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Профілактика болю вразливих груп населення 

Запобігання болю є проблемою для світової системи охорони здоров'я та її пріоритетним 

завданням [1] через загальну кількість страждаючих на біль пацієнтів. Головною причиною болю у 

всіх групах населення є травма, а інтенсивність болю як після травми, так і хірургічного втручання 

представляє потенційно величезну проблему для суспільства. 

Як відомо, вразливі групи населення мають значні розбіжності у стані здоров'я [2]. Всесвітня 

організація охорони здоров’я [3] визначає вразливі групи населення, включаючи дітей, вагітних 

жінок, людей похилого віку, голодуючих людей та людей, які хворі або мають слабкий імунітет.    

Ці меншини та незахищені групи також можуть постраждати від бідності з обмеженим доступом 

до охорони здоров’я. Отже, запобігання болю у вразливих групах населення слід розглядати як 

проблему захисту цих груп. 

Крім того, пацієнти з болем, можуть стати вразливими через виснажливий вплив болю і 

страждань. Серед потенційно вразливих груп люди похилого віку частіше відчувають біль, ніж інші 

верстви дорослого населення [4]. Однак вразливість не обмежується людьми похилого віку в 

суспільстві, адже й особи з порушенням мовлення мають ризик недостатньої оцінки та лікування 

болю [5]. 

М’язово-скелетні порушення, включаючи біль у спині та шиї, є основними причинами 

непрацездатності у дорослого населення [6]. Старіння та непрацездатність збільшують ризик 

хронічного болю [7]. Однак 63% дорослих людей з деменцією страждали на хронічний біль 

порівняно з 54% дорослих без деменції серед 7 609 людей, які живуть у громаді [8]. Поширені 

больові місця – коліна, стегна та поперек, часто пов’язані з остеоартритом та остеопорозом. 

Болісні м’язово-скелетні порушення можуть підвищити ризик серцево-судинних захворювань для 

дорослих людей; підвищують ризик падінь та смертності [7]. Профілактика болю та пов’язаної з 

нею непрацездатністю забезпечується здоровим способом життя, включаючи регулярні фізичні 

навантаження [9]. 

Хронічна профілактика болю є складнішою. Тригери та патологія хронічного болю складні; 

зокрема, може не бути визначеної причинної події [9]. Однак можуть існувати особливі фактори 

ризику, пов’язані з розвитком хронічного болю, якого можна уникнути в окремих групах 

населення. Як відомо, такі психологічні фактори, як тривожність, депресія, помилкові судження 

про біль, впливають на досвід хронічного болю [10]. Крім того, у людей похилого віку нижчий поріг 

болю, який з часом може прогресивно знижуватися у дорослих з деменцією, тоді як їх больова 

переносимість збільшується, оскільки вони не здатні когнітивно розпізнавати та швидко 

інтерпретувати біль, тим самим збільшуючи вразливість до наслідків болю [5]. 
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Рекомендації щодо запобігання гострого болю серед вразливих груп населення 

• Добре харчуйтеся та підтримуйте здорову вагу, щоб кістки та м’язи працювали ефективно. 

• Продовжуйте рухатись та використовуйте вправи для створення та підтримки сили та гнучкості 

м’язів тулуба. 

• Більше рухайтесь; уникайте поганої постави і перенапруження, наприклад, підняття важкого, 

якщо це можливо. 

• Зменшіть стрес і тривогу; вивчіть методики релаксації, такі як йога, тай-чи чи медитація, щоб 

зберігати самоконтроль. 

Рекомендації щодо профілактики хронічного болю серед вразливих груп населення 

Всі рекомендації щодо профілактики гострого болю плюс: 

• Ефективне управління гострим болем 

• Визнання розвитку хронічного болю як проблеми охорони здоров'я 

Оцінка та лікування 

Бувають випадки, коли болю не можна запобігти, і саме тоді нам потрібно застосовувати 

ефективні стратегії оцінювання та лікування. У всьому світі розроблено багато настанов, які можна 

використовувати для процесу оцінки та лікування всіх уразливих груп населення. Принаймні, 

десять гайдлайнів, зосереджуються на людях похилого віку та охоплюють такі питання, як оцінка 

болю та лікування, гострий та хронічний біль, або біль, пов’язаний з остеоартритом [14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21]. 

З педіатричної точки зору гайдлайни сфокусовані на гострих, хронічних або онкологічних болях у 

конкретних країнах та від Всесвітньої організації охорони здоров'я [22, 23, 24, 25]. Щодо тих, хто 

пережив катування, є декілька настанов, але вони часто зосереджуються на менеджменті 

психологічних розладів [26], а не на болю. Тим не менш, існує ряд опублікованих рекомендацій 

щодо боротьби з болем у цій популяції [5]. 

Організаційні та професійні бар'єри часто перешкоджають виконанню цих настанов, тому 

навчання та підвищення обізнаності є ключовими. Раннє втручання дозволить запобігти розвитку 

хронічного болю і згодом знизить навантаження на пацієнта, його родину та суспільство. Однак 

персонал повинен знати, як правильно дослідити історію болю у пацієнта. Наприклад, у 

Великобританії 7-хвилинна консультація лікаря загальної практики заважає людям похилого віку  

розповідати про біль, але це організаційне обмеження, яке потрібно вирішити. Аналогічно, Tai-

Seale та ін. [13] виявили, що дискусії навколо болю тривали лише 2-3 хвилини через комунікаційні, 

гендерні чи культурні фактори. 

Але маємо те, що маємо, і організаційні, освітні бар'єри – це наша реальність. Усе, що ми можемо 

зробити, це працювати в межах того, що ми маємо, покладаючись на людяність, щоб якнайкраще 

допомогти пацієнтам, керуючись наявними рекомендаціями. Принаймні сьогодні ми маємо 
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навички розпізнавати групи населення, які можна вважати вразливими, та підкреслювати їх 

конкретні потреби. Наприклад, у нас є щонайменше 12 інструментів оцінки болю, спеціально 

розроблених для людей похилого віку з деменцією, а деякі широко використовуються в клінічній 

практиці. Наприклад: PAINAd, PACSLAC, Doloplus, Abbey [14]. 
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