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Együttműködés az Egészségügyi Szakemberekkel a Fájdalom Megelőzéséért: 

Információ Betegek Számára 

A fájdalom – egy kis szó, amit az emberek a világ minden táján használnak arra, hogy leírjanak egy sor 

kellemetlen érzést – mindannyiunkat érint az életünk valamely pontján. A fájdalom normális és 

szükséges része az életünknek. Amikor valakinek fájdalma van, az számos módon kihatással van rá, 

fizikálisan, érzelmileg és szociálisan is. Azt a fájdalmat, amelyik nemrégiben kezdődött, akut fájdalomnak 

hívjuk. Az akut fájdalom általában szöveti sérüléssel áll összefüggésben és általánosságban enyhül, 

ahogy gyógyulunk [6]. Az akut fájdalom a segítségünkre van, hiszen figyelmeztet minket arra, hogy 

vigyázzunk magunkra, azáltal, hogy védjük a sérült területet, amíg az meg nem gyógyul. A krónikus 

fájdalom másmilyen. Krónikus fájdalomról akkor beszélünk, amikor a fájdalom már több, mint három 

hónapja jelen van. A krónikus fájdalomhoz általában nem társul fennálló szöveti sérülés, és lehet egy 

önálló betegség is, a saját jogán. Az is lehetséges, hogy akut és krónikus fájdalom egyszerre van jelen, 

például, ha valakinek krónikus fájdalma van, lehetséges, hogy megsérül és ekkor akut fájdalom is 

kialakul, ami meggyógyul, amikor a sérülés már nem igényel többé védelmet, de a krónikus fájdalom 

továbbra is fennmaradhat. A krónikus fájdalom kezelésének pihenéssel és az aktivitás elkerülésével való 

kísérletei nem segítenek, és még nagyobb fájdalom kialakulásához vezethetnek, valamint a saját 

életünkben való részvétel képességének elvesztéséhez. A krónikus fájdalom minden ötödik gyermeket 

és felnőttet érint, és még gyakoribb a sérülékeny populációkban, úgymint az idősek, veteránok és 

őslakos populációk [1, 2]. Hozzávetőleg minden huszadik embert jelentősen korlátoz a krónikus fájdalom 

a hétköznapi tevékenységeiben (mint, hogy képes iskolába járni vagy dolgozni, vagy elvégezni a 

házimunkát). Ebben a tájékoztató kiadványban azokat a kulcsfontosságú üzeneteket tárgyaljuk, 

amelyeket krónikus fájdalommal élő emberek és a krónikus fájdalommal foglalkozó kutatók hasznosnak 

találtak a krónikus fájdalom megelőzésében. 

A Kommunikáció Fontos 

Amikor az embernek fájdalma van és konzultál egy egészségügyi szakemberrel, kritikus fontosságú, hogy 

megértse a diagnózist. A diagnózisban való bizonytalanság (vagy annak az érzete, hogy nem kapunk 

elégséges magyarázatot vagy, hogy helytelen „címkével” magyarázzák a fájdalomtüneteinket) az 

egészségügyi rendszerben való bizalom elvesztéséhez és potenciálisan a terápiához való csökkent 

elkötelezettséghez és így csökkent terápiás haszonhoz vezethet [2, 4]. A betegek és az egészségügyi 

szakembereik közötti világos kommunikáció csökkenti a beteglét és a fájdalom miatti szorongást. A 

szorongás csökkentése fontos, amikor valaki krónikus fájdalommal él, mivel a fájdalom miatti aggodalom 

még nagyobb szenvedéshez és csökkent működőképességhez vezethet. Egy olyan egészségügyi 

szakemberrel való együttműködés, aki világosan kommunikál, lehetőséget ad kérdések feltevésére és 
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aggodalmak megfogalmazására, jelentős különbséget tesz. Annak az érzése, hogy aktívan be vagyunk 

vonva az ellátásunkba, csökkentheti a fájdalmat és javíthatja az egészségi mutatókat. 

Amikor azt tervezi, hogy felkeres egy egészségügyi szakembert, segítségére lehetnek a következő 

lépések az aktív részvételhez: 

Készüljünk fel: írjuk fel azokat a konkrét kérdéseket, amelyek aggasztanak minket, tegyük a lista elejére 

a legfontosabbat. 

Tegyünk fel kérdéseket és győződjünk meg róla, hogy megértettük a válaszokat. 

Ismételjük meg a saját szavainkkal, amit az előbb mondtak nekünk, hogy leellenőrizhessük, hogy 

helyesen értettük meg, amit mondtak. 

Tegyünk lépéseket a következő teendőnk irányába [3]. 

A Fájdalomnak Különböző Fajtái Léteznek 

Nem minden fájdalom egyforma. Az akut fájdalom valóságos vagy potenciális szöveti sérüléssel függ 

össze. Ez a normális mindennapos típusa a fájdalomnak, ami hasznos, és ami arra ösztökél minket, hogy 

megvédjük a fájdalmas területet, hogy az meg tudjon gyógyulni. Az akut fájdalmat meg kell 

különböztetni a krónikus fájdalomtól, amely általánosságban nem protektív. A krónikus fájdalom akkor 

alakul ki, amikor az idegrendszer érzékennyé válik (az ilyen típusú fájdalom új neve a nociplasztikus 

fájdalom). Ez a fájdalom lehet, hogy akut fájdalomként kezdődött, amikor sérülés vagy szöveti károsodás 

történt, de ez nem minden esetben szükségszerű a krónikus fájdalom kialakulásához. A krónikus 

fájdalom nem hasznos és testünk azon területének a védelme, ami fájdalmas, nem segít a szervezetnek 

a gyógyulásban, sőt, valójában rontja a krónikus fájdalmat. A neuropathiás fájdalom a krónikus fájdalom 

egy típusa, ami az idegszálak betegsége vagy sérülése következtében alakul ki. Ez a fájdalom nem 

hasznos, és a fájdalmas terület védelme nem fog hozzájárulni annak gyógyulásához. A neuropathiás 

fájdalom és a krónikus fájdalom másféle gyógymódokat igényelnek, mint az akut fájdalom, és ezek a 

kezelések tipikusan azt hangsúlyozzák, hogy szükséges a működés növelése az élet minden területén. 

Biztonságos Lehet a Mozgás Még Fájdalom Mellett Is 

A fájdalom nem pontos mérőeszköze a szöveti károsodásnak. Amikor a szervezet megsérül, a gyógyulási 

folyamat kémiai anyagokat enged szabadjára, amelyek nagyon érzékennyé teszik az idegszálainkat. Ez a 

fájdalom fokozódásához vezethet, annak ellenére, hogy a sérülés éppen gyógyul. Összességében, fontos 

hogy fokozatosan elkezdjünk mozogni, amint felépültünk az akut fájdalomból. Amikor a krónikus 

fájdalmat kezeljük, fontos, hogy a mozgás mennyiségének az emelése fokozatos legyen. Ezt úgy tesszük 

meg, hogy először megtaláljuk a kiindulási szintet, majd apró lépésenként fokozva emeljük az aktivitás 

mértékét addig, amennyit csak elviselünk anélkül, hogy a fájdalom romlana. Az érzelmi gyötrődés 

ronthat a fájdalmon, mivel a fájdalom és az érzelmek feldolgozásában szerepet játszó agyi területek 

nagyon közel vannak egymáshoz. Ha a fájdalom nem javul egy sérülés után, vagy ha krónikus fájdalmunk 

van, javasolt egészségügyi szakemberhez fordulni, vagy akár egy fájdalomszakértőhöz. Gyakran 

biztonságos és szükséges, hogy elkezdjünk mozogni, tevékenykedni, és teljes életet élni, akkor is, ha van 

valamennyi fájdalom. 
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Az Érzelmeink Kezelése Nagyon Fontos, Amikor Fájdalmunk Van 

A fájdalom csaknem minden esetben taszító vagy kellemetlen. A fájdalomélmény hatással van az 

érzelmeinkre, gondolatainkra, viselkedésünkre és a társadalmi környezetünkre, beleértve a körülöttünk 

lévő embereket, ugyanakkor ezek mind hatással vannak a fájdalmunkra is. A nagymértékű aggodalom és 

alacsony hangulat gyakori a krónikus fájdalommal élők körében [5]. A krónikus fájdalom hatékony 

kezeléséhez szükséges a tudatosság növelése és olyan készségek elsajátítása, amelyek révén 

menedzselni tudjuk az életünk olyan más területeit, melyekre hatással lehet a fájdalom, vagy amelyek 

hatással vannak a fájdalmunkra. Aggódik, szorong, levert, mérges, ingerlékeny, vagy stresszes? Ezeknek 

az érzéseknek mindegyike befolyással van az idegrendszerünk működésére. Ha ezeket az érzelmeket 

nem kezeljük helyesen, megnövelhetik az esélyét, hogy krónikus fájdalmunk alakuljon ki, ugyanakkor 

megnövelhetik a szenvedésünket is, ha a krónikus fájdalom már jelen van. Az egész személyünk 

kezelése, nem csak a testünké, igen fontos, amikor a fájdalmat kezeljük. 

Összefoglalás 

Sokat tudunk tenni magunkért annak érdekében, hogy csökkentsük az akut fájdalom hatását, és hogy 

megelőzzük a krónikus fájdalom kialakulását. Tudást szerezni és megérteni a fájdalmat, jó 

kommunikációt ápolni az ellátásunkat végző egészségügyi szakemberrel, aktívnak maradni és vigyázni az 

érzelmi egészségünkre mind olyan dolgok, amelyek csökkentik a fájdalmat és csökkentik a krónikus 

fájdalom kialakulásának esélyét. Aktívan részt venni a saját egészségügyi és fájdalommal kapcsolatos 

ellátásunkban jelentős különbséget eredményez a fájdalom tekintetében. 

Számos forrás áll rendelkezésre, amelyet a fájdalommal élő emberek használhatnak, hogy jobban 

megértsék a betegségüket. Néhány általunk javasolt angol nyelvű forrás: 

 Fájdalomban szenvedő gyermekeknek: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

 Hogy többet tudjunk a fájdalomról – Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 

 Hogy többet tudjunk a fájdalomról – Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 

 Megérteni a fájdalmat öt perc alatt: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

 Megérteni a fájdalmat - Elliot Krane –A Krónikus Fájdalom Rejtélye (The Mystery of Chronic 

Pain): https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ 

 Megérteni a fájdalmat gyermekfejjel: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-
pain/painbytes 
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