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χρόνιος νευροπαθητικός πονοσ 
στη µεση: σηµαντικο προβληµα 
για µεγαλο αριθµο ελληνων 

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους υποφέρει από χρόνιο πόνο, µια νόσο που, 
σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του 
για µια παραγωγική επαγγελµατική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή. 

υπολογίζεται, µάλιστα, ότι το κοινωνικό κόστος 
του χρόνιου πόνου µπορεί να συγκριθεί µε εκείνο 

του καρκίνου ή των καρδιαγγειακών παθήσεων, 
καθώς οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι το άµεσο 

και έµµεσο κόστος αντιµετώπισής του στην Ευρώπη 
ανέρχεται σε δισεκατοµµύρια. Ειδικότερα, ο χρόνιος 

µεικτός πόνος στη µέση, δηλαδή ο πόνος µε αλγαισθητικά 
και νευροπαθητικά στοιχεία, 

στην Ελλάδα συχνά δεν διαγιγνώσκεται 
ή διαγιγνώσκεται 

εσφαλµένα, παρά το γεγονός ότι 
επηρεάζει µεγάλο µέρος του πληθυσµού 

και έχει σηµαντική επίδραση 
στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, 

ιδιαίτερα όσον αφορά την 
παραγωγικότητα στην εργασία, τις 
σχέσεις και την ψυχική ευεξία 
τους. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουν 

τα στοιχεία της πρόσφατης 
έρευνας Back Pain, που πραγµατοποιήθηκε 

σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, 
ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνεται 

και n χώρα µας. 
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν µε σαφήνεια τις απόψεις 

και τις αντιλήψεις των ασθενών και των θεραπόντων 
ιατρών τους, επισηµαίνοντας τις ελλείψεις στην περιγραφή, 

την κατανόηση και την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης 
πάθησης. 

ΣΩΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

«Η επιτυχής έκβαση της θεραπείας των ασθενών εξαρτάται 
από τη σωστή κλινική εξέταση και διάγνωση από ειδικούς, 

έτσι ώστε να κατανοήσουµε τον τύπο του πόνου 
από τον οποίο υποφέρει ο ασθενής µας», ανέφερε n κα 
Αθηνά Βαδαλούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναισθησιολογίας 

και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας 
(ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.), κατά τη διάρκεια ενηµερωτικής οµιλίας 

Αθηνά Βαδαλούκα, 

αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Αναιαθηοιολογίας 

και πρόεδρος της Ελληνικής 

Εταιρείας θεραπείας 

Πόνου και Παρηγορικής 

Φροπίδας. 

Οι περισσότεροι οπό τους Έλληνες ασθενείς υπέφεραν 
οπό χρόνιο πόνο στη µέση για πάνω από 6 µήνες 

και το 40% των ασθενών νιώθουν πόνο στη µέση 

τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. 

στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιοχικής 
Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής 

Αγωγής. 
Ο νευροπαθητικός πόνος περιγράφεται ano τους ασθενείς 

ως επίµονη αίσθηση διαξιφιστικού και καυστικού 
πόνου, µπορεί όµως να εκφραστεί και µε διαφορετικούς 
τρόπους. Οι ασθενείς µπορεί να βιώσουν το νευροπαθητικό 

πόνο σαν µούδιασµα, βελονιές, ηλεκτρικό ρεύµα, µε 
καθένα από τα παραπάνω συµπτώµατα ξεχωριστά ή σε 
συνδυασµό, και συχνά δυσκολεύονται να τον περιγράψουν, 

εµποδίζοντας τους γιατρούς να διαχωρίσουν µε 
σαφήνεια το ένα είδος πόνου ano το άλλο. 
Περισσότεροι από τους µισούς Έλληνες ασθενείς που 
ρωτήθηκαν, υπέφεραν από χρόνιο novo στη µέση για 
πάνω ano 6 µήνες και το 40% των ασθενών νιώθουν πόνο 

στη µέση τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. Οι 
ασθενείς αισθάνονται κουρασµένοι και πολλοί (45,5%) 
δηλώνουν ότι ο πόνος δυσκολεύει τις καθηµερινές 
τους δραστηριότητες, την παραγωγικότητά τους ^ 
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ΦΑΡΜΑΚΟ & ΥΓΕΙΑ 

Βαθµός κατανόησης εκ µέρους των εργοδοτών 
Αισθάνεστε ότι ο εργοδότης σας είναι συγκαταβατικός 
αν απουσιάζετε ano την εργασία λόγω του πόνου 
στην πλάτη σας; 
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Ναι Οχι ∆εν ξέρω 

Εχει ποτέ τεθεί ως θέµα από τον εργοδότη σας n µειωµένη 
παραγωγικότητα στην εργασία λόγω του πόνου 
στην πλάτη; 
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>* στην εργασία ακόµα και τις κοινωνικές και ερωτικές 
τους σχέσεις (27,3°/ο). Σχεδόν οι µισοί, µάλιστα, ανησυχούν 

ότι ο χρόνιος πόνος επηρεάζει και την πνευµατική 
τους υγεία, ενώ και οι γιατροί σε πολύ µεγάλο ποσοστό 
(85%) θεωρούν ότι µπορεί να τους προκαλέσει κατάθλιψη. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ο επιπολασµός της νόσου ανέρχεται σε ποσοστά 1232% 
και υπολογίζεται ότι µέχρι το 2020 θα αυξηθεί κατά 

7%. 
Παρά την τεράστια έκταση και τις επιπτώσεις του χρόνιου 

πόνου στη µέση στην καθηµερινότητα των πασχόντων, 
n αντιµετώπισή του υστερεί σηµαντικά. Σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της έρευνας, 54% των ασθενών µε χρόνιο 
πόνο στη µέση νευροπαθητικής προέλευσης δεν ζητούν 
ιατρική συµβουλή, γιατί θεωρούν ότι n κατάστασή τους 

δεν είναι αρκετά σοβαρή και το 66,7% λαµβάνουν παυσίπονα 
χωρίς συνταγή προκειµένου να καταπραΰνουν 

τον πόνο. Όταν τελικά απευθύνονται σε κάποιον ειδικό, 
κυρίως σε ορθοπεδικό στην Ελλάδα, πάνω από το 50% 
των ασθενών έπρεπε να περιµένει ένα µήνα προκειµένου 

να γίνει n σωστή διάγνωση και να λάβει αποτελεσµατική 
θεραπεία. 

«Τα νέα διαγνωστικά και φαρµακευτικά εργαλεία που 
παρέχει πλέον n επιστήµη, µας δίνουν τη δυνατότητα να 
κάνουµε γρήγορα σωστή διάγνωση και αποτελεσµατική 
θεραπεία και να βελτιώσουµε έτσι την ποιότητα ζωής 
των ασθενών αλλά και να συµβάλουµε στη µείωση της 
επιβάρυνσης των δαπανών υγείας», τόνισε n κα Βαδαλούκα. 

Η χρήση των συνοδών αναλγητικών, δηλαδή φαρµάκων 
που n κύρια ένδειξη είναι άλλη και όχι n αναλγησία, αλλά 

που για συγκεκριµένες νόσους είναι ισχυρά αναλγη- 
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Χρόνιος νευροπαθητικός πόνος στη µέση 
ανά ηλικιακή οµάδα 
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τικά (αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά, τοπικά επιθέµατα 
κ.λπ.) θεωρούνται φάρµακα πρώτης γραµµής για το 

νευροπαθητικό πόνο. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, n 
χορήγηση πρεγκαµπαλίνη σε ασθενείς µε πόνο στην 
µέση, παρά το σχετικά µεγαλύτερο κόστος της αγωγής, 
τελικά συµφέρει οικονοµικά βελτιώνοντας τον πόνο, αυξάνοντας 

την παραγωγικότητα, εµποδίζοντας την κατάθλιψη 
και την κοινωνική απόσυρση του ασθενούς. 

Η ΕΡΕΥΝΑ BACK PAIN 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
• To συνολικό δείγµα από τις χώρες (Βέλγιο, ∆ανία, 
Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία, 
Ολλανδία ft Ην. Βασίλειο) που συµµετείχαν στην έρευνα 
Back Pain περιελάµβανε: 
- 450 ασθενείς µε χρόνιο πόνο στη µέση µε νευροπαθητικά 

στοιχεία 
- 260 επαγγελµατίες υγείας: γενικοί ιατροί, νευρολόγοι, 
εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ορθοπεδικοί και 
ψυχολόγοι κτλ. 
- 10 ειδικούς 
• To δείγµα της Ελλάδας περιλάµβανε: 
- 40 ασθενείς µε χρόνιο πόνο στη µέση µε νευροπαθητικό 

στοιχείο 
- 20 επαγγελµατίες υγείας (γενικοί ιατροί, νευρολόγοι, 
εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ορθοπεδικοί και ψυχολόγοι). 

Από τις απαντήσεις των ασθενών προκύπτει ότι: 
- Ένα µεγάλο ποσοστό των ασθενών δεν αναζητούν καθόλου 

ιατρική βοήθεια. 
- Η πλειονότητα των ασθενών λαµβάνει παυσίπονα χω¬ 

ρίς ιατρική συνταγή ή απλά ξεκουράζεται ως θεραπεία 
του χρόνιου πόνου στη µέση τους. 
- Οι ασθενείς θεωρούν ότι ο χρόνιος πόνος στη µέση δεν 
είναι αρκετά σοβαρός ώστε να απαιτεί ιατρική προσοχή. 
Ano τη δε πλευρά των Επαγγελµατιών Υγείας συµπεραίνεται 

επίσης πως: 
- ∆εν είναι ιδιαίτερα σίγουροι για την ορθότητα της διάγνωσης 

του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου στη µέση. 
- ∆εν είναι ιδιαίτερα θετικοί ως προς τις διαθέσιµες θεραπείες 

κατά του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου στη 
µέση. 
- Κατά κύριο λόγο συµβουλεύουν τους ασθενείς να πάρουν 

φαρµακευτικές θεραπείες για την ανακούφιση του 
πόνου στη µέση ή να ξεκουραστούν. 
Σύµφωνα µε την έρευνα στο ελληνικό δείγµα ο πιο συχνός 

τύπος πόνου ήταν χαµηλά στη µέση 40% των ασθενών 
υποφέρουν από πόνο στη µέση καθηµερινά έως και 

εβδοµαδιαία. Περισσότερο από το 55% των ασθενών µε 
χρόνιο νευροπαθητικό πόνο στη µέση ∆ΕΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
ιατρική βοήθεια όταν υποφέρουν από πόνο στη µέση. To 
µεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών, στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, 

δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια γιατί θεώρησε 
ότι τα συµπτώµατά του δεν ήταν αρκετά σοβαρά, ενώ όσοι 
αναζητούν ιατρική βοήθεια απευθύνονται κατά βάση σε 
ορθοπεδικούς ή γενικούς ιατρούς. ¦ 
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Επιπτώσεις χρόνιου πόνου στην εργασία 

., — "" Αισθάνοµαι κούραση 

Επηρεάζει τη φυσική ικανότητα να ανταποκριθώ 
στις καθηµερινές δραστηριότητες 

\ Επηρεάζει τη φυσική ικανότητα για σπορ και χόµπι |;;ι 
\ s Επηρεάζει την απόδοση στην εργασία 

--·-._ Προκαλεί κακή διάθεση / κατάθλιψη 

Προκαλεί συναισθηµατική αδυναµία να ανταποκριθώ 
στις καθηµερινές δραστηριότητες 

Επηρεάζει τη σεξουαλική διάθεση 

Επηρεάζει τη σχέση µε την οικογένεια και τους φίλους 

Προκαλεί µεγάλη ανάγκη να βασίζοµαι στους άλλους 

Προκαλεί αδυναµία να είµαι κοινωνικός 
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