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Parandalimi dytësor dhe tretësor i dhimbjes kronike 

Hyrje 

Parandalimi i dhimbjes dhe format e tij kronike do të zvogëlojnë barrën e vuajtjes për individët 

përkatësisht edhe shoqërinë. Parandalimi dytësor synon të zbulojë sëmundjen në fazat e 

hershme dhe të kufizojë përparimin e tij [1, 2], me anë të të cilit parandalimi terciar synon të 

zvogëlojë ose shmangë komplikimet ose të kufizojë pasojat e sëmundjes tashmë të pranishme 

[1]. Përkufizimet për dhimbjen parashikojnë që individët të mos zhvillojnë dhimbje kronike pas 

fillimit të dhimbjes akute (parandalimi dytësor), ose të zvogëlojnë paaftësinë e vazhdueshme, 

shpërdorimin ose humbjen e kontakteve sociale dhe profesionin, pasi dhimbja të jetë bërë 

kronike (parandalimi tretësor). Edhe pse ekipet hulumtuese për parandalimin dytësor të 

dhimbjes është rritur gjatë viteve të kaluara, fokusi mbetet në trajtimin e dhimbjeve kronike. 

Viti Global për Parandalimin e Dhimbjes është një shans për të rritur ndërgjegjësimin për 

strategjitë dhe ndërhyrjet për fazat parësore dhe dytësore të zhvillimit të sëmundjes, duke i 

mbështetur të sëmurët në ruajtjen e aktiviteteve të përditshme fizike, personale dhe sociale në 

mënyrën më të mirë të mundshme për të zvogëluar zhvillimin e dhimbjeve kronike. Janë botuar 

rekomandimet në hartimin e ngritjes së vetëdijes për parandalim [3], të cilat shpresojmë të 

gjenerojnë prova të besueshme. 

Parandalimi dytësor i dhimbjes: Parandalimi i kronicitetit 

Parandalimi dytësor i dhimbjes u përshkrua për herë të parë nga Fordyce në vitin 1970 [4], kur 

bëhej dallimi midis dhimbjes dhe sjelljes (paaftësise). Për të zvogëluar dhimbjen u zbatua një 

regjim parandalimi në sjellje, duke çuar në rezultate premtuese paraprake në drejtim të 

strategjive të parandalimit [2, 4] duke përfshirë trajnimin me kusht dhe kohën e mjekimit. 

Parandalimi sekondar kërkon një kuptim të faktorëve të përfshirë në kronicitet, instrumenteve 

të vlefshëm për të zbuluar pacientët në rrezik dhe strategjitë klinike të vlefshme që adresojnë 

këta faktorë rreziku me ndërhyrje specifike [5]. Disa përmbledhje raportojnë faktorët e rrezikut 
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për mbajtjen e formave të ndryshme të dhimbjes; flamujt e kuq (biologjik) dhe të verdhë 

(psikosocial) për dhimbje muskulore është ndërtimi më i zakonshëm, i ndjekur nga flamuj blu 

(profesional), i zi (kompensim) dhe i bardhë (socio-kulturor) [6], ku provat janë ende në pritje për 

sa i përket ndikimit të tyre në parandalimin dytësor të dhimbjes. Faktorët specifikë të rrezikut të 

bazuar në mekanizëm do të ndihmojnë në hartimin e strategjive parandaluese që ofrojnë bazë 

të ardhshme të ndërhyrjeve të përshtatura [5, 7]. Faktorë të tillë të rrezikut janë identifikuar në 

njohjet katastrofizuese / maladaptive dhe gjendjet depresive për zhvillimin e dhimbjeve kronike 

të gjurit [8] ose dhimbje të shpinës [9] si flamuj të verdhë, ose dëmtim të nyjeve si flamur i kuq 

për dhimbje në gju [8]. Të tjerë raportuan disa faktorë rreziku për zhvillimin e dhimbjeve kronike 

pas operacionit (p.sh. [10-12]) me dëshmi të shëndosha për moshën, gjininë, llojin e operacionit, 

faktorët gjenetikë, dhimbjet paraprake ose historinë e dhimbjes kronike me origjinë tjetër dhe 

një sërë faktorësh psikosocial. Instrumentet e depistimit janë në dispozicion posaçërisht për 

dhimbjet e shpinës si prova paraprake për vlerën e tyre prognostike [13]. Provat paraprake 

gjithashtu janë siguruar që nëngrupimi i pacientëve në lidhje me rrezikun e tyre për kronicitet 

dhe trajtim të përshtatur është efektiv në periudhë të shkurtër dhe të mesëm [14]. Edukimi dhe 

ushtrimi për të parandaluar që dhimbjet e shpinës të bëhen kronike, duket se dëshmojnë më së 

miri për momentin [5, 7], kryesisht për nje periudhe të shkurtër dhe të mesme. 

Në të kundërt, faktorët iatrogjenikë (faktorët që qëndrojnë në sistemin e kujdesit shëndetësor) 

duket se kontribuojnë në kronicitetin e dhimbjes, veçanërisht kur përqendrohemi vetëm te 

faktorët somatikë, duke injoruar shumë gjenezën e shkakut të dhimbjes, mbivlerësimin e ndikimit 

të gjetjeve somatike ose radiologjike në mirëqenien e pacientit dhe përdorimin e tepërt të 

procedurave diagnostike dhe ndërhyrjeve të orientuara në mënyrë pasive në planin afatgjatë 

(p.sh. masazh)[15]. Në fokusin e këtyre gjetjeve, përgjegjësia e ofruesve të kujdesit shëndetësor 

në trajtimin e dhimbjes e bazuar në prova apo hulumtime nuk duhet të nënvlerësohet dhe duhet 

të përfshihet në aktivitetet kërkimore. 

Janë të nevojshme përpjekje për të intensifikuar në krijimin e modeleve [3] siç është modeli i 

qëndrueshmërisë dhe shmangies [16] ose, nga shkenca bazike, nevojitet marrja e trajtimeve të 

përshtatura dhe gjenerimi i provave nga studiuesit e dhimbjes. Përfshirja e shërimit spontan nga 

dhimbja fillestare, modelet saluto-gjenetike dhe preferencat e pacientëve për ndërhyrje specifike 

[17] duhet të merren në konsideratë në të ardhmen. 

Parandalimi tretësor i dhimbjes: Ulja e aftësisë së kufizuar, humbja e punës, emocionet 

negative dhe izolimi shoqëror për vuajtjet me dhimbje kronike 

Parandalimi tretësor synon të zvogëlojë efektet dytësore të atyre që vuajnë nga dhimbjet 

kronike. Modele të tilla si modeli i shmangies së frikës [18, 19] ose modeli i shmangies dhe i 

qëndrueshmërisë [16, 20-23] përfshijnë dëmtimin funksional, psikologjik dhe shoqëror në 

udhëheqjen e një jete të kënaqshme nga individët e prekur. Modeli biopsikosocial i dhimbjes [24-
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26] çoi në zhvillimin e trajtimeve biopsikososiale (sinonim multidisiplinar, ndërdisiplinore, shumë 

përbërëse). Një përkufizim përkatës i hartuar nga një Task Force e IASP-së në 2017 është 

publikuar në web faqen e IASP-së (https://www.iasp-

pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698). 

Mayer dhe Gatchel [27] prezantuan metodën e trajtimit biopsikosocial në vitet 1980. Qëllimi i tij 

kryesor është rivendosja e funksionimit fizik, psikologjik dhe social, duke përfshirë një ekip bazike 

të profesionistëve të kujdesit shëndetësor multidisiplinar (mjekë, fizioterapistë, terapistë 

profesionistë, psikologë dhe infermierë) që punojnë në një mjedis të integruar të ekipit [27]. 

Trajtimi ndërdisiplinor është pranuar si një përgjigje e përshtatshme për vuajtjen 

gjithëpërfshirëse të pacientëve me dhimbje kronike në të gjithë botën [28], por të dhënat 

diskutohen në mënyrë kontraverze [29]. Heterogjeniteti i profesioneve të përfshire, sigurimi i 

ndërhyrjeve dhe përbërja e trajtimit, doza dhe kohëzgjatja e trajtimit, si dhe mjetet e vlerësimit 

të rezultatit në studimet klinike pengojnë në mënyrë të konsiderueshme hulumtimet krahasuese 

të efektivitetit dhe meta analizat e vlefshme [30]. Janë të nevojshem përshkrimet dhe 

mekanizmat konceptual të bazuara në modelet e trajtimit, të harmonizuara me vlerësimet e 

rezultateve (duke marrë parasysh rezultatet gjithëpërfshirëse shumëdimensionale [31]), 

studimet e raportuara me kujdes dhe hulumtimet sistematike të kryera me kujdes janë të 

nevojshme për të dalluar trajtimin e dobishëm nga jo I dobishmi dhe, më në fund, për të 

identifikuar trajtimin më të mire ndaj grupeve të veçanta të pacientëve në lidhje me 

karakteristikat e tyre [32]. 
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