idegrendszer újrahuzalozásának visszafordítása sokkal nehezebb, mint a fájdalom 

helyén az élettani viszonyok javítása [6]. Az olyan típusú fájdalmat, amiről úgy gondoljuk, hogy a 

szervezet egyéb zajló betegségével van összefüggésben, a legjobb oly módon megközelíteni, hogy 

specifikusan az alapbetegség hatásait és a társuló tüneteket kezeljük, annak érdekében, hogy 

csökkentsük a fájdalom hatását és megelőzzük a központi idegrendszeri idegpályák újrahuzalozását. 



 
© Copyright 2020 Nemzetközi Fájdalom Társaság. Minden jog fenntartva. 
Az IASP azzal a céllal hoz össze tudósokat, klinikusokat, egészségügyi ellátókat és 
törvényhozókat, hogy világszerte előmozdítsa és támogassa a fájdalommal kapcsolatos 
kutatásokat, és a hatékonyabb fájdalomkezelés érdekében átültesse a megszerzett 
tudást a klinikai gyakorlatba. 

 

Hogyan Csökkenthető a Krónikus Fájdalom Kialakulásának Esélye – Általános Egészségügyi Irányelvek 

Az egészséges életmód fenntartása egy erős intervenciós módszer a krónikus fájdalom megelőzésére 

[10]. 

 Tartsa fenn az egészséges étrendet és testsúlyt 

 Mozogjon rendszeresen 

 Hagyja el az egészségtelen szokásokat, úgymint a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás 

 Dolgozzon és pihenjen változatos, egészséges testtartásokban 

 Kezelje a stresszt rekeszizmokat használó mély lélegzetvételekkel [13], élvezetes 
tevékenységekben való részvétellel, és a szükségtelen stressz forrásainak csökkentésével, 
amikor csak lehetséges 

 Vegyen igénybe tanácsadást vagy pszichológiai/magatartásterápiát, amikor szükséges [14] 

Hogyan Kezeljük az Akut Fájdalmat és Előzzük Meg a Krónikus Fájdalommá Való Átalakulást *Primer 

Prevenció* 

Beszéljük meg a beteggel a fájdalom rövid távú kezelésének tervét a műtétet megelőzően vagy a 

sérülést követően. A hatékony fájdalom kontroll biztosítása a fájdalom gyorsabb múlását 

eredményezheti. A fájdalomkezelési terv rendszeres felülvizsgálata igen fontos. A kezelőorvosoknak egy 
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személyre szabott és betegközpontú megközelítési módot kell magukévá tenni és multimodális 

kezelésre kell összpontosítani annak érdekében, hogy megelőzzük a krónikus fájdalom kialakulását [7]. 

Amint azt A Fájdalom Kezelésének Legjobb Módszereivel Foglalkozó Ügynökségek Közti Munkacsoport 

nemrégiben közzé tett Jelentése (Pain Management Best Practices Inter-agency Task Force Report) [18] 

javasolja, a betegeknek tanácsos:  

 Gyulladáscsökkentő gyógyszereket szedni (pl.: ibuprofen) 

 Az érintett területekre hideget és/vagy meleget helyezni 

 Részt venni terápiás (enyhe-közepes intenzitású) testedzésben 

 Fizikoterápiában (vagy fizioterápiában), masszázs terápiában részesülni  

 Kezelni a stresszt 

 Pszichológiai támogatást igénybe venni 

Továbbá esetleg javasolható: 

 A gyulladás csökkentése érdekében egy rövid és fokozatosan leépített dózisú per os szteroid 

kezelésben részesülni [9] 

 Gyümölcsökben, zöldségekben, diókban és sovány fehérjékben gazdag gyulladáscsökkentő (low-

inflammatory) étrendet fogyasztani 

Hogyan Kezeljük és Előzzük Meg a Krónikus Fájdalom Súlyosbodását *Szekunder Prevenció & 

Fenntartás* 

Meg kell értenünk, hogy a krónikus fájdalom gyakori és sokszor nehéz teljesen meggyógyítani – a 

krónikus fájdalom jó öngyógyítása gyakran a kezelés legjobb formája ahhoz, hogy a fájdalom az adott 

személy számára elviselhető szintűvé váljon. A kezelésekkel vagy gyógymódokkal szemben támasztott 

pozitív, de realisztikus várakozások többet segíthetnek, mint az extrém vagy negatív várakozások. 

Amikor csak lehetséges, a beteg keressen egy olyan orvost és támogató személyeket, akikben megbízik, 

s akik mellett jól érzi magát az élményei megosztásakor. A multimodális és interdiszciplináris kezelési 

módokat, melyek számos gyógyszeres, fizikális, életmódbeli, pszichológiai, valamint alternatív és 

komplementer terápiákat alkalmaznak, arany standardnak és a krónikus fájdalom és hatásai kezelésében 

és csökkentésében leghatékonyabb módnak gondolják [1]. 

 Kérjen orvosi segítséget fájdalomspecialistától / fájdalomambulanciától, ha rendelkezésre áll 

olyan a környezetében 

 Szedjen nem-szteroid gyulladáscsökkentő szereket (nonsteroidal anti-inflammatory drug, 

NSAID; pl.: ibuprofen) a gyulladás csökkentésére 

 Helyezzen hideget és/vagy meleget az érintett területekre 

 Érdeklődjön olyan orvosi kezelések után, amelyek ízületi vagy szöveti idegblokádot foglalnak 

magukba. Ezek fájdalomcsillapító gyógyszereket és/vagy szteroidokat tartalmazó injekciók a 

gyulladás csökkentésére 
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 Fontoljon meg egyéb gyógyszereket a fájdalomra [21]: Gabapentin/pregabalin, triciklikus 

antidepresszánsok, szerotonin/noradrenalin visszavételgátlók, topikális szerek (lidokain, 

kapszaicin) 

 Folytasson rendszeres enyhe-közepes megterheléssel járó testmozgást – tartsa mozgásban a 

testét és, amennyiben lehetséges, a fájdalmas területet 

 Kezdjen fizioterápiát, ideálisan fájdalomspecialistától 

 Kapjon pszichológiai támogatást, ideálisan egy speciálisan ilyen képzést kapott 

fájdalompszichológustól 

 Próbáljon ki komplementer, nem gyógyszeres terápiákat többlet haszon reményében: 

meditáció, jóga, akupunktúra, biofeedback, masszázs terápia, vízi/úszás terápia 

 Amennyiben a kockázat felmérése után opioidok is indokoltak a fájdalom kezelésére, legyen egy 

közös terve az orvosával, tekintsék át a kockázatokat és a hasznokat, és gondoskodjanak róla, 

hogy csak az előírásnak megfelelően szedje a gyógyszert, olyan specifikus célokkal, melyeket 

közösen határoznak meg, Ön és az orvosa [17, 18]. 
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