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Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Πρόληψη του Χρόνιου Πόνου 

Εισαγωγή 

Η πρόληψη του πόνου και των χρόνιων μορφών του θα μειώσει το βάρος της ταλαιπωρίας για τα 

άτομα και την κοινωνία. Η δευτεροβάθμια πρόληψη έχει ως στόχο να εντοπίσει την ασθένεια στα 

πρώιμα στάδια και να περιορίσει την εξέλιξή της [1, 2], ενώ η τριτοβάθμια πρόληψη στοχεύει στη 

μείωση ή την αποφυγή των επιπλοκών ή τον περιορισμό των συνεπειών μιας ήδη υπάρχουσας 

ασθένειας [1]. Μέσα από τον ορισμό του πόνου καθορίζεται ότι η πρόληψη των ατόμων ώστε να μην 

αποκτήσουν χρόνιο πόνο μετά την έναρξη ενός οξέος πόνου (δευτεροβάθμια πρόληψη) ή τη μείωση 

επερχόμενης ανικανότητας ή την απώλεια των κοινωνικών επαφών και της εργασίας, μόλις ο πόνος 

γίνει χρόνιο (τριτοβάθμια πρόληψη). Παρόλο που η ανάγκη για έρευνα σχετικά με τη δευτερογενή 

πρόληψη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, η προσοχή παραμένει στην αντιμετώπιση του χρόνιου 

πόνου.  

Η Παγκόσμια Χρονιά για την Πρόληψη του Πόνου είναι μια ευκαιρία ώστε να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις στρατηγικές και τις παρεμβάσεις στα πρώιμα και δευτερογενή στάδια 

ανάπτυξης της νόσου, τονίζοντας σε όσους νοσούν στο να διατηρήσουν την καθημερινή φυσική τους 

δραστηριότητα, τις προσωπικές και κοινωνικές δραστηριότητές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

προκειμένου να περιορίσουν την ανάπτυξη του χρόνιου πόνου. Έχουν δημοσιευτεί συστάσεις για το 

σχεδιασμό μελετών πρόληψης [3], οι οποίες ελπίζουμε να παράγουν αξιόπιστα στοιχεία.   

Δευτεροβάθμια Πρόληψη του Πόνου: Αποτρέποντας τη Χρονιότητα 

Η δευτεροβάθμια πρόληψη του πόνου περιγράφηκε πρώτα από τον Fordyce τη δεκαετία του 1970 [4], 

όπου έκανε το διαχωρισμό μεταξύ πόνου και συμπεριφορά πόνου (συμπεριφορά που επιφέρει 

αναπηρία). Εφαρμόστηκε ένα καθεστώς πρόληψης για τη μείωση συμπεριφοράς πόνου, οδηγώντας σε 

προκαταρκτικά πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τις στρατηγικές πρόληψης [2, 4], 

συμπεριλαμβανομένης της χρονικά εξαρτώμενης εκπαίδευσης και της φαρμακευτικής αγωγής. Η 

δευτεροβάθμια πρόληψη απαιτεί την κατανόηση των παραγόντων που περιλαμβάνονται στη 

χρονιότητα, έγκυρα εργαλεία ανίχνευσης  παραγόντων κινδύνου για τους ασθενείς και έγκυρες κλινικές 

στρατηγικές που θα εντοπίζουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου με συγκεκριμένες παρεμβάσεις [5]. 

Πολλές ανασκοπήσεις αναφέρουν παράγοντες κινδύνου που ευνοούν διάφορες μορφές πόνου. Οι 

κόκκινες σημαίες ή σημεία κινδύνου-red flags-(βιολογικοί παράγοντες) και κίτρινες σημαίες-yellow 

flags-(ψυχολογικοί παράγοντες) σε περιπτώσεις μυοσκελετικού πόνου είναι οι πιο συχνές περιπτώσεις 

και ακολουθούν οι μπλε σημαίες-blue flags-(εργασιακοί παράγοντες), οι μαύρες σημαίες-black flags-

(αποζημιώσεις και ασφαλιστικοί παράγοντες) και οι λευκές σημαίες-white flags-(κοινωνικο-

πολιτισμικοί παράγοντες) [6], όπου ακόμα μελετάται η επίδρασή τους στην επίπτωση της 

δευτεροβάθμιας πρόληψης πόνου. Ειδικοί παράγοντες κινδύνου που βασίζονται σε συγκεκριμένους 

μηχανισμούς θα βοηθούσαν στο σχεδιασμό προληπτικών στρατηγικών αντιμετώπισης που μελλοντικά 
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θα παρέχουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις [5, 7]. Τέτοιοι παράγοντες κινδύνου έχουν εντοπιστεί σε 

καταστάσεις καταστροφολογίας/κακής προσαρμογής γνωσιακού επιπέδου και σε περιπτώσεις 

κατάθλιψης με την ανάπτυξη χρόνιου πόνου στο γόνατο [8], ή οσφυϊκού πόνου [9] ως κίτρινες σημαίες 

ή αρθρικές βλάβες ως κόκκινες σημαίες για τον πόνο στο γόνατο [8]. Άλλοι ανέφεραν διάφορους 

παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση χρόνιου πόνου μετά από χειρουργική επέμβαση (π.χ. [10, 12]) 

με αποδεδειγμένα στοιχεία για την ηλικία, το φύλο τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, τους 

γενετικούς παράγοντες, προηγούμενος πόνος ή ιστορικό χρόνιου πόνου άλλης προελεύσεως και 

ποικίλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Απεικονιστικά εργαλεία είναι διαθέσιμα, ειδικά για τον πόνο 

στην σπονδυλική στήλη με προκαταρκτικές αποδείξεις για την προγνωστική τους αξία [13]. Πρώιμες 

αποδείξεις δείχνουν επίσης πως ο διαχωρισμός των ασθενών σε ομάδες με βάση την επικινδυνότητα 

εμφάνισης χρόνιου πόνου και εξατομικευμένες θεραπείες είναι αποτελεσματικές δράσεις 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα [14]. Προς το παρόν, οι καλύτερες ερευνητικές αποδείξεις 

υποδεικνύον πως η εκπαίδευση και η άσκηση προλαμβάνουν καλύτερα τον οσφυϊκό πόνο από το να 

γίνει χρόνιος [5, 7],  κυρίως βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.  

Σε αντίθεση, ιατρογενείς παράγοντες (παράγοντες που σχετίζονται με το σύστημα υγείας) φαίνεται πως 

συνεισφέρουν στη χρονιότητα του πόνου, ειδικά όταν επικεντρώνονται στους σωματικούς παράγοντες, 

αγνοώντας τα ποικίλα δυνητικά αίτια πρόκλησης πόνου, υπερεκτιμώντας τις επιπλοκές των σωματικών 

και απεικονιστικών ευρημάτων στην ευρωστία του ασθενή, ενώ παρατηρείται υπέρχρηση 

διαγνωστικών διαδικασιών και η εφαρμόζεται κυρίως παθητική αντιμετώπιση μακροπρόθεσμα (π.χ. 

μάλαξη) [15]. Στο φως αυτών των ευρημάτων η ευθύνη των επαγγελματιών υγείας στο να 

αντιμετωπίζουν τον πόνο βασιζόμενοι σε ερευνητικά δεδομένα δεν πρέπει να υποτιμάται και πρέπει 

όλοι να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.  

Απαιτείται εντατική προσπάθεια για την καθιέρωση μοντέλων [3] όπως είναι το μοντέλο αποφυγής-

αντοχής [16], ή κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση εξατομικευμένων θεραπειών από τη βασική επιστήμη 

και η παραγωγή αποδείξεων από ερευνητές που ασχολούνται με τον πόνο.  

Τριτοβάθμια Πρόληψη του Πόνου: Μειώνοντας την Αναπηρία, την Απώλεια Εργασίας, τα Αρνητικά 

Συναισθήματα και την Κοινωνική Απομόνωση για τους Πάσχοντες από Χρόνιο Πόνο 

Η τριτοβάθμια πρόληψη έχει ως στόχο να μειώσει τα δευτερογενή αποτελέσματα σε όσους υποφέρουν 

από χρόνιο πόνο. Μοντέλα όπως το μοντέλο αποφυγής λόγω φόβου (fear avoidance model) [18, 19] ή 

το μοντέλο αποφυγής και αντοχής [16, 20-23] ενσωματώνουν τη λειτουργική, ψυχολογική και 

κοινωνική επίδραση του χρόνιου πόνου στη διαβίωση μιας ικανοποιητικής ζωής στα άτομα που 

υποφέρουν από αυτόν. Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο του πόνου [24-26] οδήγησε στην ανάπτυξη της 

βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης της θεραπείας (διεπιστημονική και πολυδιάστατη). Ένας αντίστοιχος 

ορισμός σχεδιάστηκε από ομάδα εργασίας της IASP το 2017, η οποία δημοσιεύτηκε στην αρχική σελίδα 

της Ένωσης (https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698). 

Οι ερευνητές Mayer και Gatchel [27] παρουσίασαν το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο θεραπείας τη 

δεκαετία του 1980. Ο κύριος στόχος του μοντέλου είναι η αποκατάσταση της φυσικής, ψυχολογικής και 

κοινωνικής λειτουργικότητας του ατόμου, στο οποίο υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία επιστημόνων 

υγείας (φυσίατροι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι και νοσηλευτές) που εργάζονται 

σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ομαδικότητας [27]. 
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Η διεπιστημονική θεραπεία αναγνωρίστηκε ως η κατάλληλη απάντηση στον χρόνιο πόνο των ασθενών 

παγκοσμίως [28], αλλά τα ερευνητικά στοιχεία που αναφέρθηκαν είναι αμφιλεγόμενα [29]. Η 

ετερογένεια των εμπλεκόμενων επαγγελμάτων, που παρέχουν θεραπείες και η σύνθεση των 

θεραπειών, η δοσολογία και η διάρκεια αυτών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε κλινικές 

δοκιμασίες εμποδίζουν σημαντικά τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας μεταξύ των διαφόρων 

θεραπειών και την εγκυρότητα των μετα-αναλύσεων [30]. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη δημιουργίας ενός 

πλαισίου και μηχανισμών σχεδιασμού θεραπειών, κοινής αξιολόγησης των παρεμβάσεων (εξετάζοντας 

περιεκτικά και πολυδιάστατα τα αποτελέσματα [31]), με προσεκτικές εκθέσεις και συστηματικές 

μελέτες που θα επιτρέψουν το διαχωρισμό επωφελών θεραπειών από μη επωφελείς θεραπείες, όπως 

επίσης και την εξατομικευμένη παροχή παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες ασθενών 

βασιζόμενοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους [32]. 
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