
 

 
©Copyright 2020 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to 
stimulate and support the study of pain and translate that knowledge into improved 
pain relief worldwide. 

Запобігання болю: вступ 

Біль визначається Міжнародною асоціацією по вивченню болю як «неприємний сенсорний та 

емоційний досвід, пов’язаний з фактичним або потенційним пошкодженням тканин, або описаний 

з точки зору такого пошкодження». Хронічний біль – це біль, який зазвичай триває більше 3 

місяців [15], або довше, ніж очікувана нормальна тривалість одужання. Моніторинг болю, що не 

покращується протягом 3 місяців, є важливим, враховуючи, що раннє лікування болю – найкращий 

спосіб запобігання тривалого стійкого хронічного болю [7]. 

За оцінками у кожного 5-го серед населення світу спостерігається певна форма хронічного болю 

[8]. Тільки в Сполучених Штатах 50 мільйонів людей страждають від хронічного щоденного болю, 

при цьому 19,6 мільйона мають хронічний біль з високим впливом (тобто, хронічний біль, який 

часто обмежує життя або працездатність) [2]. До найбільш поширених видів хронічного болю 

належать: 

• м’язово-скелетний біль (наприклад, хронічний біль у попереку, біль у шиї, артрит) 

• невропатичний біль (наприклад, периферична нейропатія, невралгія трійчастого нерва) 

• функціональні больові синдроми (наприклад, фіброміалгія, хронічна мігрень, хронічний тазовий 

біль) 

• хронічний біль після операції 

• комплексний регіонарний больовий синдром 

• онкологічні болі 

Вплив хронічного болю 

Хронічний біль є великим тягарем як для суспільства в цілому, так і для окремої людини. На 

людину та її оточення впливає хронічний біль – фізично, психологічно, поведінково та соціально 

[6]. Особистий вплив хронічного болю на життя людини залежить від тяжкості та тривалості болю 

та того, наскільки людина здатна управляти своїм болем. Хронічний біль може призвести до 

зниження активності та соціальної ізоляції [3]. Хоча може здатися, що уникнення таких занять, як 

фізичні вправи та соціальні події, дозволило б відпочити та оздоровитись, наукові дані показують, 

що легка та помірна активність і постійне залучення до здорового діапазону щоденних заходів є 

найкращою стратегією для профілактики та боротьби з хронічним болем [11]. 
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Як біль переходить від гострого до хронічного  

Різноманітні фізичні, генетичні, екологічні, психологічні та соціальні фактори взаємодіють із 

патофізіологією, щоб сприяти переходу від гострого болю до хронічного. Однак залишаються 

невідомими конкретні фактори впливу для окремих випадків гострого болю, хоча психосоціальні 

фактори вважаються важливими. 

До фізичних факторів належать: запалення, напруга м’язів, травми, руйнування тканин, проблеми 

з поставою, м'язовий дисбаланс (сильніші м’язи в одних відділах і слабкіші м’язи в інших), алергія, 

підвищена чутливість, тривала хвороба (аутоімунне захворювання, рак), вроджене захворювання 

(наприклад, серповидноклітинна анемія), дефіцит поживних речовин, порушення функцій 

організму, недостатній сон, м’язове перенапруження та багато інших [5]. 

Психологічні фактори включають: депресію, тривожність, посттравматичний стресовий розлад, 

соціальну ізоляцію, стрес, фізичне чи психологічне насильство чи травму, сексуальне насильство та 

інші [4]. 

Будь-який з цих факторів може сприяти виникненню гострого болю і дозволити йому перейти в 

хронічний біль. Багато видів хронічного болю починаються як гострий біль із змінами в ураженій 

больовій зоні – вони можуть включати запалення, м'язову втому / дисбаланс, травмування або 

будь-які інші фізичні фактори, перелічені вище [5]. 

За умови наявності цих факторів, біль та інші симптоми можуть змінюватися або залишатися 

незмінними, і вважається, що приблизно через три місяці постійного болю у певній ділянці тіла 

починаються зміни в центральній нервовій системі (головний і спинний мозок) [16 ]. Ці зміни 

пов'язані з перенапруженням нервових шляхів для компенсації тривалого болю, і багато 

досліджень довели наявність змін мозку у людей з хронічним болем порівняно зі здоровими 

людьми [12]. Оскільки це відбувається навіть, якщо місцева ділянка болю вже зажила або 

загоюється, зміни у центральній нервовій системі можуть дати можливість болю продовжуватися і 

перейти в хронічну форму. 

Після того, як біль набуває хронічного характеру, лікувати його стає набагато складніше, і це може 

бути через те, що вилікувати змінену ЦНС важче, ніж поліпшити фізіологію у місці болю [6]. Біль, 

асоційований з довготривалою хворобою, найкраще долається шляхом спеціального лікування 

наслідків та симптомів захворювання для зменшення впливу болю та запобігання перенапруження 

нервових шляхів центральної нервової системи. 
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Як зменшити шанс розвитку хронічного болю – загальні рекомендації щодо здоров’я 

Ведення здорового способу життя є сильним втручанням для запобігання хронічного болю [10]. 

• Дотримуйтесь здорового харчування та маси тіла 

• Регулярно займайтеся вправами 

• Позбудьтеся шкідливих звичок, таких як надмірне вживання алкоголю та паління 

• Працюйте і відпочивайте, слідкуючи за поставою 

• Керуйте стресом глибокими вдихами за допомогою діафрагмових м'язів [13], беріть участь у 

приємних заходах, зменшуючи джерела непотрібного напруження за можливістю 

• За необхідності звертайтеся за консультацією чи психологічною / поведінковою терапією [14] 

Як керувати гострим болем і не допускати переходу до хронічного болю  

* Первинна профілактика * 

Обговоріть план лікування болю після травми або передопераційний план профілактики болю. 

Забезпечення ефективного контролю болю може призвести до швидшого одужання. Важливий 

регулярний нагляд за контролем болю. Для запобігання хронізації болю лікарям слід 

застосовувати індивідуальний підхід, орієнтований на пацієнта, та орієнтуватися на 

мультимодальне лікування [7]. 
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Як рекомендує останній звіт міжвідомчої робочої групи з найкращих практик управління болем 

[18], пацієнтам варто: 

• Приймати протизапальні препарати (наприклад, ібупрофен) 

• Наносити на уражені місця холод та / або тепло 

• Брати участь у лікувальних (легких та помірних) вправах 

• Фізична терапія, масаж 

• Керувати стресом 

• Отримувати психологічну підтримку 

Крім того, може бути доцільним: 

• Приймати невелику дозу пероральних стероїдів, щоб зменшити запалення [9] 

• Вживати продукти з протизапальними властивостями: фрукти, овочі, горіхи, пісні джерела білка 

Як керувати та запобігати погіршенню хронічного болю  

* Вторинна профілактика та підтримка * 

Зрозумійте, що хронічний біль поширений і його часто важко повністю вилікувати. Хороше 

самокерування хронічним болем часто є найкращою формою лікування, щоб знизити біль до 

терпимого рівня для людини. Позитивні, але реалістичні очікування щодо лікування чи терапії 

можуть бути кориснішими, ніж негативні та нереалістичні. По можливості знайдіть лікаря та 

підтримуючих людей, яким ви довіряєте та почуваєте себе комфортно, поділившись своїм 

досвідом. Мультимодальні та міждисциплінарні методи лікування, які використовують 

різноманітну фармакологічну, фізичну, поведінкову, психологічну, альтернативну та 

взаємодоповнюючу терапію, розглядаються як золотий стандарт та є найефективнішим способом 

керування і зменшення хронічного болю та його наслідків [1]. 

• Зверніться за медичною допомогою до фахівця з болю / клініки болю, якщо вони наявні у 

вашому місці проживання 

• Прийміть нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) (наприклад, ібупрофен) для зменшення 

запалення 

• Нанесіть на уражені місця холод та / або тепло 

• Запитайте про медикаментозне лікування, яке включає блокади в суглоби або тканини.  

Це ін'єкції знеболюючих ліків та / або стероїдів для зменшення запалення 

• Розгляньте інші препарати проти болю [21]: Габапентин / прегабалін, трициклічні 

антидепресанти, інгібітори зворотного захоплення серотоніну / норадреналіну, засоби місцевого 

застосування (лідокаїн, капсаїцин) 
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• Продовжуйте регулярні легкі та помірні вправи – продовжуйте рухати своїм тілом і, коли 

можливо, болючою ділянкою 

• Почніть фізичну терапію, в ідеалі від фахівця з болю 

• Отримайте психологічну підтримку, в ідеалі від спеціаліста, обізнаного в психології болю 

• Спробуйте додаткові немедикаментозні методи терапії: медитація, йога, голкорефлексотерапія, 

біологічний зворотній зв’язок, масаж, акватерапія і плавання 

• Якщо опіоїди показані після проведення оцінки ризику для лікування болю, складіть план з 

лікарем, перегляньте ризики і переваги та переконайтесь, що ви приймаєте ліки лише за 

призначенням і з визначеними вами та вашим лікарем цілями [17, 18 ]. 
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