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Вторинна та третинна профілактика хронічного болю 

Вступ 

Запобігання болю та його хронічним формам зменшить тягар страждань для людей та суспільства. 

Вторинна профілактика спрямована на виявлення захворювання на ранніх стадіях та обмеження 

його прогресування [1, 2], третинна профілактика спрямована на зменшення або уникнення 

ускладнень або обмеження наслідків захворювання, які вже є [1]. Вторинна профілактика болю 

спрямовується на запобігання розвитку хронічного болю після початкового виникнення гострого 

болю, а третинна – на зменшення постійної втрати працездатності, втрати соціальних контактів та 

активності, як тільки біль набула хронічного характеру. Незважаючи на те, що дослідження щодо 

вторинної профілактики болю зросли протягом останніх років, основна увага зосереджена на 

лікуванні хронічного болю. 

Глобальний Рік Запобігання Болю – це шанс підвищити обізнаність щодо стратегій та втручань на 

первинному та вторинному етапах розвитку хвороби, допомагаючи пацієнтам з болем у підтримці 

щоденної фізичної та соціальної активності для зменшення розвитку хронічного болю. 

Вторинна профілактика болю: запобігання хронізації 

Вторинна профілактика болю була вперше описана Фордісом у 1970-х роках [4], який розрізняв 

біль та больову поведінку (уникаючу поведінку). Для зменшення больової поведінки був 

застосований режим профілактики, що призвело до попередніх перспективних результатів щодо 

стратегій запобіжних заходів [2, 4], включаючи навчання за часом та медикаментозне лікування. 

Вторинна профілактика вимагає розуміння факторів, що впливають на хроніфікацію, затверджених 

інструментів для виявлення пацієнтів із ризиком та затверджених клінічних стратегій, що 

стосуються цих факторів ризику за допомогою конкретних втручань [5]. Кілька оглядів 

повідомляють про фактори ризику, що впливають на різні форми болю; червоний (біологічний) та 

жовтий (психосоціальний) прапори для м’язово-скелетного болю – це найпоширеніша 

конструкція, за якою слідують сині (професійний), чорний (компенсаторний) та білий 

(соціокультурний) [6] прапори, про які ще не існує доказів щодо їх впливу при вторинній 

профілактиці болю. Конкретні чинники ризику допомогли б розробити профілактичні стратегії, що 

забезпечать майбутню базу спеціалізованих втручань [5, 7]. Такі фактори ризику були виявлені в 

катастрофізуючих / дезадаптивних переконаннях і депресивному настрої, що впливають на 

розвиток хронічного болю в коліні [8] або болю в попереку [9] як жовті прапори або пошкодження 

суглобів як червоний прапор болю в коліні [8]. Існують повідомлення про декілька факторів ризику 

розвитку хронічного болю після хірургічного втручання (наприклад, [10-12]), що підтверджує вік, 

стать, вид хірургічного втручання, генетичні фактори, що передували болю чи історії хронічного 

болю іншого походження та різноманітні психосоціальні фактори. Скринінг-інструменти доступні 
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для болю в спині з попередніми доказами їх прогностичної цінності [13]. Також наводяться 

попередні докази того, що розділення на підгрупи пацієнтів щодо ризику хроніфікації та 

спеціально підібраного лікування є ефективною в коротких та середніх термінах [14]. Навчання та 

вправи щодо запобігання хронічному болю в спині мають найкращі докази на даний момент [5, 7], 

насамперед у коротких та середніх термінах. 

Навпаки, ятрогенні фактори (фактори, що лежать в системі охорони здоров’я), здається, сприяють 

хронізації болю, особливо якщо фокусуватися виключно на соматичних факторах, ігноруючи 

багатопричинний генез болю, переоцінюючи вплив соматичних або радіологічних знахідок на 

самопочуття пацієнта та надмірне використання діагностичних процедур і пасивно орієнтованих 

втручань у довгостроковій перспективі (наприклад, масаж) [15]. Через ці знахідки відповідальність 

медичних працівників за лікування болю не може бути недооціненою і повинна включатися в 

науково-дослідну діяльність. 

Потрібні посилені зусилля щодо створення моделей [3], таких як модель уникнення та 

витривалості [16] або отримання індивідуальних методів лікування та створення доказової бази 

дослідниками болю. Включення спонтанного одужання від початкового болю, салютогенетичні 

моделі та уподобання пацієнта щодо конкретних втручань [17] слід враховувати у майбутньому. 

Третинна профілактика болю: зменшення непрацездатності, втрата роботи, негативна 

емоційність та соціальна ізоляція у пацієнтів з хронічним болем 

Третинна профілактика спрямована на зменшення вторинних наслідків для тих, хто страждає від 

хронічного болю. Такі моделі, як модель уникнення страху [18, 19] або модель уникнення та 

витривалості [16, 20-23], беруть до уваги функціональні, психологічні та соціальні порушення, що 

впливають на якість життя пацієнтів з хронічним болем. Біопсихосоціальна модель болю [24-26] 

призвела до розробки біопсихосоціальних (синонімно мультидисциплінарних, 

міждисциплінарних, багатокомпонентних) підходів до лікування. Відповідне визначення було 

розроблено спеціальною групою IASP у 2017 році та опубліковано на домашній сторінці 

IASP(https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698). 

Майєр та Гетчел [27] запровадили підхід до біопсихосоціального лікування у 1980-х роках. Його 

основна мета – відновлення фізичного, психологічного та соціального функціонування, залучаючи 

основний колектив мультидисциплінарних медичних працівників (лікарів, фізіотерапевтів, 

ерготерапевтів, психологів та медсестер), які працюють в інтегрованій команді [27]. 

Міждисциплінарне лікування було визнано відповідним варіантом відповіді на комплексні 

страждання пацієнтів із хронічним болем у всьому світі [28], але докази дискутуються [29]. 

Неоднорідність професій, втручань, змісту лікування, дозування та тривалості лікування, 

інструментів оцінювання результатів у клінічних випробуваннях значно перешкоджає 

порівняльному дослідженню ефективності та правильному метааналізу [30]. Концептуальні рамки 

та схеми лікування, узгоджена оцінка результатів (з урахуванням комплексних багатовимірних 

результатів [31]), ретельно повідомлені дослідження та ретельно проведені систематичні 

дослідження необхідні для того, щоб відрізнити корисне лікування від некорисного та, нарешті, 

визначити найкраще лікування для конкретних груп пацієнтів щодо їх характеристик [32]. 
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