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A Krónikus Fájdalom Primer Prevenciója 

Bevezetés 

A fájdalom primer prevenciója az akut fájdalom megelőzéseként definiálható, a szekunder prevenció az 

akutból krónikus fájdalommá való átalakulást célozza meg, míg a tercier prevenció célja a krónikus 

fájdalom hatásának csökkentése [5]. A továbbiakban a posztoperatív fájdalommal és a foglalkozási 

sérülésekkel kapcsolatos primer prevenciós intervenciók evidenciáit foglaljuk össze. 

A Fájdalom Primer Prevenciója a Kutatásban 

Krónikus posztoperatív fájdalom A műtéti beavatkozások gyakoriak, gyakran okoznak akut fájdalmat, a 

lakosság jelentős hányadát érintik, és a posztoperatív fájdalom valószínűleg a legintenzívebb kutatás 

tárgyát képező fájdalomkórkép a primer prevenció tekintetében [1]. A preventív módszerek közé 

tartozók prehabilitáció, pre- és perioperatív gyógyszeres terápia és érzéstelenítés, valamint a 

hazabocsátást követő intervenciók. A prehabilitáció, ami főleg aerob és rezisztencia-gyakorlatokból áll, 

javíthatja a fizikális funkciót, a kórházban töltött időt és a fájdalom hosszát műtétet követően a standard 

ellátáshoz képest (alacsony minőségű evidencia) [8]. A betegedukáció vélhetőleg csökkenti a sebészeti 

beavatkozásokhoz társuló fájdalommal kapcsolatos félelmet és szorongást, azonban a jelenleg 

rendelkezésre álló alacsony minőségű evidencia arra utal, hogy a preoperatív edukáció önmagában talán 

egyáltalán nem javít a posztoperatív fájdalmon, a funkción és az egészséggel összefüggő életminőségen 

vagy posztoperatív szorongáson a hagyományos ellátáshoz képest [6]. Azonban a preoperatív 

pszichológiai intervencióknak, úgymint az informálásnak, a kognitív intervencióknak vagy relaxációs 

stratégiáknak lehet egy csekély, de szignifikáns pozitív hatása a posztoperatív fájdalomra, a kórházi 

tartózkodás hosszára, és a negatív affektivitásra (nagyon alacsony-alacsony minőségű evidencia) [7].  

A gyógyszeres terápia és érzéstelenítés hatékonyságát a műtét utáni krónikus fájdalom vonatkozásában 

egy másik tájékoztató kiadvány vizsgálja és tárgyalja részleteiben (lásd „A Krónikus Posztoperatív 

Fájdalom Prevenciója” Tájékoztató Kiadvány). 

A teljes térdízületi protézisműtét utáni krónikus fájdalom súlyosságának csökkentésére irányuló, a 

kórházból való hazabocsátást követő (döntően fizioterápiából álló) intervenciók vizsgálata arra enged 

következtetni, hogy ezek az intervenciók hatékonyak [15]. 

A közelmúlt vezető projektjei alapján (noha mindeddig randomizált, kontrollált vizsgálat támogatása 

nélkül) egy olyan interdiszciplináris megközelítési mód, amely magában foglalja a több szakterületet 

felölelő „fájdalomátalakulási szolgálat” által végrehajtott preoperatív, kórházi bennfekvés alatti 

posztoperatív és hazabocsátást követő otthoni intervenciókat, ígéretesnek tűnik a műtét utáni krónikus 

fájdalom megelőzésére a kockázatnak kitett betegek körében [4, 13]. Mint alapfeltétel, szükség van a 
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posztoperatív krónikus fájdalom kialakulására vonatkozóan magas kockázatú betegek azonosítására 

alkalmas predikciós eszközökre, és számos kutatócsoport dolgozik ezen [9]. 

A foglalkozási intervenciók célja, hogy csökkentse a munkával kapcsolatos, akut fájdalomhoz vezető 

incidenseket és sérüléseket. Az intervenciók azokat a módosítható fizikális és pszichológiai 

rizikótényezőket kell megcélozzák, amelyek szignifikánsan növelik az újkeletű derékfájdalom 

kialakulásának esélyét. Ezek közé tartozik az olyan manuális feladatoknak való expozíció, amelyek 

kényelmetlen testtartás felvételével járnak (esélyhányados (odds ratio, OR) 8,0; 95%-os konfidencia 

intervallum (95% confidence interval, 95% CI) 5,5–11,8), a figyelem elvonása egy feladat vagy 

tevékenység során (OR 25,0; 95% CI 3,4–184,5), vagy a kimerültség (OR 3,7; 95% CI 2,2–6,3) [11]. 

Azonban közepes minőségű evidencia áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a manuális 

anyagkezelésre vonatkozó tanácsadás és tréning, segédeszközökkel vagy anélkül, nem előzi meg a 

derékfájdalmat vagy derékfájdalomhoz társuló rokkantságot a nulla intervencióhoz vagy alternatív 

intervenciókhoz képest [14]. 

A gyakori foglalkozási intervenciók, beleértve a testedzést önmagában (relatív rizikó (RR) 0,65; 95% CI 

0,50-0,86) vagy oktatással kombinálva (RR 0,55 95% CI 0,41-0,74), mind első helyen csökkentik a 

derékfájás kialakulását (alacsony-közepes minőségű evidencia) [12], amely eredményeket megerősítette 

egy nemrégiben publikált áttekintése az összefoglaló közleményeknek [10]. Egyéb foglalkozási 

intervencióknak, mint az oktatás önmagában (kiadványok, „derék iskolák”, videók), láb ortézisek, cipő 

betétek vagy lumbáris támasztó eszközök (derékövek, merevítők, szék-háttámlák), nincs hatása a 

derékfájdalom incidenciájára [10].  

Fizikális ergonomikus intervenciók magukban foglalják a felszerelés és a munkahelyi környezet javítását 

annak érdekében, hogy csökkentsék a mozgásszervrendszer fizikális terhelését [3]. Egy meta-analízis 

inkonkluzív alacsony-közepes minőségű evidenciát talált arra vonatkozóan, hogy az alternatív 

számítógép-egérrel ellátott kartámasz csökkentheti a nyaki, váll, vagy jobb felső végtag mozgásszervi 

betegségeinek incidenciáját, és igen alacsony minőségű evidenciát arra vonatkozóan, hogy a kiegészítő 

szünetek csökkentik a nyak (átlagos különbség (mean difference, MD) −0,25; 95% CI −0,40-től −0,11-ig), 

a jobb váll vagy felkar (MD −0,33; 95% CI −0.46-tól −0,19-ig) és a jobb alkar, csukló vagy kéz (MD −0,18; 

95% CI −0.29-től -0,08-ig) diszkomfortját irodai dolgozók körében [3]. A felső végtagi fájdalomra vagy 

diszkomfortra a munkaállomás beállítása és az ülő-álló asztalok alkalmazása nem volt hatással [3]. 

Következtetés 

Kevés tanulmány foglalkozik explicit módon a krónikus fájdalomra vonatkozó primer prevenciós 

intervenciók hatékonyságával és hatásosságával, ami kiemeli a szükségességét a magas minőségű 

kutatásoknak ezen a területen. A krónikus fájdalom primer prevenciójának egyik jövőbeni megközelítési 

módjai lehetnek a mind a lakosság egészét mind a magas rizikójú csoportokat megcélzó népegészségügyi 

intervenciók [5]. A közoktatásnak talán több ismeretet kellene átadnia a fájdalommal és annak 

egészségre vonatkozó következményeivel kapcsolatban, növelnie kellene a lakosság ismeretét az olyan 

stratégiákra vonatkozóan, amelyeket az egyes személyek alkalmazhatnak a saját fájdalom kezelésére, és 

meg kellene céloznia a fájdalom megtapasztalásával kapcsolatos fennálló aránytalanságokat [2]. 
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