1. TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

Irányelvek a Fájdalom Kezelésére a Sérülékeny
Betegpopulációkban
A klinikai irányelvek olyan szisztematikusan kidolgozott állásfoglalások, amelyek lehetővé teszik a
klinikusok és a betegek számára, hogy ellátásukkal kapcsolatban a legjobb döntést hozzák. Ideális
helyzetben, az irányelvek evidenciákon alapulnak, azonban néha csupán mértékadó konszenzus alapú
állásfoglalások (Livesey & Noon 2007). A kiadott irányelvek célja, hogy körvonalazzák az adott probléma
kezelésére vonatkozó legjobb gyakorlatot. Az erős evidencia segíti a szakértői egyetértés kialakulását,
azonban még evidencia jelenlétében is nehézségekben ütközhet a régóta fennálló hiedelmek és
gyakorlatok megváltoztatása. A sérülékeny betegpopulációk tekintetében négy fő csoportot hangsúlyozunk
a Nemzetközi Fájdalomellenes Évben: a megromlott egészségi állapotú idős felnőtteket, a gyermekeket és
csecsemőket, az értelmi fogyatékossággal élőket, és a kínzáson átesett személyeket. Noha lehetnek más
csoportok is, a jelen tájékoztató kiadvány a fentebb említett csoportokra helyezi a fő hangsúlyt. A
fájdalomélmények széles skálája és az érintett betegpopulációk között és azokon belül tapasztalható
individuális különbségek miatt vélhetőleg nincs olyan irányelv, amely egymaga alkalmazható lenne
mindegyikre. Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódván, fontos megemlíteni, hogy néhány sérülékeny személy
csak korlátozottan képes a verbális kommunikációra (pl.: a súlyos demenciában szenvedő betegek vagy a
csecsemők). A fájdalom szubjektív mivoltára tekintettel speciális iránymutatás szükséges a csökkent
kommunikációs képességű betegcsoportok szükségleteinek megközelítéséhez.
Példának okáért legkevesebb 10 olyan irányelv létezik, amely idős betegekre fókuszál és olyan témákat
fed le, mint a fájdalom mérése és kezelése, az akut és krónikus fájdalom, vagy az oszteoartritiszhez
társuló fájdalom (pl.:, Herr és mtsai. 2011, Schofield és mtsai. 2018, Hadjistavropoulos és mtsai. 2007,
Amerikai Rheumatológiai Társaság 2012, Amerikai Geriátriai Társaság 2015, Amerikai Orvosigazgatók
Szövetsége 2015, Ausztráliai & Új-Zélandi Aneszteziológiai Társaság 2013, Iowai Egyetem 2015, 2016; a
demenciában szenvedő idős betegek fájdalmának mérésével foglalkozó hozzáférhető irányelvek
összefoglalását Hadjistavropoulos, 2017 adja). Az értelmi fogyatékossággal élő személyek
vonatkozásában úgy fest, igen kevés irányelv lelhető fel a publikált szakirodalomban. A kutatók olykor az
eredendően gyermekekre kifejlesztett fájdalommérő diagnosztikai eszközök használatát diszkuttálják
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(Doody & Bailey 2017), a kezelési rezsimet pedig általában az etiológia és a betegek sajátságai és
preferenciái szerint szabják személyre (Doody & Bailey 2017). Mindazonáltal, voltak már arra irányuló
törekvések, hogy olyan a fájdalom mérésére szolgáló diagnosztikai eszközöket fejlesszenek ki, melyek
alkalmasak értelmi fogyatékossággal élő felnőttek vizsgálatára (pl.: a Krónikus Fájdalom Skála Értelmi
Fogyatékos Beszédképtelen Felnőtteknek [CPS-NAID; Chronic Pain Scale for Nonverbal Adults with
Intellectual Disabilities]; Burkitt és mtsai. 2009). Hadjistavropoulos és mtsai. (2011) tárgyalnak
közleményükben egy az értelmi fogyatékossággal élő felnőttek fájdalmának mérésével kapcsolatos
általános megközelítési módot.
A gyermekgyógyászati szakirodalom sokkal részletesebb és számos irányelv áll rendelkezésre. Ezek az
irányelvek akut, krónikus vagy daganatos fájdalommal foglalkoznak és különböző országokból illetve a
Egészségügyi Világszervezettől (WHO; World Health Organization) származnak (pl.: Királyi Sürgősségi
Orvostani Társaság 2017, Nemzeti Intézet az Egészségért és az Ellátás Kiválóságáért [NICE; National
Institute for Health & Care Excellence] 2018, WHO 2012, Brit Fájdalomtársaság 2009). Ruskin és mtsai.
(2011) közleményükben tárgyalják a fájdalom mérésének lehetőségeit a csecsemők körében. A kínzáson
átesett személyek vonatkozásában létezik néhány irányelv, azonban azok gyakran inkább a pszichológiai
betegségek kezelésére fókuszálnak (Amris & Williams 2015) semmint a fájdalomra. Mindazonáltal számos
publikált ajánlás látott már napvilágot a fájdalom kezelésére ebben a betegcsoportban (Williams &
Volkman 2010, Prip & Persson 2012). Az irányelvek és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok átültetése a
hétköznapokba gyakran komoly kihívást jelent a szervezeti és személyes barrierek miatt (mint pl.: a
változással szembeni ellenállás, az elégtelen szervezeti támogatás vagy a korlátozott erőforrások)
(Gagnon és mtsai. 2013). Az irányelvek ismerete és a velük kapcsolatos továbbképzés kevés lehet, és
gyakran szükségesek lehetnek szakmapolitikai változtatások, az alkalmazás bevezetésére irányuló tervek,
az alkalmazást ellenőrző helyi klinikai élharcosok, a személyzet és menedzsment elkötelezettsége és
beruházások, helyszíns pecifikus adaptációkat lehetővé tevő rugalmasság az irányelvek alkalmazása
vonatkozásában, valamint az alkalmazás sikerének minőségi indikátorokkal való nyomonkövetése (pl.:
Hadjistavropoulos és mtsai. 2016).
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A Nemzetközi Fájdalomtársaságról (IASP)®
Az IASP a vezető szakmai fórum a fájdalommal kapcsolatos
tudomány, orvosi gyakorlat és oktatás tekintetében. A tagság
lehetősége minden olyan szakember számára nyitva áll, aki a fájdalom
kutatásával, diagnosztikájával vagy kezelésével foglalkozik. Az IASP
tagjainak száma meghaladja a 7000 főt, akik 133 ország, 90 nemzeti
szervezet és 22 speciális érdekcsoport képviselői.

Az Európai Fájdalom Szövetségről (EFIC)®
Az Európai Fájdalom Szövetség (EFIC) egy a fájdalommal kapcsolatos
kutatásokkal és gyógyítással foglalkozó multidiszciplináris szakmai szervezet,
amely a Nemzetközi Fájdalomtársaság (IASP) 37 Európai Tagszervezetéből áll
és mintegy 20.000 orvost, ápolót, tudóst, pszichológust, gyógytornászt illetve
egyéb a fájdalomtudományban érintett egészségügyi szakembert reprezentál.

A Nemzetközi és Európai Év a Legsérülékenyebbek Fájdalma Ellen program keretében az IASP és
az EFIC egy Tájékoztató Kiadványokból álló sorozatot adott ki, amely a fájdalommal kapcsolatos
különböző témakörökkel foglalkozik. A dokumentumok számos különböző nyelvre lettek
lefordítva és ingyenesen letölthetők. További információért látogassa meg a GYAP és a EYAP
weboldalakat.
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