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Kronik Ağrının Birincil Önlenmesi 

Giriş 

Ağrının birincil önlenmesi akut ağrının önlenmesi olarak tanımlanır, ikincil önleme akuttan kronik ağrıya 

geçişi ele alır, üçüncül önleme ise kronik ağrının etkisini azaltmayı amaçlamaktadır [5]. Aşağıda, cerrahi 

sonrası ağrı ve işyeri yaralanmaları için birincil önleme müdahaleleri özetlenmiştir. 

Araştırmalarda Ağrının Birincil Önlenmesi 

Kronik cerrahi sonrası ağrı Cerrahi prosedürler yaygındır, sıklıkla akut ağrıya neden olur, popülasyonun 

büyük bir bölümünü etkiler ve olasılıkla birincil önleme ile ilgili olarak en çok araştırılan ağrı durumudur 

[1]. Önleyici tedbirler arasında pre-habilitasyon, pre ve perioperatif farmakoterapi ve anestezi ile 

taburculuk sonrası müdahaleler yer almaktadır. Temel olarak aerobik ve direnç egzersizlerinden oluşan 

pre-habilitasyon, standart bakımla karşılaştırıldığında ameliyat sonrası fiziksel fonksiyonu artırırken, 

cerrahiden sonra kalış süresi ve ağrıyı azaltabilir (düşük kanıt düzeyi) [8]. Hasta eğitiminin cerrahi 

girişimden kaynaklanan ağrı korkusunu veya endişesini azalttığı varsayılmaktadır, ancak mevcut düşük 

düzeyli kanıtlar, ameliyat öncesi eğitimin tek başına ameliyat sonrası ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesini 

veya postoperatif kaygıyı standart uygulamadan daha fazla iyileştirmeyebileceğini göstermektedir [6]. 

Bununla birlikte bilgilendirme, bilişsel müdahaleler veya gevşeme stratejileri de dahil preoperatif 

psikolojik müdahaleler, postoperatif ağrı ve kalış süresinde küçük fakat anlamlı olumlu etkilere veya 

olumsuz etkilere (çok düşük ila düşük kanıt düzeyi) neden olabilir [7]. 

Cerrahi sonrası kronik ağrının önlenmesinde farmakoterapi ve anestezinin etkinliği araştırılmış ve başka 

bir bilgilendirici yazıda ayrıntılı olarak tartışılmıştır (bkz. ‘Kronik Cerrahi Sonrası Ağrının Önlenmesi’ yazısı). 

Total diz artroplastisi sonrası kronik ağrının şiddetini azaltmak için esas olarak fizyoterapiden oluşan 

taburculuk sonrası müdahalelerin araştırılması, bu müdahalelerin etkili olduğunu göstermektedir [15]. 

Güncel en iyi projeler tarafından belirtildiği gibi (ama şu ana kadar bunu destekleyen bir RKÇ 

olmadan)cerrahi öncesi, hastanede cerrahi sonrası ve taburculuk sonrası çok uzmanlı “geçici bir ağrı 

servisi” tarafından gerçekleştirilen müdahaleler [4, 13], risk altındaki hastaların ameliyat sonrası kronik 

ağrısını önlemek için umut verici görünmektedir. Bir ön koşul olarak, ameliyat sonrası kronik ağrı geliştirme 

riski yüksek hastaları tanımlamak için ölçüm araçları gereklidir ve birçok araştırma grubu bu konuda 

çalışmaktadır [9].  

Mesleki müdahaleler, akut ağrıya yol açan işle ilgili olayları ve yaralanmaları azaltmayı amaçlamaktadır. 

Müdahaleler, yeni başlayan bel ağrısı olasılığını önemli ölçüde arttıran değiştirilebilir fiziksel ve psikolojik 

risk faktörlerini ele almalıdır. Bunlar, bir görev veya etkinlik sırasında biçimsiz pozisyonları (OR 8,0, %95 CI 
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5,5–11,8), görev ya da aktivite sırasında dikkatinin dağılmasını (OR 25,0, %95 CI 3,4–184,5) veya yorgun 

olmayı (OR 3,7, %95 CI 2,2–6,3) [11] içerir.  

Ortak mesleki müdahaleler tek başına egzersizi (RR 0,65, %95 KI 0,50-0,86) veya eğitim ile birleştirilmesini 

(RR 0,55, 95% 0,05 Kİ-0,74) içerir. Her ikisi de ilk etapta bel ağrısı geliştirme riskini azaltır (düşük ila orta 

derecede kanıt düzeyi) [12]; bu bulgular yeni derlemelerin gözden geçirilmesiyle desteklenmektedir [10]. 

Tek başına eğitim (kitapçıklar, bel okulları, videolar), ayak ortezleri, ayakkabı tabanlıkları veya bel desteği 

(sırt kemerleri, kuşaklar, sandalye sırt dayanakları) gibi diğer mesleki uyarlamaların bel ağrısı insidansı 

üzerinde hiçbir etkisi yoktu [10].  

Fiziksel ergonomik müdahaleler, kas-iskelet sistemine fiziksel zorlamayı azaltmak için işyerinin ekipman ve 

ortamını iyileştirmeyi içerir [3]. Bir meta-analiz, boyun, omuz veya sağ üst ekstremite kas-iskelet sistemi 

bozukluklarının sıklığını azaltmada alternatif bir bilgisayar faresi ile kol desteği için yetersiz düşük ila orta 

kanıt düzeyi, destek için molaların boyun rahatsızlığını (MD -0,25; %95 CI -0,40 ila -0,11), sağ omuz veya 

üst kol (MD -0,33; %95 CI -0,46 ila -0,19) ve sağ önkol, el bileği veya el rahatsızlığını (MD-0,18; %95 CI -0,29 

ila -0,08) azalttığına dair çok düşük kanıt düzeyi bildirmiştir [3]. İş ortamının düzenlenmesi ve oturma 

masalarının üst ekstremitede ağrı veya rahatsızlık üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır [3]. 

Sonuç 

Kronik ağrı için birincil önleme müdahalelerinin etkisini ve etkinliğini açıkça ele alan az sayıda çalışma, bu 

alanda yüksek kaliteli araştırma ihtiyacını vurgulamaktadır. Kronik ağrının birincil önlenmesine yönelik 

gelecekteki bir yaklaşım, hem toplumun geneline, hem de yüksek riskli gruplara yönelik halk sağlığı 

müdahaleleri olabilir [5]. Halk eğitimi, ağrı ve sağlığın akıbeti hakkında farkındalığı artırabilir, bireylerin 

kendi ağrılarını yönetmek için kullanabilecekleri stratejiler hakkında kamu bilgisini geliştirebilir ve ağrı 

deneyiminde var olan eşitsizlikleri ele alabilir [2]. 
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