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Partneriteti me profesionistin tuaj të kujdesit shëndetësor për të parandaluar 

dhimbjen: Informacion për pacientët 

Dhimbja, një fjalë e vogël e përdorur nga njerëzit në mbarë botën për të përshkruar një sërë 

ndjenjash të pakëndshme, i prek të gjithë ne në një moment të jetës sonë. Dhimbja është një 

pjesë normale dhe e domosdoshme e jetës. Kur një person ka dhimbje, ajo ndikon tek ata në 

shumë mënyra, duke përfshirë ate fizike, emocionale dhe shoqërore. Dhimbja e cila ka filluar së 

shpejti njihet si dhimbje akute. Dhimbja akute zakonisht shoqërohet me dëmtimin e indeve dhe 

përgjithësisht lehtësohet ndërsa e shërojmë. [6]. Dhimbja akute është e dobishme pasi na 

paralajmëron të kujdesemi për veten duke mbrojtur fushën e dëmtimit derisa të shërohet. 

Dhimbja kronike është e ndryshme. Dhimbja kronike është kur dhimbja ka qenë e pranishme për 

më shumë se tre muaj. Dhimbja kronike zakonisht nuk shoqërohet me dëmtim të vazhdueshëm 

të indeve, dhe mund të jetë një sëmundje ne vete. Gjithashtu eshtë e mundur që të keni dhimbje 

akute dhe kronike në të njëjtën kohë, për shembull nëse keni dhimbje kronike, është e mundur 

që të lëndoni veten dhe atëherë mund të keni dhimbje akute që shërohet kur lëndimi nuk ka më 

nevojë për mbrojtje, por dhimbja kronike mund të vazhdojë. Përpjekjet për të trajtuar dhimbjen 

kronike me pushim dhe me shmangien e aktiviteteve janë të padobishme dhe mund ta zgjasin 

dhimbjen dhe humbjen e aftësisë për të marrë pjesë në jetën tuaj. Dhimbja kronike prek një në 

pesë fëmijë dhe të rriturit, dhe është edhe më e zakonshme në mesin e popullatës se prekshme 

(vulenrabile), përfshirë të moshuarit, veteranët dhe popullatën indigjene [1, 2]. Përafërsisht një 

në njëzet njerëz kufizohen nga dhimbja kronike në aktivitetet e tyre të përditshme (si mundesia 

e të shkuarit në shkollë ose të punojnë ose ti bëjnë punët e tyre shtëpiake). Në këtë fletë 

informative, ne do të diskutojmë disa mesazhe kryesore të cilat njerëzit që jetojnë me dhimbje 

kronike dhe studiuesit që punojnë në dhimbjet  kronike i kanë identifikuar si të dobishëm për 

parandalimin e dhimbjeve kronike. 
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Komunikimi është i rëndësishëm 

Kur njerëzit që kanë dhimbje dhe këshillohen me një nga profesionistët e kujdesit shëndetësor, 

është shumë e rëndësishme që ata të kuptojnë diagnozën e tyre. Pasiguria diagnostike (ose 

mungesa e përceptuar e shpjegimit ose etiketa e gabuar për të shpjeguar simptomat e dhimbjes) 

shoqërohet me mosbesimin ndaj sistemit mjekësor dhe ulë potencialin e angazhimit  dhe 

përfitimit nga trajtimi [2, 4]. Komunikim i qartë midis pacientëve dhe profesionistëve  

shëndetesor  e  zvogëlojnë ankthin e të qenit te sëmurë dhe në dhimbje. Ulja e ankthit është e 

rëndësishme kur dikush po jeton me dhimbje kronike, pasi shqetësimi për dhimbjen mund të çojë 

në vuajtje më të mëdha dhe funksionim të zvogëluar. Puna me një profesionist të kujdesit 

shëndetësor i cili komunikon qartë, jep mundësinë për të bërë pyetje dhe ngritur shqetësime dhe 

bënë ndryshime. Ndjenja e kujdesit tuaj mund të zvogëlojë dhimbjen dhe të përmirësojë 

rezultatet tuaja shëndetësore. 

Kur  të shkoni tek një profesionist i kujdesit shëndetësor, mund të jetë e dobishme të ndiqni këto 

hapa për të ndërmarrë: 

Përgatitja: shkruani pyetje specifike që ju shqetësojnë me më të rëndësishmet në krye të listës 

suaj. 

Bëni pyetje dhe sigurohuni që t'i kuptoni përgjigjet. 

Përsëriteni atë që ju është thënë me fjalët tuaja, në mënyrë që të kontrolloni nëse keni kuptuar 

saktë. 

Merrni masa për atë që duhet të bëni më tej [3]. 

 

Ka lloje të ndryshme dhimbjeve 

Jo të gjitha dhimbjet janë të njëjta. Dhimbja akute shoqërohet me dëmtim aktual ose potencial 

të indeve. Kjo është dhimbja normale e zakonshme e dobishme, dhe që na motivon të mbrojmë 

zonën e dhimbshme, në mënyrë që të shërohet. Dhimbja akute duhet të dallohet nga dhimbja 

kronike, e cila në përgjithësi nuk është mbrojtëse. Dhimbja kronike ndodh kur sistemi nervor 

është bërë i ndjeshëm (termi i ri për këtë lloj dhimbje është dhimbje nociplastike). Kjo dhimbje 

mund të ketë filluar si dhimbje akute kur ka pasur një dëmtim të indeve, por kjo nuk është e 

nevojshme në të gjitha rastet që të zhvillohet dhimbja kronike. Dhimbja kronike nuk është e 

dobishme dhe mbrojtëse e zonës së trupit e cila është e dhimbshme e cila nuk e ndihmon trupin 

të shërohet, në fakt e përkeqëson dhimbjen kronike. Dhimbja neuropatike është një lloj dhimbje 

kronike që shfaqet nga sëmundja ose dëmtimi i nervave. Kjo dhimbje nuk është e dobishme, dhe 

mbrojtja e zonës së dhimbshme nuk e lejon që ajo të shërohet. Dhimbja neuropatike dhe dhimbja 
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kronike kërkojnë trajtime të ndryshme nga dhimbjet akute, dhe këto trajtime zakonisht theksojnë 

nevojën për të rritur funksionimin në fushat e jetës. 

Lëvizja mund të jetë e sigurt edhe nëse keni dhimbje 

Dhimbja nuk është një masë e saktë e dëmtimit të indeve. Kur trupi dëmtohet, procesi i shërimit 

lëshon kimikate që i bëjnë nervat tanë shumë të ndjeshëm. Kjo mund të rrisë dhimbjen tuaj, edhe 

pse dëmtimi është shërues. Në përgjithësi, është e rëndësishme të filloni të lëvizni gradualisht 

pas shërimit nga dhimbjet akute. Gjate trajtimit te dhimbjes kronike, është e rëndësishme të 

rrisni lëvizjet në mënyrë graduale. Kjo arrihet duke gjetur më parë një bazë fillestare dhe duke 

përparuar me hapa të vegjël për të rritur aktivitet sa mund të toleroni pa e përkeqësuar 

dhimbjen. Shqetësimi emocional mund ta përkeqësojë dhimbjen, pasi zonat e trurit të përfshira 

në përpunimin e dhimbjeve dhe emocioneve janë shumë afër njëra-tjetrës. Nëse dhimbja nuk po 

përmirësohet pas një dëmtimi, ose nëse keni dhimbje kronike ju duhet të vizitoheni tek një 

profesionist shëndetësor, apo edhe një ekspert i dhimbjes. Shpesh është e sigurt, dhe e 

domosdoshme, të filloni të lëvizni dhe bëni aktivitete, dhe të jetoni plotësisht jetën edhe nëse 

keni ndonjë dhimbje. 

Trajtim i emocioneve është i rëndësishëm kur keni dhimbje 

Dhimbja është pothuajse universale aversive ose e pakëndshme. Përvoja e dhimbjes ndikon dhe 

ndikohet nga emocionet, mendimet, sjelljet dhe mjedisi shoqëror, përfshirë njerëzit përreth 

nesh. Nivele të larta shqetësimit dhe humori i ulët janë të zakonshme tek njerëzit që jetojnë me 

dhimbje kronike [5]. Menaxhimi efektiv i dhimbjes kronike kërkon krijimin e vetëdijes dhe aftësisë 

për të menaxhuar fusha të tjera të jetës tuaj që mund të jenë prekur nga ose po ndikojnë në 

dhimbjen tuaj. A jeni i shqetësuar, jeni në ankth, depresion, te zemëruar, nervoz, nën stres? Të 

gjitha këto emocione ndikojnë në funksionimin e sistemit tonë nervor. Nëse këto emocione janë 

të menaxhuara dobët, ato mund të rrisin shanset për të zhvilluar dhimbje kronike dhe gjithashtu 

mund të rrisin vuajtjet tona nëse dhimbjet kronike janë tashmë të pranishme. Trajtimi i të gjithë 

personit, jo vetëm i trupit, është i rëndësishëm kur e trajtojmë dhimbjen. 

Përmbledhje 

Ka shumë punë që mund të bëni për veten tuaj për të zvogëluar ndikimin e dhimbjes akute dhe 

për të parandaluar zhvillimin e dhimbjeve kronike. Të kesh njohuri dhe të kuptosh dhimbjen, të 

kesh komunikim të mirë me profesionistin e kujdesit shëndetësor, mirembajtja  aktive e kujdesit  

për shëndetin tënd emocional, të gjitha e ulin dhimbjen dhe zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të 

dhimbjeve kronike. Angazhimi aktiv në kujdesin tuaj shëndetësor dhe menaxhimin e dhimbjes 

bën një ndryshim të madh në dhimbje. 
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Ka shumë burime në dispozicion që mund të përdoren nga njerëzit me dhimbje për të kuptuar 

më shumë për gjendjen e tyre. 

Disa që rekomandojmë janë: 

- Për fëmijët me dhimbje:  https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

- Për të mësuar rreth dhimbjes - Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 

- Për të mësuar rreth dhimbjes - Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 

- Kuptimi i dhimbjes në pesë minuta: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

- Kuptimi i dhimbjes - Elliot Krane - Misteri i dhimbjes kronike: 

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

- Understanding pain in kids: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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