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Parandalimi i dhimbjes: Hyrje 

Dhimbja përkufizohet nga IASP si "Një përvojë e pakëndshme ndijore dhe emocionale e 

shoqëruar me dëmtimin aktual ose të mundshëm të indeve, ose përshkruhet në terma të një 

dëmtimi të tillë. Dhimbja kronike përcaktohet në mënyrë tipike si dhimbje që vazhdon të jetë e 

pranishme për më shumë se 3 muaj [15] , ose zgjat më shumë se kohëzgjatja e pritshme normale 

e rikuperimit. Monitorimi i dhimbjes së një individi që nuk përmirësohet brenda 3 muajve është 

e rëndësishme duke pasur parasysh që trajtimi i hershëm i dhimbjes është mënyra më e mirë për 

të parandaluar dhimbjen kronike afatgjatë [7]. 

Vleresohet se 1 në 5 njerëz në tërë botën përjetojnë një formë të dhimbjes kronike [8]. Vetëm 

në Shtetet e Bashkuara, 50 milion njerëz vuajnë nga dhimbja  kronike e përditshme, ndërsa tek 

19.6 milion njerëz dhimbja kronike ka ndikim të lartë (d.m.th., dhimbja kronike që shpesh e 

kufizon jetën ose aktivitetet e punës) [2]. Llojet më të zakonshme të dhimbjes kronike përfshijnë: 

- Dhimbjet muskulore (p.sh., dhimbjet kronike në shpinë, dhimbjet  në qafë, dhimbjet tek artriti) 

- Dhimbjet neuropatike (p.sh., neuropatia periferike, neuralgjitë trigeminale) 

- Sindromat funksionale të dhimbjes (p.sh., fibromialgjia, migrena kronike, dhimbjet kronike të 

pelvikut) 

- Dhimbjet kronike pas operacionit 

- Sindroma regjionale e dhimbjes komplekse 

- Dhimbja e kancerit 

Ndikimi i dhimbjes kronike 

Dhimbja kronike paraqet një barrë të madhe si për shoqërinë globale ashtu edhe për individin. 

Personi në tërësi dhe mjedisi i tij ndikohet nga dhimbjet kronike - fizikisht, psiçikisht, biheviorale 

dhe sociale [6]. Ndikimi personal i dhimbjes kronike në jetën e një individi varet nga ashpërsia 

dhe kohëzgjatja e dhimbjes dhe sa  individi është në gjendje të menaxhoj dhimbjen e tij. Dhimbja 

kronike mund të sjellë në aktivitet të zvogëluar dhe izolim shoqëror [3]. Përderisa mund të duket 

sikur shmangia nga aktivitetet sikurse ushtrimet dhe ndodhitë shoqërore do të mundësonin 
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pushimin dhe shërimin, të dhënat shkencore tregojnë se aktiviteti i lehtë deri në atë mesatar dhe 

angazhimi i vazhdueshëm në një gamë të shëndetshme të aktiviteteve të përditshme është më e 

mira për parandalimin dhe menaxhimin e dhimbjeve kronike. 

Si kalon dhimbja akute në dhimbje kronike 

Një shumëllojshmëri faktorësh fizikë, gjenetikë, mjedisorë, psikologjikë dhe social 

bashkëveprojnë me patofiziologjinë për të kontribuar në kalimin nga dhimbjet akute në dhimbje 

kronike. Sidoqoftë, është e panjohur se cilat janë kontribuesit specifikë për rastet individuale të 

dhimbjes akute edhe pse faktorët psikosocialë janë domethënës. 

Faktorët fizikë përfshijnë: Inflamacionin, stresin, tensionin e muskujve, lëndimet, dëmtimin e 

indeve, problemet posturale, ç’rregullim të muskujve (muskujt më të fortë në disa zona dhe 

muskujt më të dobët në zona të tjera), alergjitë/ndjeshmëritë, procesi i vazhdueshëm i 

sëmundjes (p.sh.,semundjet autoimune, kanceri), etj. Proceset e sëmundjeve kongjenitale (p.sh., 

anemia drepanocitoze), mungesa e ushqimit, funksione të dëmtuara trupore, gjumë jo adekuat, 

mbingarkesa e muskujve, si edhe shumë të tjerë [5]. 

Faktorët psikologjikë dhe mjedisorë përfshijnë: depresionin, ankthin, çrregullimin e stresit post-

traumatik, izolimin social, stresorët me ndikim negativ, abuzimin fizik ose psikologjik ose 

traumën, abuzimin seksual, ekspozimi ndaj sëmundjes, si edhe të tjerë [4]. 

Ndonjë nga këto faktorë mund të kontribuojnë në fillimin e dhimbjes akute dhe të ndikojnë për 

kalimin në dhimbje kronike. Shumë lloje të dhimbjes kronike fillojnë si dhimbje akute me 

ndryshime në zonën e prekur të dhimbjes – këto mund të përfshijë inflamacion, 

lodhje/ç’rregullim të muskujve, dëmtim ose ndonjë faktor tjetër fizik të cekur më lart [5]. Nëse 

këta faktorë perzistojnë, dhimbja dhe simptomat e tjera mund të ndryshojnë ose të mbesin të 

njëjta dhe mendohet se edhe pas  tre muaj dhimbje të vazhdueshme në një rajon të trupit, fillojnë 

të ndodhin ndryshime në sistemin nervor qendror (trurin dhe palcën kurrizore) [16]. Këto 

ndryshime përfshijnë rivlerësimin e rrugëve nervore për të kompensuar dhimbjen e 

vazhdueshme dhe shumë studime kanë treguar fakte të ndryshimeve të trurit te individët me 

dhimbje kronike në krahasim me individë të shëndetshëm dhe pa dhimbje [12]. Ndërsa kjo 

ndodh, nëse edhe vendi i lokalizuar me dhimbje është i  shëruar ose është trajtuar, sistemi nervor 

qendror mund të lejojë që përvoja e dhimbjes të vazhdojë dhe të bëhet kronik. 

Sapo dhimbja të bëhet kronike është shumë më e vështirë për tu trajtuar, dhe kjo mund të jetë 

sepse ndryshimi i rivlerësimit të sistemit nervor qendror është më i vështirë sesa përmirësimi i 

fiziologjisë në vendin e dhimbjes [6]. Dhimbja e cila shoqërohet me një sëmundje të 

vazhdueshme në trup, adresohet më së miri duke trajtuar në mënyrë specifike efektet dhe 
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simptomat e shoqëruara të sëmundjes për të zvogëluar ndikimin e dhimbjes dhe për të 

parandaluar zbritjen e rrugëve nervore të sistemit nervor qendror. 

 

Si të zvogëloni mundësinë e zhvillimit të dhimbjes kronike - Udhëzime të përgjithshme 

shëndetësore 

Ruajtja e një jetese të shëndetshme është një ndërhyrje e fortë për të parandaluar dhimbjen 

kronike [10]. 

• Mbani një dietë dhe peshë të shëndetshme 

• Ushtroni rregullisht 

• Eliminoni praktikat jo të shëndetshme siç janë përdorimi i tepruar i alkoolit dhe pirja e duhanit 

• Punoni dhe pushoni në një sërë pozitash të shëndetshme 

• Menaxhoni stresin me frymëmarrje të thellë duke përdorur muskujt e diafragmës [13], duke 

marrë pjesë në aktivitete të këndshme, duke zvogëluar burimet e stresit të panevojshëm kur është 

e mundur 

• Kërkoni këshilla ose terapi psikologjike / të sjelljes kurdo që të jetë e nevojshme [14] 

Si të menaxhoni dhimbjen akute dhe të parandaloni kalimin në dhimbje kronike *Parandalimi 

parësor* 

Diskutoni mbi planin për menaxhimin e dhimbjes për ndërhyrjen afatshkurtër para operacionit 

ose pas lëndimit. Sigurimi i kontrollit efektiv të dhimbjes mund të rezultojë në zgjidhje më të 
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shpejtë. Rishikimi i rregullt i menaxhimit të dhimbjes është i rëndësishëm. Mjekët duhet të marrin 

një qasje të përqendruar në pacientë të individualizuar dhe të përqëndrohen në trajtimin 

multimodal për të parandaluar kalimin në dhimbje kronike [7]. 

Siç rekomandohet nga Praktikat më të Mira të Menaxhimit të Dhimbjeve Raporti Ndër-agjencial 

i Task Forces [18] pacientëve u këshillohet: 

• Marrja e barërave anti-inflamatore (për shembull, ibuprofen) 

• Aplikimi i kompresave të ftohta dhe / ose ngohta në zonat e prekura 

• Marrja pjesë në ushtrime terapeutike (të lehta deri të moderuara) 

• Terapi fizikale (ose fizioterapi), terapi masazhesh 

• Menaxhimi i stresit 

• Mbështetja psikologjike 

Për më tepër, mund të këshillohet që: 

• Të merret një dozë e shkurtër dhe e ultë e steroideve oral për të zvogëluar inflamacionin [9] 

• Të merren ushqime me vlerë të ultë inflamatore, të pasur me fruta, perime, arra, me burime të 

proteinave 

Si të menaxhohet dhe parandalohet keqësimi i dhimbjes kronike *Parandalimi dhe 

mirëmbajtja dytësorë* 

Duhet të kuptoni që dhimbja kronike është e zakonshme dhe shpesh është e vështirë për tu 

shëruar plotësisht -  vetë-administrimi i mirë i dhimbjes kronike është shpesh forma më e mirë e 

trajtimit për të mbajtur dhimbjen në një nivel të tolerueshëm për një individ. Pritjet pozitive, por 

realiste, për trajtime ose terapi mund të jenë më të dobishme sesa pritjet ekstreme ose negative. 

Kurdo që të jetë e mundur, gjeni një mjek dhe person mbështetës, të cilëve ju i besoni dhe 

ndjeheni të qetë me ndarjen e përvojave tuaja. Trajtimet multimodale dhe ndërdisiplinore që 

përdorin një larmi terapish farmakologjike, fizike, stili të jetës, psikologjik dhe alternative si dhe 

terapia plotësuese, mendohet si standardi i artë dhe mënyra më efektive për të menaxhuar dhe 

zvogluar dhimbjet kronike dhe ndikimin e saj [1]. 

• Kërkoni këshilla mjekësore nga një specialist/klinikë e dhimbjes nëse është në dispozicion në zonën 

tuaj 

• Merrni barna josteroide anti-inflamatore (NSAID) (për shembull, ibuprofen) për të zvogëluar 

inflamacionin 

• Aplikoni kompresa të ftohta dhe / ose të nxehta në zonat e prekura 

• Pyesni për trajtimet mjekësore që përfshijnë blloqet nervore në nyje ose inde. Këtu behet fjale per 

injeksione që i lehtësojnë dhimbjet dhe/ose steroidet për të zvogëluar inflamacionin 

• Konsideroni barna tjerë për dhimbjen [21]: Gabapentin/pregabalin, antidepresantë triciklik, 

frenues të rikthimit të serotoninës/norepinefrinës, barëra për përdorim lokal  (lidokainë, capsaicin) 
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• Vazhdoni me ushtrimet e rregullta të lehta deri të moderuara - vazhdoni të lëvizni trupin tuaj edhe 

kur është e mundur zonën e dhimbshme 

• Filloni fizioterapinë, në mënyrë ideale nga një specialist i dhimbjes 

• Merrni mbështetje psikologjike, në mënyrë ideale nga një psikolog i specializuar i trajnuar për 

dhimbje 

• Provoni me terapi plotësuese pa barna për rezultate shtesë: meditim, joga, akupunkturë, 

biofeedback, terapi masazhesh, terapi me ujë/noti 

• Nëse opioidet indikohen për terapi të dhimbjes pasi të bëhet një vlerësim i rrezikut, bëni një plan 

me mjekun tuaj, rishikoni rreziqet dhe përfitimet dhe sigurohuni që po merrni barnat vetëm ashtu 

siç përshkruhet me qëllime specifike siç përcaktohet nga ju dhe mjeku juaj [17, 18]. 
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