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ο πόνος είναι μια σύνθετη φυσιολογική και 
συναισθηματική κατάσταση, η οποία 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή ενός 
ατόμου. ο χρόνιος πόνος δεν είναι μόνο αιτία 
σωματικών εκδηλώσεων, αλλά είναι δυνατόν 
να εξασθενεί τη μνήμη και να μειώνει τη 
συγκέντρωση. 

ως χρόνιος πόνος ορίζεται ο πόνος που διαρ-
κεί από ένα μήνα ως πολλά χρόνια. Ο χρόνιος 
πόνος μπορεί διαχρονικά να αυξομειώνεται ή α-
κόμη και να παραμένει σταθερός, όπως επίσης 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο, να μει-
ώσει την όρεξη και να επηρεάσει αρνητικά τη δι-
άθεση του ατόμου. Μπορεί να προκύψει από έ-
ναν αρχικό τραυματισμό, από δισκοκήλη ή από 
μια χειρουργική επέμβαση. 

Ο μυοσκελετικός πόνος και ειδικότερα αυτός 
που σχετίζεται με διαταραχές της σπονδυλικής 
στήλης μπορεί να περιορίσει τους ασθενείς και 
να γίνει ιδιαίτερα δύσκολο να τον αντιμετωπί-
σουν. Μπορεί να υπάρξει και συνεχής αιτία του 
πόνου όπως είναι η αρθρίτιδα, ο καρκίνος κ.ά. 
Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι υφίστανται το χρό-
νιο πόνο και δεν αναζητούν τη βοήθεια που χρει-
άζονται, με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να έ-
χει επιπτώσεις τόσο στους ίδιους, όσο και σε ο-
λόκληρη την οικογένειά τους.

Έχει παρατηρηθεί ότι ο χρόνιος πόνος είναι συ-
χνός στους ασθενείς πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης και συνδέεται με απελπισία, σωματική α-
νικανότητα και αυξανόμενη χρήση υγειονομι-
κών υπηρεσιών. 

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αξιο-
λογηθεί εάν μια παρέμβαση συνεργασίας μπο-
ρεί να βελτιώσει την έκβαση του χρόνιου πό-
νου, συμπεριλαμβανομένης της συνυπάρχου-
σας κατάθλιψης, σε ένα τμήμα πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης.

Έγινε σύγκριση της αποτελεσματικότητας μετα-
ξύ δύο ομάδων σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη. 
Στην πρώτη υπήρξε μια παρέμβαση συνεργασί-
ας για παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση πό-
νου έναντι της δεύτερης ομάδας, στην οποία ε-
φαρμόστηκε ο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώ-
πισης. Η μελέτη αυτή έλαβε χώρα σε 5 κλινικές 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης ενός τμήματος ιατρι-
κού κέντρου. Σαράντα δύο γιατροί πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης τυχαιοποιήθηκαν και περιλή-
φθηκαν σε ομάδα βοηθητικής συμμετοχής για 
αντιμετώπιση πόνου (παρέμβαση συνεργασίας) 
ή ομάδα συνηθισμένης θεραπείας. 

Οι 401 ασθενείς είχαν διαγνώσεις μυοσκελε-
τικού πόνου, μέτριας ή μεγαλύτερης έντασης, 
καθώς και σωματική ανικανότητα διάρκειας 12 
εβδομάδων ή περισσότερο και κατατάχθηκαν 

στις ίδιες ομάδες θεραπείας με τους νοσοκομει-
ακούς γιατρούς τους. Η επιλογή δείγματος έγι-
νε από τον Ιανουάριο 2006 έως τον Ιανουάριο 
2007 και η μετέπειτα παρακολούθησή τους ο-
λοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2008.

Η παροχή βοήθειας για τη θεραπεία πόνου (πα-
ρέμβαση συνεργασίας) περιλάμβανε ένα εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα νοσοκομειακών γιατρών 2 
ενοτήτων, που περιείχε την εκτίμηση του ασθε-
νούς, την εκπαίδευση και ενεργοποίηση, την κα-
ταγραφή του συμπτώματος, την ανατροφοδό-
τηση και προτάσεις προς τους νοσοκομειακούς 
γιατρούς, καθώς και τη διευκόλυνση της εξειδι-
κευμένης φροντίδας. 

αξιολογήθηκαν οι αλλαγές σε ένα διάστημα 
12 μηνών σε διάφορα πεδία, όπως στην ανικα-
νότητα που σχετίζεται με τον πόνο (ερωτηματο-
λόγιο ανικανότητας Roland-Morris, σειρά 0-24), 
στην ένταση του πόνου (κλίμακα χρόνιου πόνου 
[CPG] υποκλίμακα έντασης πόνου, σειρά 0-100) 
και στην κατάθλιψη (ερωτηματολόγιο υγείας α-
σθενών 9 [PHQ-9], σειρά 0-27).

Στα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι εμπλεκόμε-
νοι ασθενείς στη συνεργατική παρέμβαση είχαν 
ένα μέσο όρο 10.6 (SD 4.5) επαφών με την ο-
μάδα θεραπείας πόνου. Έναντι των ασθενών 
που λαμβάνουν την καθορισμένη θεραπεία, οι 
εμπλεκόμενοι ασθενείς παρουσίασαν μεγαλύ-
τερες βελτιώσεις στην ανικανότητα που σχετίζε-
ται με τον πόνο (ερωτηματολόγιο ανικανότητας 
Roland-Morris βήτα, -0.101 [διάστημα ασφα-
λείας 95% {CI}, -0.163 έως -0.040] ρ=004 και 
CPG υποκλίμακα έντασης πόνου βήτα, -0.270 
[95% CI, -0.480 έως -0.061] ρ=.01). Μεταξύ 
των ασθενών με αρχική κατάθλιψη PHQ-9 >_10, 
υπήρξε μεγαλύτερη βελτίωση στη βαρύτητα της 
κατάθλιψης στους ασθενείς που έλαβαν την πα-
ρέμβαση έναντι των ασθενών που έλαβαν τη συ-
νηθισμένη θεραπεία (PHQ-9 βήτα, -0.177 [95% 
CI, -0.295 έως -0.060] ρ=.003). 

Οι διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ των αρ-
χικών μετρήσεων με εκείνων μετά την ολοκλή-
ρωση των 12 μηνών για την ομάδα θεραπείας 
πόνου με την παρέμβαση συνεργασίας και την 
ομάδα συνηθισμένης θεραπείας αντίστοιχα, ή-
ταν -1.4 έναντι -0.2 για το ερωτηματολόγιο ανι-
κανότητας Roland-Morris, -4.7 εναντίον -0.6 για 
την υποκλίμακα έντασης πόνου CPG και -3.7 ε-
ναντίον -1.2 για PHQ-9. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η βοήθεια με την παρέμβαση 
συνεργασίας για τη θεραπεία του πόνου φαίνε-
ται να είναι πιο αποτελεσματική, αφού υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων σχεδόν σε όλους τους δείκτες που α-
ξιολογήθηκαν. 

Ο ρόλος της συνεργασίας στην αντιμετώπιση του χρόνιου 
πόνου στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης: 
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