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Προλαμβάνοντας τον πόνο: Εισαγωγή 

Ο πόνος ορίζεται από την IASP ως «Μια δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία 

συσχετιζόμενη με πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη, ή περιγραφόμενη με όρους μιας τέτοιας 

βλάβης». Ο χρόνιος πόνος τυπικά ορίζεται ως πόνος που συνεχίζει να είναι παρών για περισσσότερο 

από 3 μήνες [15], ή διαρκεί περισσότερο από την αναμενόμενη διάρκεια αποκατάστασης της βλάβης. Η 

παρακολούθηση του πόνου ενός ατόμου που δεν βελτιώνεται μετά από 3 μήνες είναι σημαντική 

δεδομένου ότι η πρώιμη θεραπεία του πόνου είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης του 

μακροπρόθεσμου, επίμονου χρόνιου πόνου [7]. 

Υπολογίζεται πως 1 στους 5 ανθρώπους παγκοσμίως βιώνει κάποια μορφή χρόνιου πόνου [8]. Μόνο 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 50 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από χρόνιο καθημερινό 

πόνο με τους 19,6 εκατομμύρια να έχουν υψηλής επίδρασης χρόνιο πόνο (δηλαδή χρόνιο πόνο που 

συχνά περιορίζει τις καθημερινές ή εργασιακές τους δραστηριότητες) [2]. Οι ποιο συχνοί τύποι χρόνιου 

πόνου περιλαμβάνουν: 

 Μυοσκελετικό πόνο (π.χ. χρόνιο οσφυϊκό πόνο, αυχενικό πόνο, αρθριτικό πόνο) 

 Νευροπαθητικό πόνο (π.χ. περιφερική νευροπάθεια, νευραλγία του τριδύμου νεύρου) 

 Λειτουργικά σύνδρομα πόνου (π.χ. ινομυαλγία, χρόνια ημικρανία, χρόνιος πυελικός πόνος) 

 Χρόνιος πόνος μετά από χειρουργείο 

 Σύνδρομο σύνθετου περιοχικού πόνου (Complex Regional Pain Syndrome-CRPS) 

 Πόνος σχετιζόμενος με καρκίνο 

Επίπτωση του Χρόνιου Πόνου 

Ο χρόνιος πόνος αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο πρόβλημα για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά και για 

το άτομο. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του επηρεάζονται από τον χρόνιο πόνο, σωματικά, 

ψυχολογικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά [6]. Οι προσωπικές επιπτώσεις του χρόνιου πόνου στη ζωή 

ενός ατόμου εξαρτώνται από τη σοβαρότητα και τη διάρκεια του πόνου και από το πόσο καλά το άτομο 

είναι ικανό να διαχειριστεί τον πόνο του. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη φυσική 

δραστηριότητα και κοινωνική απόμόνωση [3]. Παρόλο που μπορεί να νομίζει κάποιος πως 

αποφεύγοντας δραστηριότητες όπως είναι η άσκηση και οι κοινωνικές εκδηλώσεις, θα επέτρεπε την 

ξεκούραση και την επούλωση , επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως ήπιες έως μέτριες 

δραστηριότητες και η συνεχής απασχόληση σε ένα υγιές εύρος καθημερινών δραστηριοτήτων είναι 

καλύτερο για την πρόληψη και διαχείριση του χρόνιου πόνου [11]. 

Πώς ο Πόνος Μεταπίπτει από Οξύ σε Χρόνιο Πόνο 

Μια ποικιλία φυσικών, γενετικών, περιβαλλοντικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων 

αλληλεπιδρούν με την παθοφυσιολογία για να συμβάλλουν στη μετάπτωση από οξύ πόνο σε χρόνιο 
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πόνο. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι παράγοντες που οδηγούν σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις οξέος πόνου παρόλο που οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες είναι σημαντικοί.  

Οι φυσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν: Φλεγμονή, στρες, μυϊκή ένταση, τραυματισμός, ιστικές 

βλάβες, προβλήματα με τη στάση του σώματος, μυϊκές ανισορροπίες (δυνατότεροι μύες σε κάποιες 

περιοχές και πιο αδύναμοι μύες σε άλλες περιοχές), αλλεργίες/ευαισθησίες, τρέχουσες ασθένειες (π.χ. 

αυτοάνοσες, καρκίνος), εκ γενετής ασθένειες (π.χ. δρεπανοκυτταρική αναιμία), έλλειψη θρεπτικών 

ουσιών, διαταραχές σωματικών λειτουργιών, ανεπαρκή ύπνο, υπέρχρηση μυών και πολλοί άλλοι[5]. 

Ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν: κατάθλιψη, άγχος, μετατραυματική 

διαταραχή άγχους, κοινωνική απομόνωση, διάφορους στρεσογόνους παράγοντες, σωματική ή 

ψυχολογική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, έκθεση σε ασθένειες κα. [4]. 

Οποιοσδήποτε από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να συμβάλλει στην έναρξη οξέος πόνου και να 

επιτρέψει την μετάπτωση σε χρόνιο πόνο. Πολλοί τύποι χρόνιου πόνου ξεκινούν ως οξύς πόνος με 

αλλαγές στην επηρεασμένη περιοχή-όπως φλεγμονή, μυϊκή κόπωση/ανισορροπία, τραυματισμός ή 

οποιαδήποτε άλλος φυσικός παράγοντας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο [5]. 

Όταν αυτές οι καταστάσεις επιμένουν, ο πόνος και άλλα συμπτώματα μπορεί να αλλάξουν ή 

παραμένουν σταθερά και θεωρείται πως περίπου στους τρείς μήνες επίμονου πόνου σε μια τοπική 

περιοχή του σώματος, ξεκινάνε να συμβαίνουν αλλαγές στο κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλο και 

νωτιαίο μυελό) [16]. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν τον επαναπρογραμματισμό των νευρικών οδών 

προκειμένου να αντισταθμίσουν τον συνεχή πόνο. Πολλές μελέτες δείχνουν πως σε άτομα με χρόνιο 

πόνο προκύπτουν αλλαγές στον εγκέφαλο και αυτό φάνηκε όταν συγκρίθηκαν με υγιή άτομα που δεν 

είχαν πόνο [12]. Καθώς αυτό συμβαίνει, ακόμα και αν η τοπική περιοχή του πόνου έχει επουλωθεί ή 

θεραπεύεται, επαναπρογραμματισμένο κεντρικό νευρικό σύστημα θα μπορούσε να επιτρέψει την 

εμπειρία του πόνου να συνεχιστεί και να γίνει χρόνια.  

Όταν ο πόνος γίνει χρόνιος είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί και αυτό συμβαίνει διότι το να 

αντιστραφεί ο επαναπρογραμματισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι πιο δύσκολό από τη 

βελτίωση της φυσιολογίας στην περιοχή του πόνου [6]. Ο πόνος που σχετίζεται με μια τρέχουσα 

σωματική ασθένεια αντιμετωπίζεται καλύτερα με τη θεραπεία των συγκεκριμένων συμπτωμάτων της, 

αλλά και των δευτερευόντων συμπτωμάτων με στόχο τη μείωση της επίδρασης του πόνου και την 

πρόληψη του επαναπρογραμματισμού των νευρικών οδών του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
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Πώς να Μειώσεις την Πιθανότητα Ανάπτυξης Χρόνιου Πόνου-Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίας Υγείας 

Η διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής είναι μια δυνατή παρέμβαση για την πρόληψη του χρόνιου 

πόνου [10]. 

 Διατήρηση υγιούς δίαιτας και βάρους 

 Συστηματική άσκηση 

 Περιορισμός βλαβερών συνηθειών όπως είναι το υπερβολικό αλκοόλ και το κάπνισμα 

 Εργασία και ξεκούραση σε διάφορες στάσεις σώματος 

 Διαχείριση στρες με βαθιές αναπνοές χρησιμοποιώντας το διάφραγμα [13], συμμετέχοντας σε 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μειώνοντας πηγές στρες όποτε αυτό είναι εφικτό 

 Αναζήτηση συμβούλου ή ψυχολογική/συμπεριφορική θεραπεία όποτε είναι αναγκαίο [14] 

Πώς να Διαχειριστείτε τον Οξύ πόνο και να Προλάβετε την Μετάπτωσή του στον Χρόνιο Πόνο 

*Πρωτοβάθμια Πρόληψη* 

Συζήτησε το πλάνο διαχείρισης πόνου για το χρονικό διάστημα αμέσως μετά τον τραυματισμό ή πριν το 

χειρουργείο. Η εξασφάλιση αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης πόνου έχει καλύτερα 

αποτελέσματα. Η τακτική επανεξέταση διαχείρισης του πόνου είναι σημαντική. Οι γιατροί οφείλουν να 

υιοθετήσουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή και να προσανατολίζονται στην 

πολυπαραγοντική θεραπεία για την πρόληψη της μετάβασης στο χρόνιο πόνο [7]. 
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Όπως συνίσταται από την πρόσφατη έκθεση της Εσωτερικής Υπηρεσίας Μελέτης Πόνου αναφορικά με 

τις Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης Πόνου (Pain Management Best Practices Inter-agency Task Force 

Report), συμβουλεύουν τους ασθενείς να: 

 Λαμβάνουν αντιφλεγμονώδη φάρμακα (για παράδειγμα, ibuprofen) 

 Εφαρμόζουν κρύα και/ή ζεστά επιθέματα στις προσβεβλημένες περιοχές 

 Συμμετέχουν σε θεραπευτική (ήπιας έως μέτριας έντασης) άσκηση 

 Ξεκινούν φυσικοθεραπεία (ή φυσιοθεραπεία), θεραπευτική μάλαξη 

 Διαχειρίζονται το στρες 

 Αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη 

Επιπροσθέτως, μπορεί να είναι σκόπιμο: 

 Να λαμβάνουν μια ελαχιστοποιημένη δόση στεροειδών αντιφλεγμονωδών για τη μείωση της 

φλεγμονής, από το στόμα [9] 

 Να ακολουθούν μια χαμηλής περιεκτικότητας σε φλεγμονώδεις παράγοντες δίαιτα, πλούσια σε 

φρούτα λαχανικά, ξηρούς καρπούς και πρωτεΐνες 

Πώς να Διαχειριστείτε και να Αποτρέψετε την Επιδείνωση του Χρόνιου Πόνου *Δευτεροβάθμια 

Πρόληψη & Διατήρηση* 

Πρέπει να αντιληφθούμε πως ο χρόνιος πόνος είναι μια κοινή κατάσταση και συχνά δύσκολο να 

θεραπευτεί πλήρως-η καλή αυτό-διαχείριση του χρόνιου πόνου είναι τις περισσότερες φορές η 

καλύτερη μορφή θεραπείας ώστε το άτομο να φτάσει σε ανεκτά επίπεδα πόνου. Θετικές, αλλά 

ρεαλιστικές προσδοκίες του ατόμου για την αποτελεσματικότητα θεραπειών μπορεί να είναι πιο 

ωφέλιμες από ακραίες ή αρνητικές προσδοκίες. Όποτε αυτό είναι εφικτό, βρείτε έναν γιατρό, άτομα 

που είναι υποστηρικτικά,  τα εμπιστεύεστε και νιώθετε άνετα μαζί τους για να μοιραστείτε μαζί τους τις 

εμπειρίες σας. Οι πολυπαραγοντικές και διεπιστημονικές θεραπείες που χρησιμοποιούν μια ποικιλία 

φαρμάκων, προώθηση φυσικού τρόπου ζωής, καλής ψυχολογίας, εναλλακτικών και συμπληρωματικών 

θεραπειών, θεωρείται πως είναι ο πρότυπος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη διαχείριση και 

μείωση του χρόνιου πόνου και των επιπλοκών του [1]. 

 Αναζητήστε ιατρικές συμβουλές από έναν ειδικό πόνου/μια κλινική πόνου εάν υπάρχει στην 

περιοχή σας 

 Λάβετε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) (για παράδειγμα ibuprofen) για να μειώσετε τη 

φλεγμονή 

 Εφαρμόστε κρύα και/ή ζεστά επιθέματα στις προσβεβλημένες περιοχές 

 Ρωτήστε για ιατρικές θεραπείες που περιλαμβάνουν αναισθητικά μπλοκ νεύρων σε αρθρώσεις 

ή ιστούς. Αυτές είναι ενέσεις φαρμάκων που ανακουφίζουν από τον πόνο και/ή στεροειδών 

που μειώνουν τη φλεγμονή 

 Λάβετε υπόψη και άλλα φάρμακα για τον πόνο [21]: γκαμπαπεντίνη /πρεγκαμπαλίνη, 

τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης/νορεπινεφρίνης, τοπικούς παράγοντες (λιδοκαΐνη, καψαϊκίνη) 

 Συνεχίστε τη συστηματική ήπια έως μέτριας έντασης άσκηση-συνεχίστε να κινείστε και όταν 

αυτό είναι εφικτό και την επώδυνη περιοχή 
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 Ξεκινήστε τη φυσικοθεραπεία, ιδανικά με έναν ειδικό πόνου 

 Λάβετε ψυχολογική υποστήριξη, ιδανικά από έναν ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο στα θέματα 

πόνου 

 Δοκιμάστε συμπληρωματικές θεραπείες, εκτός από φάρμακα, για πρόσθετο όφελος: 

διαλογισμό, γιόγκα, βελονισμό, βιο-ανάδραση, θεραπευτική μάλαξη, θεραπευτική άσκηση στο 

νερό 

 Εάν τα οπιοειδή ενδείκνυνται μετά από αξιολόγηση κινδύνου εμφάνισης πόνου, σε συνεργασία 

με το γιατρό φτιάξτε ένα πλάνο, ανατρέξτε στους κινδύνους και τα οφέλη και διασφαλίστε πως 

λαμβάνετε την φαρμακευτική αγωγή όπως σας έχει συνταγογραφηθεί έχοντας συγκεκριμένους 

στόχους όπως αυτοί έχουν οριστεί από εσάς και τον θεράποντα γιατρό [17, 18]. 
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