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Ağrıyı Önlemek için Sağlık Profesyonelinizle İşbirliği: Hastalar için Bilgi 

Ağrı, tüm dünyada hoşa gitmeyen duyguları ifadede kullanılan, hepimizi yaşamın bir bölümünde etkileyen 

küçük bir kelimedir.  Ağrı, yaşamın normal ve gerekli bir bölümüdür. Kişinin ağrısı olursa, kişi fiziksel, 

duygusal ve sosyal gibi pek çok açıdan etkilenir. Kısa süre önce başlayan ağrıya akut ağrı denir. Akut ağrı, 

sıklıkla doku hasarıyla ilişkilidir ve genellikle iyileştikçe azalır [6]. Akut ağrı, hasarlı bölge iyileşene kadar 

kendimize dikkat etmemiz için bizi uyardığından bizim için yararlıdır. Kronik ağrı farklıdır. Kronik ağrı, 

ağrının 3 aydan daha uzun sürmesidir.  Kronik ağrı, sıklıkla devam eden doku hasarıyla ilgili değildir ve 

kendi başına bir hastalıktır. Aynı anda hem akut, hem de kronik ağrı olması mümkündür; örneğin, kronik 

ağrınız varsa yaralanmanız ve sonra hasara bağlı akut ağrı olması ve hasarın korumaya gereksinimi 

kalmayınca ağrının iyileşmesi mümkündür; ancak kronik ağrı devam edebilir. İstirahat ve hareketten 

kaçınmakla kronik ağrıyı tedavi etme yöntemleri yararsızdır ve daha fazla ağrı ve yaşamda yer alma 

becerisinde azalmayla devam edebilir. Kronik ağrı çocuk ve büyüklerde 5 kişiden birini etkiler; özellikle 

yaşlılar, gaziler ve yerli halk  dahil hassas bireylerde daha sıktır [1, 2]. Yaklaşık 20 kişiden biri kronik ağrı 

nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde (okula ya da işe gidip gelme, gündelik ev işlerini yapma gibi) ciddi 

şekilde kısıtlıdır. Bu bilgi formunda, kronik ağrıyla yaşayan kişiler ve kronik ağrıyı araştıran çalışmacılar 

tarafından belirlenmiş kronik ağrının kronikleşmemesi için anahtar mesajları tartışacağız.  

İletişim Önemlidir 

Kişilerin ağrısı varken ve sağlık profesyonellerine başvurduklarında tanılarını anlamaları çok önemlidir. 

Tanıda belirsizlik (ya da açıklamanın yapılmaması veya ağrı semptomlarının açıklanmasında hatalı 

tanımlamalar kullanılması), tıbbi sisteme güvensizlik, olası uyum eksikliği ve tedaviden yarar görmeme 

olarak  sonuçlanabilir [2, 4]. Hastalarla sağlık profesyonelleri arasındaki açık iletişim hastalık ve ağrıya bağlı 

endişeyi azaltır. Ağrı için endişe etmek, ciddi acı çekme ve fonksiyonda azalmaya yol açabileceğinden 

anksiyeteyi azaltmak, kronik ağrıyla yaşarken önemlidir. Açık iletişim kuran bir sağlık profesyoneliyle 

çalışmak, fark yaratan soru sorma ve endişelerini dile getirme imkanı sağlar.  Bakımınızla ilgili olmak ağrıyı 

azaltabilir ve sağlık sonuçlarını iyileştirebilir.   

Sağlık profesyonelinize gideceğinizde KATILIMINIZ İÇİN aşağıdaki basamakları uygulamanız yararlı olabilir: 

Hazırlık: Sizi endişelendiren en önemli konuları en başına yazacağınız bir liste oluşturun. 

Sorun: Soracaklarınızı sorun ve cevapları anladığınızdan emin olun. 

Tekrarlayın: Size anlatılanları kendi sözcüklerinizle tekrarlayıp doğru anladığınızdan emin olun 

Harekete geçin Ne yapmanız gerekiyor? Sırada ne var? [3].   
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Ağrının Farklı Tipleri Vardır 

Tüm ağrılar aynı değildir. Akut ağrıda olmuş ya da olası doku hasarı vardır. Bu, faydalı olan ve ağrılı bölgeyi 

iyileşmesi için korumamızı sağlayan günlük normal tip ağrıdır.  Akut ağrının genellikle koruyucu olmayan 

kronik ağrıdan ayırdedilmesi gereklidir.  Kronik ağrı, sinir sistemi duyarlı hale geldiğinde (bu tip ağrı için 

yeni terim nosiplastik ağrıdır) ortaya çıkar.  Bu ağrı, yaralanma veya doku hasarı sonucu akut ağrı olarak 

da başlamış olabilir; fakat bu tüm kronik ağrıların gelişmesinde şart değildir. Kronik ağrı yararlı değildir ve 

vücudun iyileşmesine yardımcı olmaz; aslında kronik ağrıyı daha da arttırır. Nöropatik ağrı, sinirlerin 

yaralanması ya da hasarına bağlı olarak ortaya çıkan kronik ağrı tipidir. Bu ağrı yararlı değildir ve ağrılı alanı 

korumak iyileşmeye yardımcı olmaz. Nöropatik ağrı ve kronik ağrının tedavisi akut ağrınınkinden farklıdır 

ve bu tedaviler tipik olarak yaşamla ilgili alanlarda fonksiyonu arttırmanın gerekliliği üzerinde durur. 

Ağrı Varken Bile Hareket Etmek Güvenli Olabilir  

Ağrı, doku hasarının güvenli bir ölçütü değildir. Vücut hasarlanınca iyileşme süreci sinirlerin 

duyarlılaşmasına neden olan kimyasal maddeler salgılar. Bu, hasar iyileşirken bile ağrıyı daha da 

arttırabilir. Genel olarak, akut ağrı iyileşirken yavaş yavaş arttırarak hareket etmek daha önemlidir.  Kronik 

ağrıyı tedavi ederken de, derece derece hareketi arttırmak önemlidir. Bunun için, önce ağrıyı daha da 

kötüleştirmeden temel ve küçük basamaklarla ilerleyip ne kadar aktiviteyi tolere edebildiğini anlamak 

gereklidir. 

Beyinde ağrıyı ve duyguları işleyen alanlar birbirine çok yakın olduğundan duygusal stres de, ağrıyı 

kötüleştirir. Ağrı hasardan sonra iyileşmiyorsa, veya kronik ağrınız varsa bir sağlık profesyoneline hatta 

ağrı uzmanına görünmeniz gereklidir. Genellikle biraz ağrı olsa da hareket etmeye başlama ve aktiviteler 

yapmak güvenli ve gereklidir.    

Ağrımız Olduğunda Duygularımızı da Tedavi Etmek Önemlidir 

Ağrı yaklaşık olarak tüm dünyada hoşa gitmez ve ağrıdan kaçınılır. Ağrı deneyimi duygularımızı etkiler ve 

duygularımızdan, düşüncelerimizden, davranışlarımızdan ve çevremizdeki insanlar dahil sosyal 

çevremizden etkilenir. Fazlaca endişeli olmak ve moral bozukluğu kronik ağrıyla yaşayan kişilerde sıktır [5]. 

Kronik ağrının etkin yönetimi için ağrı tarafından etkilenen ya da ağrıyı etkileyen alanlar için farkındalık 

kazanmak ve yaşamınızın diğer alanlarını yönetecek beceriler kazanmak gereklidir. Endişeli, gergin, 

depresyonda, kızgın, asabi, stresli misiniz? Tüm bu duygular sinir sistemimizin çalışmasını etkiler. Bu 

duygular yetersiz ele alınırsa kronik ağrı gelişme olasılığını ve mevcut kronik ağrıdan dolayı acı çekmeyi 

arttırır. Ağrıyı tedavi ederken sadece bedeni değil kişinin tamamını tedavi etmek önemlidir. 

Özet 

Akut ağrının etkisini azaltmak ve kronik ağrının gelişmesini önlemek için kendinize yönelik pek çok 

yapabilecekleriniz var. Ağrıyla ilgili bilgi sahibi olmak ve ağrıyı anlamak, sağlık profesyonelinizle iyi 

iletişimde olmak, hareketli olmak ve duygusal sağlığınızla ilgilenmek, bunların hepsi ağrıyı ve kronik ağrı 

gelişme riskini azaltır. Kendi sağlığınızla ve ağrı tedavisiyle etkin olarak ilgilenmek ağrıda büyük bir 

değişiklik yapar. 

Ağrısı olan hastaların durumlarını daha iyi anlamak için pekçok kaynak vardır. Önerilenlerden birkaçı:  



 
©Copyright 2020 International Association for the Study of Pain. Tüm hakları saklıdır. 
IASP bilim adamları, klinisyenler, sağlık çalışanları ve yasa koyucuları ağrı çalışmalarını 
özendirmek ve desteklemek için biraraya getirir ve bu bilginin dünya çapında daha iyi ağrı 
tedavisine  dönüştürülmesinde kullanır. 

 Ağrısı olan çocuklar için: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

 Ağrıyla ilgili bilgi için – Retrain Pain Kurumu: https://www.retrainpain.org/ 

 Ağrıyı öğrenmek için – Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 

 Ağrıyı 5 dakikada anlamak: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

 Ağrıyı anlamak - Elliot Krane – Kronik Ağrının Esrarı: https://www.youtube.com/watch?v=J6--

CMhcCfQ 

 Çocuklarda ağrıyı anlamak: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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