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Desteklenen Öz Yönetim – Yaşanmış Bakış Açısından 

Kendi kendine yönetim, sağlık hizmetleri sistemindeki farklı aktörler hakkında farklı yorumlara veya 

anlayışlara sahip olabilir. Ağrıyla yaşayan insanlar için, ağrıyı yönetmenin tıbbi olmayan yolları da dahil 

olmak üzere yaşam kalitelerini iyileştirmek için davranışları, stratejilere ve faaliyetleri kasterderken, bir 

sağlık hizmeti sağlayıcısına göre hastaların klinisyene veya ağrı uzmanına sevki olabilir. Öz yönetim, acı 

çeken insanlar tarafından bireysel ve işbirliğine dayalı olmaması şeklinde görülebilir. 

Destekli kendi kendine yönetimin, ağrı ile yaşayan kişi ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki etkili 

ilişkileri içerdiği, iyi kurulmuş kendi kendine yönetim teknikleri üzerinde işbirliği içinde çalıştığı 

anlaşılmaktadır [1]. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının, ağrı çeken bir kişiyi tedavi gerektiren semptomları olan 

biri olarak değil, becerileri, güçlü yönleri ve öz nitelikleri olan bir bütün olarak görmesi için değişim gerekir 

[2]. 

Kendi kendine yönetimin kronik bel ağrısı tedavisi için etkili bir yaklaşım olduğu gösterilmiştir [3]. Başarılı 

bir şekilde desteklenen kendi kendine yönetim, hem sağlık hizmeti verenlerin hem de ağrıyla yaşayan 

kişinin eylemlerini gerektirir. 

Bir Destek Temeli Kurmak 

• Dinleme: Kalıcı ağrı karmaşıktır ve bir kişinin biyolojisi veya semptomlarından çok daha fazlasını içerir. 

İnsanların, açık ve güvenli bir şekilde, kesintisiz olarak deneyimlerini sağlık hizmeti sağlayıcılar ile 

ilişkilendirebilmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Yazı, sanat veya diğer yöntemler, acı deneyimini 

başkalarına anlatmayı sağlayabilir. 

• Doğrulama: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bir kişinin acısının gerçek olduğunu doğrulamalıdır. Kalıcı ağrı ile 

yaşayan insanlar genellikle etiketlenir veya inanılmaz. Ağrı onaylandığında ve buna inanıldığında, ağrısı 

olan kişi ilerilyebilir ve genel bakım planının bir parçası olarak kendi kendine yönetimi entegre edebilir [4]. 

• Dil: Sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanılan dil, ağrıyla yaşayan insanlar üzerinde zararlı veya 

olumlu etkilere sahip olabilir. Negatif konuşmalar, hareket etme korkusuna neden olabilir ve insanları 
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anlamlı bir şekilde kendi kendini yönetmekten alıkoyabilirken, pozitif konuşma güçlendiricidir ve kişinin 

acısını yönetmede bir araç olabilir ve yeterlilik duygusu yaratabilir. 

• Güven: Etkili ağrı yönetimi, sağlık hizmeti sunanlarla ağrıyla yaşayan insanlar arasında saygılı ve eşit bir 

ilişki gerektirir. Bu ilişkinin temeli güvendir. 

• Ortak Karar Verme / Birlikte Oluşturma: Bu, ağrıyla yaşayan insanların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının 

bilgi paylaştığı, fikirlerini ifade ettiği ve tedavi / yönetim kararları üzerinde bir fikir birliği geliştirdiği bir 

süreçtir. Bu, inatçı ağrıyla yaşayan kişilerin bilgilendirilmelerine ve mevcut en iyi bilimsel kanıtların yanı 

sıra değerleri ve tercihleri ile tutarlı bir bakım yöntemi seçmelerine yardımcı olur [5]. 

 

Sağlık Ekibi Tarafından Desteklenen Kendi Kendini Yönetme Stratejileri 

• Kabul ve İsteklilik: Bir kişinin acısı onaylandıktan sonra, ağrıyla yaşayan insanlar, ağrının uzun yıllar 

yaşamlarının bir parçası olabileceği halde, isterlerse kendilerinin daha iyi yaşamalarına yardımcı olmak için 

kanıtlanmış ve etkili yöntemler olduğunu daha iyi anlayabilirler [6].  

• Sabır: Kalıcı ağrıyla nasıl daha iyi yaşanacağını öğrenmek zordur ve çoğu zaman çok sinir bozucudur. 

Kalıcı ağrıyla yaşayan kişilerin kendilerine karşı sabırlı olmaları ve kendine şefkatli davranmaları gerekir. 

Kendi kendine yönetim desteğinin olumlu sonuçlarının ortaya çıkmaya başlaması haftalar veya daha uzun 

sürebilir. 

• Adım adım ilerleme: Ağrıyla yaşayan insanlar, günlük veya planlı aktiviteleri sırasında ilerlemelerini 

belirleyecek öğrenme stratejilerinden yararlanabilirler. Bu onların ağrı içinde boğulmamasını veya 

ağrılarının alevlenmesine neden olmamalarına yardımcı olabilir. 

• Hareket (Fiziksel Aktivite): Bu, ağrı sırasında mantıksız gelse de, hareket kişinin ağrısını azaltmaya 

yardımcı olabilir. İnsanların hoşuna giden bir hareketi bulmak önemlidir, çünkü bu, devam etmelerine 

yardımcı olacaktır; egzersiz yapmak, bisiklete binmek, yürümek, koşmak, spor salonuna gitmek, bahçeyle 

uğraşmak, dans etmek veya sizi düzenli olarak hareket ettiren herhangi bir aktivite olabilir. Ağrı 

modülasyonu ve fiziksel etkilere ek olarak, hareket aynı zamanda olumlu psikolojik etkiler de sağlayabilir 

[7]. 
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• Sakinleştirici Yöntemler: Ağrı, sempatik bir sinir sistemi tepkisidir [8] ve gevşeme teknikleri kişinin 

parasempatik sinir sistemini düzenlemesine yardımcı olabilir. Etkili gevşeme teknikleri arasında derin, 

kontrollü nefes alma, farkındalık ve meditasyon yer alır. 

• Anlamlı Aktiviteler: Anlamlı aktivitelere odaklanma, okuma, hobilerinin tadını çıkarma, gönüllülük veya 

ağrı ile yaşayan kişi için anlamı ve amacı olan herhangi bir faaliyet gibi etkinlikleri içerir. Sağlık hizmeti 

sağlayıcıları, insanların bu faaliyetlerin ne olduğunu keşfetmelerine ve bu faaliyetlere nasıl katılacaklarına 

dair planlar geliştirmede onlarla birlikte çalışabilir. 

• Sosyal İlişki: Arkadaşlar veya aileyle sosyalleşme [9]. 

 

İnatçı ağrıyla yaşayan insanlar güçlü ve dayanıklıdır ve kendi kendini idare etme becerisine sahiptir. 

Dayanıklılık, Amerikan Psikoloji Derneği tarafından bir bakıma “özellikle zihinsel, duygusal ve davranışsal 

esneklik ve dış ve iç taleplere uyum yoluyla zor veya zorlu yaşam deneyimlerine başarılı bir şekilde adapte 

olmanın süreci ve sonucu” olarak tanımlanmaktadır [10]. Dayanıklılık sıradan, yani hepimizin içinde 

bulunur. Dayanıklılık bireyler arasında değişkendir, kişinin deneyimleriyle güçlendirilebilir ve artırılabilir. 

 

KAYNAKLAR 

[1] Hutting N, Johnston V, Staal JB, Heerkens YF. Promoting the Use of Self-management Strategies for People With Persistent 
Musculoskeletal Disorders: The Role of Physical Therapists. J Orthop Sports Phys Ther. 2019 Apr;49(4):212-215. 
[2] National Health Service. (March 10, 2020). Supported self-management: Summary guide. Retrieved January 4, 2020 from 
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/03/supported-self-management-summary-guide.pdf 
[3] Du S, Hu L, Dong J, et al. Self-management program for chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. 
Patient Educ Couns. 2017; 100: 37– 49. 
[4] Edmond SN, Keefe FJ. Validating pain communication: current state of the science. (2015). Pain. Feb;156(2):215-219. doi: 
10.1097/01.j.pain.0000460301.18207 

[5] Jones, L, Roberts, L, Little, P, Mullee, M, Cleland, J, Cooper, C. (2014). Shared decision making in back pain consultations: an 
illusion or reality? European Spine Journal. 23. 13-19. 
[6] Bronwyn Lennox Thompson, Jeffrey Gage & Ray Kirk (2020) Living well with chronic pain: a classical grounded theory, 
Disability and Rehabilitation, 42:8, 1141-1152 

[7] Lewis J, O'Sullivan P. Is it time to reframe how we care for people with non-traumatic musculoskeletal pain? Br J Sports Med. 
2018; 52: 1543– 1544. 
[8] Schlereth T, Birklein F. The sympathetic nervous system and pain. Neuromolecular Med. 2008;10(3):141-7. doi: 
10.1007/s12017-007-8018-6. Epub 2007 Nov 8. PMID: 17990126. 
[9] Dueñas, M., Ojeda, B., Salazar, A., Mico, J. A., & Failde, I. (2016). A review of chronic pain impact on patients, their social 
environment and the health care system. Journal of pain research, 9, 457–467. 
[10] American Psychological Association. (n.d.). APA Dictionary of Psychology. https://dictionary.apa.org/resilience 



 

© Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. Tüm hakları saklıdır. 
IASP bilim adamlarını, klinisyenleri, sağlık çalışanlarını ve yasa koyucuları biraraya 
getirerek ağrı çalışmalarını destekler ve tüm dünyada daha iyi ağrı tedavisini yaymak 
için bilgiyi aktarır. 

 

YAZAR 

Keith Meldrum, AScT, RTMgr 

International Persistent Pain Advocate, A Path Forward, Canada 

Global Alliance of Partners for Pain Advocacy (GAPPA) Task Force 

apathfwd@gmail.com  

 

HAKEMLER 

Joletta Belton, MSc 

Global Alliance of Partners for Pain Advocacy (GAPPA) Task Force 

The Endless Possibilities Initiative and Retrain Pain Foundation, USA 

Pamela Ressler 
Stress Resources, USA 

Global Alliance of Partners for Pain Advocacy (GAPPA) Task Force 

 

mailto:apathfwd@gmail.com

