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Parandalimi parësor i dhimbjes kronike 

Hyrje 

Parandalimi parësor i dhimbjes përcaktohet si parandalimi i dhimbjes akute, parandalimi dytësor 

adreson kalimin nga dhimbja akute në kronike dhe parandalimi tretësor synon të zvogëlojë 

ndikimin e dhimbjes kronike [5]. Në vazhdim janë përmbledhur evidencat për ndërhyrjet 

parësore të parandalimit të dhimbjes pas operacionit dhe vendin e lëndimit. 

Parandalimi parësor i dhimbjes në hulumtime 

Dhimbja kronike post kirurgjike Procedurat kirurgjike janë të zakonshme, shpesh shkaktojnë 

dhimbje akute, prekin një përqindje të madhe të popullsisë dhe janë ndoshta gjendja më e 

hulumtuar e dhimbjes kur flitet në parandalimin primar [1]. Masat parandaluese përfshijnë pre-

habilitimin, farmakoterapinë dhe anestezinë para dhe perioperative si dhe ndërhyrjet pas 

lëshimit nga spitali. Para-habilitimi, që përbëhet kryesisht nga aerobiku dhe ushtrimet me 

rezistencë mund të përmirësojnë funksionin fizik, kohëzgjatjen e dhimbjes pas operacionit 

krahasuar me kujdesin standard (cilësi e ulët e provave) [8]. Edukimi i pacientëve supozohet se 

zvogëlon frikën ose ankthin e  dhimbjes nga procedurat kirurgjike, megjithatë, provat aktuale të 

një cilësie të ulët sugjerojnë që edukimi para operacionit vetëm mund të mos përmirësojë 

dhimbjen pas operacionit, funksionin dhe cilësinë e jetës, të lidhura me shëndetin ose ankthin 

pas operacionit më shumë se sa kujdesin e zakonshëm [6]. Sidoqoftë, ndërhyrjet psikologjike para 

operacionit përfshirë informacionin, ndërhyrjet kognitive (njohëse) ose strategjitë e relaksimit 

mund të kenë efekte të vogla pozitive, por domethënëse në dhimbjen pas operacionit, 

kohëzgjatjen e dhimbjes ose ndikimin negativ (shumë cilësi të ulët të provave) [7]. 

Efikasiteti i farmakoterapisë dhe anestezisë për parandalimin e dhimbjeve kronike pas 

operacionit vlerësohet dhe diskutohet në detaje në një tjetër fletë informative (shiko 

"Parandalimi i dhimbjes kronike post kirurgjike"). 
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Hulumtimi i ndërhyrjeve pas lëshimit për të zvogëluar ashpërsinë e dhimbjes kronike pas protezes 

totale te gjurit (artroplastikës totale), e përbërë kryesisht nga fizioterapia, mendohet se këto 

ndërhyrje janë më efektive [15]. 

Siç tregohet nga projektet e fundit të udhëhequra (por pa studime të randomizuara që e 

mbështesin këtë deri më tani) një qasje ndërdisiplinore që përfshin ndërhyrjet para-kirurgjike, 

post-kirurgjike në spital dhe jashtë ndërhyrjes pas lirimit nga spitali të kryera nga një "shërbim 

tranzitor i dhimbjes" shumë-profesionale duket premtuese për parandalimin e dhimbjes kronike 

pas operacionit te pacientët në rrezik të lartë [4, 13]. Si parakusht, janë të nevojshme mjetet e 

parashikimit për të identifikuar pacientët me rrezik të lartë për zhvillimin e dhimbjeve kronike 

pas operacionit  dhe shumë grupe kërkimore janë duke punuar në këtë [9]. 

Intervenimet profesionale kanë për qëllim të zvogëlojnë incidencën që lidhet me punën dhe 

dëmtimet që çojnë në dhimbje akute. Ndërhyrjet duhet të adresojnë faktorët e rrezikut fizik dhe 

psikologjik të modifikueshëm që rrisin ndjeshëm shanset e një fillimi të ri të dhimbjes së shpinës. 

Këto përfshijnë ekspozimin ndaj detyrave manuale që përfshijnë pozicionimin e vështirë (OR 8.0, 

95% CI 5.5–11.8) ose shpërqendrimi gjatë një detyre ose veprimtarie (OR 25.0, 95% CI 3.4–184.5) 

ose duke u lodhur (OR 3.7, 95% CI 2.2 –6.3) [11].  Sidoqoftë, ka prova të cilësisë së moderuar që 

këshillat dhe trajnimi për lëvizjet mbrojtëse gjatë punës me ose pa mjete ndihmëse nuk e 

parandalojnë dhimbjen e shpinës ose paaftësinë (invaliditetin) që lidhet me dhimbjen e shpinës 

kur krahasohet me gjendjet pa ndërhyrje ose me ndërhyrje alternative [14]. 

Ndërhyrjet e zakonshme profesionale  përfshijnë vetëm ushtrime (RR 0.65, 95% KI 0.50-0.86) ose 

në kombinim me edukimin (RR 0.55, 95% KI 0.41-0.74) që të dyja zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit 

të dhimbjes së poshtme të belit (LBP-së) në radhë të parë (me cilësi të ulët dhe të moderuar të 

provave) [12], rezultet të mbështetura nga një përmbledhje e fundit në literaturë [10]. Ndërhyrje 

të tjera profesionale, siç është vetëm edukimi (broshura, “shkolla belit”, video incizime), orthozat  

për shputa  ose shtrojat e këpucëve ose mbështetja e belit (rripa mbrapa, sytjena, mbështetëset 

e karrigeve) nuk kishin asnjë efekt në incidencën e dhimbjes se poshtme te belit. (LBP) [10]. 

Ndërhyrjet fizike ergonomike përfshijnë përmirësimin e pajisjeve dhe mjedisit të vendit të punës 

për të zvogëluar tendosjen fizike në sistemin muskuloskeletor [3]. Një meta-analizë konstatoi disa 

të dhëna jo të besueshme të dëshmisë së një cilësie të moderuar për mbështetjen e krahut me 

një mausi alternativ kompjuterik në zvogëlimin e incidencës së çrregullimeve muskuloskeletale 

të gjymtyrëve ose të shpatullave ose të gjymtyrëve të sipërme, dhe prova me cilësi shumë të ulët 

që thyerjet shtesë zvogëlojnë parehatinë e qafës (MD −0.25; 95% CI - 0.40 deri në −0.11), krahu i 

sipërm (MD −0.33; 95% CI −0.46 deri në .10.19), dhe parakrahu ose kyçi i dorës ose dora (MD - 

0.18; 95% CI -0.29 deri -0.08) midis punonjësve të zyrës [3]. Asnjë efekt në dhimbjen e gjymtyrëve 

të sipërme ose parehati nuk u gjet për rregullimin e vendit të punës dhe tavolinat e qëndrimit 

[3]. 
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Përfundim 

Pak studime adresojnë në mënyrë të qartë efektivitetin dhe efikasitetin e ndërhyrjeve 

parandaluese parësore për dhimbje kronike duke theksuar nevojën për hulumtime me cilësi të 

lartë në këtë fushë. Një qasje e ardhshme për parandalimin parësor të dhimbjes kronike mund të 

jenë ndërhyrjet e shëndetit publik që synojnë si popullatën e përgjithshme ashtu edhe grupet me 

rrezik të lartë [5]. Edukimi publik mund të rrisë vetëdijen për dhimbjen dhe pasojat e tij 

shëndetësore, të përmirësojë njohuritë e popullatës në lidhje me strategjitë që individët mund 

të përdorin për të menaxhuar dhimbjen e tyre, dhe të adresojnë pabarazitë që ekzistojnë në 

përvojën e dhimbjes [2]. 
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