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Партнерство з вашим медичним працівником для запобігання болю: інформація для пацієнтів 

Біль, невелике слово, яке використовують люди у всьому світі для опису цілого ряду неприємних 

відчуттів. Він впливає на всіх нас у якийсь момент нашого життя. Біль – це нормальна і необхідна 

частина життя. Коли людині боляче, це впливає на неї багатьма чинниками, включаючи фізичні, 

емоційні та соціальні. Біль, який почався нещодавно, відомий як гострий біль. Гострий біль 

зазвичай пов'язаний з пошкодженням тканин і, як правило, полегшується в продовж загоєння [6]. 

Гострий біль корисний, оскільки попереджає нас попіклуватися про себе, захищаючи ділянку 

травми, поки вона не загоїться. Хронічний біль інший, він присутній більше трьох місяців. 

Хронічний біль, як правило, не пов’язаний з тривалим пошкодженням тканини, і може бути 

самостійним захворюванням. Можливо також одночасно мати гострий та хронічний біль, 

наприклад, якщо у вас хронічний біль, можна травмувати себе, і виникне гострий біль, який 

згодом мине, коли травма не буде потребувати захисту, але хронічний біль буде продовжуватися. 

Лікування хронічного болю спокоєм та униканням фізичної активності не є корисним, це може 

збільшити біль та сприяти втраті здатності брати активну участь у вашому житті. Хронічний біль 

вражає кожну п'яту дитину та дорослого, і ще частіше зустрічається серед уразливих груп 

населення, включаючи людей похилого віку, ветеранів та корінне населення [1, 2]. Приблизно 

кожного двадцятого хронічний біль обмежує у щоденній діяльності (наприклад, можливість 

ходити до школи, працювати чи займатися домашніми справами). У цьому довідковому документі 

ми обговоримо деякі ключові повідомлення, що люди, які живуть із хронічним болем, та 

дослідники, що працюють над хронічним болем, визначили корисними для запобігання 

хронічного болю. 

Спілкування це важливо 

Коли людям боляче і вони звертаються до медичного працівника, важливо, щоб вони зрозуміли 

свій діагноз. Діагностична невпевненість (відсутність пояснень або неправильне пояснення 

больових симптомів) пов'язана з недовірою до медичної системи та потенційно знижує 

залученість та користь від лікування [2, 4]. Чітка комунікація між пацієнтами та їхніми медичними 

працівниками зменшує занепокоєння з приводу хвороби та болю. Зменшення тривоги важливо 

для пацієнтів з хронічним болем, оскільки занепокоєння болем може призвести до більших 

страждань і зниження функціонування. Має велике значення робота з медичним працівником, 

який зрозуміло висловлюється, дає можливість ставити питання та розповісти про те, турбує. 

Відчуття залучення до свого лікування може зменшити біль і покращити наслідки для здоров'я. 

Коли ви збираєтесь звернутися до медичного працівника, може бути корисним виконати наступні 
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Підготуйтеся: запишіть конкретні запитання, які вас хвилюють, найважливіші з яких розмістить у 

верхній частині списку. 

Задайте питання і переконайтеся, що ви розумієте відповіді. 

Повторіть те, що вам сказали своїми словами, щоб ви могли перевірити, чи правильно ви 

зрозуміли. 

Вживайте заходів щодо того, що вам потрібно зробити далі [3]. 

Існують різні види болю 

Не весь біль однаковий. Гострий біль пов'язаний з фактичним або потенційним пошкодженням 

тканин. Це звичайний щоденний біль, який корисний і який мотивує нас захищати болісну ділянку, 

щоб вона могла загоїтись. Гострий біль потрібно відрізняти від хронічного болю, який зазвичай не 

є захисним. Хронічний біль виникає, коли нервова система стала чутливою (новий термін для 

цього виду болю – ноципластичний біль). Цей біль міг початися як гострий біль після травми або 

пошкодження тканин, але він не обов’язково розвивається у всіх випадках. Хронічний біль не є 

корисним. Захист частини тіла, що болить, не допомагає організму вилікуватися, адже це тільки 

погіршує хронічний біль. Нейропатичний біль – це тип хронічного болю, який виникає внаслідок 

захворювання або пошкодження нервів. Цей біль не є корисним, а захист хворобливої ділянки не 

дає їй гоїтися. Невропатичний біль та хронічний біль потребують іншого лікування, ніж гострий 

біль, і ці методи лікування, як правило, підкреслюють необхідність посилення активності у різних 

сферах життя.  

Можливо безпечно рухатись, навіть якщо є біль 

Біль не є точною мірою пошкодження тканин. Коли організм травмований, під час загоєння 

виділяються хімічні речовини, які роблять наші нерви дуже чутливими. Це може посилити ваш 

біль, навіть якщо травма заживає. У цілому важливо починати поступово рухатися після одужання 

від гострого болю. При лікуванні хронічного болю також важливо поступово більше рухатись. 

Треба попередньо знайти свій базовий рівень і просуватись невеликими кроками, щоб збільшити 

рівень активності, яку ви можете терпіти, не посилюючи біль. Емоційний стрес може погіршити 

біль, оскільки ділянки мозку, які беруть участь в обробці болю та емоцій, дуже близькі один до 

одного. Якщо біль не поліпшується після травми, або якщо у вас хронічний біль, вам може 

знадобитися звернутися до медичного фахівця або навіть до експерта по болю. В основному 

починати рухатися, займатися діяльністю і жити повноцінним життям – необхідно та безпечно, 

навіть якщо є біль. 

Важливо керувати нашими емоціями, коли відчуваємо біль 

Біль завжди неприємний. На больовий досвід впливають наші емоції, думки, поведінка та 

соціальне середовище, включаючи людей навколо нас. Високий рівень занепокоєння та низький 

настрій часто зустрічаються серед людей, які живуть з хронічним болем [5]. Ефективне лікування 

хронічного болю вимагає отримання знань та навичок, що дозволять керувати іншими сферами 

вашого життя, на які може впливати біль або які самі впливають на біль. Ви хвилюєтесь, 

тривожитесь, маєте депресію, гніваєтесь, дратуєтесь, маєте стрес? Всі ці емоції впливають на 
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роботу нашої нервової системи. Якщо ви не можете керувати ними, то вони збільшать шанси на 

розвиток хронічного болю, а також можуть посилити наші страждання, якщо хронічний біль уже 

присутній. Важливе лікування особистості, а не лише тіла, коли ми лікуємо біль. 

Підсумок 

Можна багато зробити для себе, щоб зменшити вплив гострого болю і запобігти розвитку 

хронічного болю. Знання та розуміння болю, гарне спілкування зі своїм медичним працівником, 

активність та догляд за своїм емоційним здоров’ям – все це зменшує біль та ризик розвитку 

хронічного болю. Активна участь у власній охороні здоров’я та боротьбі з болем має велике 

значення для болю. 

Існує безліч ресурсів, якими люди з болем можуть скористатися, щоб зрозуміти більше про свій 

стан. Кілька рекомендуємо: 

 Для дітей з болем: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

 Дізнатися про біль – Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 

 Дізнатися про біль – Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 

 Зрозуміти, що таке біль за 5 хв: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

 Розуміння болю – Елліот Крейн – Таємниця хронічного болю: 

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

 Розуміємо біль у дітей: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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