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Εισαγωγή
Ο χρόνιος πόνος είναι συχνός ανάμε-

σα στους ηλικιωμένους και αυξάνει με 
την πάροδο της ηλικίας. Η ακριβής επί-
πτωση του χρόνιου πόνου δεν είναι γνω-
στή. Σε μελέτη ηλικιωμένων ατόμων της 
κοινότητας, βρέθηκε ότι το 25-50% ανέ-
φερε σημαντικό πόνο. Το ποσοστό αυτό 
αυξήθηκε σε 45-83% όταν μελετήθηκαν 
ηλικιωμένοι τρόφιμοι οίκων μακρόχρο-
νης φροντίδας1. Πρόσφατη μελέτη έδειξε 
ότι το 18% των ηλικιωμένων Αμερικανών 
άνω των 65 ετών λάμβανε αναλγητικά 
πολλές φορές την εβδομάδα και το 63% 
αυτών λάμβανε αναλγητικά για τουλάχι-
στον 6 μήνες2,3.

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ευπαθή ομά-
δα πληθυσμού, πάσχουν από χρόνιες πα-
θήσεις και παρουσιάζουν μειωμένη λει-
τουργική κατάσταση, σε συνδυασμό με 
τη φυσιολογική για την ηλικία έκπτωση 
της λειτουργίας των οργάνων. Η ευπάθεια 
τους συνεπάγεται ποικιλία συμπτωμάτων 
και σημείων, όπως αδυναμία, κόπωση, 
διαταραχή γνωστικών λειτουργιών, μει-
ωμένη κινητικότητα, επηρεασμένη ισορ-
ροπία, αυξημένη ευπάθεια σε στρεσογό-
νους παράγοντες4. Επίσης, ο πόνος μπορεί 
να οδηγήσει σε επιδείνωση των γνωστι-
κών λειτουργιών, κατάθλιψη, μεταβολές 
στη διάθεση και μείωση των καθημερι-
νών δραστηριοτήτων2.

Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του πό-
νου στα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία συ-
χνά έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, 

αποτελεί σήμερα πρόκληση καθώς φαίνε-
ται ότι είναι λιγότερο πιθανό να επιτευχθεί 
ανακούφιση του πόνου σε αυτούς τους 
ασθενείς με την εφαρμοζόμενη θεραπεία, 
σε σχέση με τις νεότερες ηλικίες5,6.

Ο στόχος της αντιμετώπισης του πόνου 
στην κατηγορία αυτή των ασθενών είναι η 
βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και η 
επίτευξη της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης 
ανακούφισης του πόνου, με τις λιγότερες 
δυνατές ανεπιθύμητες ενέργειες6.

Στην παρούσα ανασκόπηση καταγρά-
φονται οι ιδιαιτερότητες των ηλικιωμέ-
νων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τόσο για την εκτίμηση όσο και για τη θε-
ραπεία του πόνου, αναφέρονται τα εργα-

λεία εκτίμησης του πόνου και αναπτύσ-
σονται οι φαρμακευτικοί και μη τρόποι 
αντιμετώπισής του.

Εκτίμηση του πόνου
Όταν εξετάζονται ηλικιωμένοι ασθενείς, 

μπορεί να υπάρξουν μερικά εμπόδια στην 
εκτίμηση του πόνου. Μερικοί θεωρούν ότι 
ο πόνος είναι φυσιολογικό κομμάτι της 
διαδικασίας γήρανσης και ως εκ τούτου 
δε χρήζει αναφοράς, ενώ άλλοι αρνού-
νται την ύπαρξή του, γιατί φοβούνται ότι 
αποτελεί ένδειξη σοβαρής νόσου, όπως ο 
καρκίνος. Ένα άλλο εμπόδιο είναι η πλη-
θώρα των λέξεων, τις οποίες οι ηλικιωμέ-
νοι μπορεί να χρησιμοποιούν για να περι-
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γράψουν τον πόνο, για αυτό και πρέπει να 
χρησιμοποιείται ποικιλία λέξεων από τον 
κλινικό που λαμβάνει το ιστορικό. Άλλοι 
δίνουν προτεραιότητα σε άλλα προβλή-
ματα υγείας που έχουν και στα οποία θέ-
λουν να εστιαστεί ο επαγγελματίας υγείας 
στο λίγο χρόνο που τους διαθέτει, ειδικά 
αν είναι πολυάσχολος ή δείχνει βιαστικός. 
Επίσης υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δι-
στάζουν να πάρουν αναλγητικά φάρμακα, 
επειδή φοβούνται τις ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες τους, ή δεν αναφέρουν τον πόνο για 
να μην υποβληθούν σε περαιτέρω εξετά-
σεις, ή λάβουν επιπρόσθετα φάρμακα, τα 
οποία συνεπάγονται οικονομική επιβάρυν-
ση. Επίσης, προβλήματα στην επικοινωνία 
και διαταραχές στη γνωστική λειτουργία 
των πασχόντων μπορεί να είναι εμπόδιο 
σε μερικές περιπτώσεις7,8,9.

Η σωστή αντιμετώπιση του πόνου πρέ-
πει να περιλαμβάνει λεπτομερές ιστορικό, 
αντικειμενική εξέταση και διαγνωστικές εξε-
τάσεις. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνει και 
χρήση ειδικών εργαλείων εκτίμησης του 
πόνου, μερικά εκ των οποίων αναφέρο-
νται παρακάτω.

Εργαλεία εκτίμησης πόνου
Ο πόνος είναι μια σύνθετη, υποκειμενι-

κή εμπειρία, η οποία ενσωματώνει διαστά-
σεις φυσιολογικές, αισθητηριακές, γνωσι-
ακές, συγκινησιακές, συμπεριφορικές και 
κοινωνικοπολιτισμικές10. Τα περισσότερα 
εργαλεία εκτίμησης του πόνου αξιολο-
γούν τη διάσταση της αίσθησης, εστιάζο-
ντας στην ένταση και ποιότητα του πόνου. 
Τέτοια είναι η οπτική αναλογική κλίμακα 
(Visual Analogue Scale), η αριθμητική κλί-
μακα (Numeric Rating Scale), η λεκτική 
περιγραφική κλίμακα (Verbal Descriptor 
Scale) και η κλίμακα εκφράσεων πόνου 
(Faces Pain Scale)11. Το ερωτηματολόγιο 
πόνου του McGill (MPQ) από την άλλη, 
είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο εκτίμη-
σης του πόνου12.

Η οπτική αναλογική κλίμακα (VAS) εί-
ναι μια οριζόντια κλίμακα μήκους 100mm, 
στην οποία το 0 αντιστοιχεί σε καθό-

λου πόνο και το 10 στο χειρότερο δυ-
νατό πόνο13.

Η αριθμητική κλίμακα (NRS) περιλαμ-
βάνει συνήθως 11 ή 21 αριθμούς για τη 
βαθμολόγηση της έντασης του πόνου, από 
καθόλου έως το μέγιστο δυνατό14.

Η λεκτική περιγραφική κλίμακα (VDS), 
η οποία περιλαμβάνει λέξεις που περι-
γράφουν την ένταση του πόνου, όπως για 
παράδειγμα μέτριος, ανυπόφορος κ.λπ., 
βρέθηκε να είναι εύκολη στη χρήση της 
από τους ηλικιωμένους, αλλά δε στερεί-
ται μειονεκτημάτων, όπως ότι οι λέξεις δεν 
έχουν την ίδια σημασία για όλους τους 
ηλικιωμένους15,16.

Η κλίμακα εκφράσεων πόνου (FPS) πε-
ριλαμβάνει 6 εκφράσεις προσώπου, που 
καλύπτουν όλο το εύρος των επιπέδων 
του πόνου με ιεραρχική σειρά, από ένα 
γελαστό πρόσωπο, που αντιπροσωπεύει 
την έλλειψη πόνου, μέχρι ένα δακρυσμέ-
νο πρόσωπο, που αντιστοιχεί στο χειρό-
τερο δυνατό πόνο και αποτελεί μια άλλη 
εναλλακτική μέθοδο επιλογής εκ μέρους 
των ασθενών του επιπέδου του πόνου 
τους17 (σχήμα 1) .

Το ερωτηματολόγιο πόνου του McGill 
χρησιμοποιεί περιγραφές, οι οποίες αξι-
ολογούν τις αισθητηριακές και συγκινη-
σιακές διαστάσεις του πόνου, σχέδια του 
σώματος για τη διευκόλυνση της εντόπι-
σης και κατανομής αυτού και λεκτική πε-
ριγραφική κλίμακα για την εκτίμηση της 
έντασής του12,18.

Η χρησιμότητα των παραπάνω εργαλεί-
ων στους ηλικιωμένους έχει εξεταστεί σε 
διάφορες μελέτες, εντούτοις παραμένει 
αδιευκρίνιστο ποιο από τα εργαλεία αυ-
τά είναι το πιο ακριβές, εύχρηστο και αξι-
όπιστο, στην ιδιαίτερη κατηγορία αυτών 
των πασχόντων19. Η εκτίμηση, πάντως, 
του πόνου στους ασθενείς με διαταραχές 
γνωστικών λειτουργιών, πρέπει να γίνεται 
με τη χρήση μονοδιάστατων και πολυδιά-
στατων κλιμάκων πόνου2. Το κλειδί στην 
εκτίμηση του πόνου στην κατηγορία αυτή 
των ασθενών είναι η επαναλαμβανόμενη 
και με συνέπεια εκτίμησή του και η ανα-

γνώριση πιθανών διαφορών στη συμπε-
ριφορά και τη διάθεση, οι οποίες μπορεί 
να υποδηλώνουν πόνο20.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Η γήρανση προκαλεί αλλαγές στον ορ-

γανισμό, οι οποίες συνεπάγονται μεταβο-
λές στη δυναμική και κινητική των φαρ-
μάκων, περιορίζοντας τις ενδείξεις τους 
και αυξάνοντας τον κίνδυνο παρενεργει-
ών και αλληλεπιδράσεων. Επίσης, χαρα-
κτηρίζεται πολλές φορές από την αποτυχία 
διατήρησης της ομοιόστασης σε καταστά-
σεις στρες. Οι φυσιολογικές αλλαγές που 
σχετίζονται με τη γήρανση αφορούν στην 
καρδιαγγειακή λειτουργία, το περιφερικό 
και κεντρικό νευρικό σύστημα, τη νεφρι-
κή, πνευμονική, ηπατική και εντερική λει-
τουργία21. Είναι γνωστό ότι το 50-65% των 
ηλικιωμένων πάσχουν από κάποιου βαθ-
μού στεφανιαία νόσο. Η μεγαλύτερη αλ-
λαγή στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι η 
μείωση κατά 1% της καρδιακής παροχής 
κάθε έτος μετά την ηλικία των τριάντα22. 
Το επίπεδο των γνωστικών λειτουργιών 
επηρεάζεται με την αύξηση της ηλικίας και 
αυτή η επιδείνωση μπορεί να επιταχυνθεί 
όχι μόνο από τον πόνο, αλλά και από τα 
αναλγητικά φάρμακα. Ο ουδός του πό-
νου φαίνεται ότι αυξάνει στους ηλικιωμέ-
νους όταν το ερέθισμα είναι μικρής διάρ-
κειας, αλλά όταν είναι έντονο και διαρκεί 
επί μακρόν, ο αναφερόμενος πόνος αυ-
ξάνει με την αύξηση της ηλικίας23. Όσον 
αφορά στη νεφρική λειτουργία, παρατη-
ρείται μείωση της νεφρικής ροής αίματος, 
λόγω κυρίως των αρτηριοσκληρωτικών 
μεταβολών, με συνέπεια τη μείωση του 
ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR). 
Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση της κά-
θαρσης και του μεταβολισμού των χορη-
γούμενων φαρμάκων, όπως η μορφίνη και 
τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη24. Στους 
ηλικιωμένους επίσης μειώνεται η ευαισθη-
σία του αναπνευστικού κέντρου στην υπο-
ξία και την υπερκαπνία, ενώ παράλληλα 
αυξάνεται η ευαισθησία του αναπνευστι-
κού συστήματος στις λοιμώξεις25. Το γα-

Σχήμα 1. (Faces Pain Scale).
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στρεντερικό σύστημα των ηλικιωμένων 
γενικά διατηρεί τη φυσιολογική του λει-
τουργία. Παρόλα αυτά, λόγω μειωμένης 
σύνθεσης προσταγλανδινών, ο γαστρικός 
βλεννογόνος είναι πιο επιρρεπής σε έλκη. 
Επίσης, στους ηλικιωμένους παρατηρεί-
ται πιο συχνά δυσκοιλιότητα. Η μείωση, 
τέλος, της καρδιακής παροχής συνεπάγε-
ται μείωσης της ηπατικής ροής αίματος, με 
συνέπεια μείωση του μεταβολισμού των 
φαρμάκων από το ήπαρ26,27.

Γενικές φαρμακολογικές αρχές
Πριν την επιλογή της φαρμακευτικής 

θεραπείας πρέπει να ληφθούν υπόψη 
ορισμένοι παράγοντες, όπως οι συνυ-
πάρχουσες παθήσεις, τα συγχορηγούμε-
να φάρμακα και οι φαρμακοκινητικές και 
φαρμακοδυναμικές αλλαγές που σχετίζο-
νται με την ηλικία28.

Όπως υπογραμμίζεται και στις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Γηρια-
τρικής Εταιρίας, η θεραπεία πρέπει να ξε-
κινά, εφόσον είναι δυνατόν, με φάρμακα 
χορηγούμενα από το στόμα, έχοντας ως 
στόχο την επίτευξη του μεγαλύτερου δυ-
νατού αποτελέσματος με τη λιγότερη δυ-
νατή τοξικότητα. Κάθε σχήμα πρέπει να 
προσαρμόζεται ανάλογα με τον ασθενή 
και τις συνυπάρχουσες παθήσεις του, η αρ-
χική δόση να είναι μικρή και να τιτλοποι-
είται ανάλογα με την ανταπόκριση και τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Επίσης, οι ασθε-
νείς πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά 
για να ελέγχεται η ασφάλεια και η αποτε-
λεσματικότητα της εφαρμοζόμενης θερα-
πείας και η σωστή τήρηση του σχήματος 
από μέρους τους29,8.

Μη οπιοειδή αναλγητικά
Στις περισσότερες περιπτώσεις χρόνι-

ου ήπιου ή μέτριου μυοσκελετικού πό-
νου υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση στη 
χορήγηση της παρακεταμόλης. Η μέγιστη 
ημερήσια δόση, εντούτοις, δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 4gr την ημέρα, ενώ είναι ση-
μαντικά μικρότερη όταν συνυπάρχει ηπα-
τική δυσλειτουργία30.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη είναι 
επίσης αποτελεσματικά στην αντιμετώπι-
ση του χρόνιου πόνου. Εντούτοις, η πα-
ρατεταμένη χρήση τους σχετίζεται με ανε-
πιθύμητες ενέργειες, όπως γαστρεντερικές 
διαταραχές και επηρεασμό της νεφρικής 
λειτουργίας. Μάλιστα, διάφορες μελέτες 
έχουν δείξει ότι οι ηλικιωμένοι είναι ιδι-
αίτερα επιρρεπείς σε επιπλοκές λόγω της 

χρήσης αυτών των φαρμάκων. Ενώ ο κίν-
δυνος αιμορραγίας του πεπτικού από τα 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη είναι περί-
που 1% στο γενικό πληθυσμό, αυξάνει σε 
3-4% στους ασθενείς άνω των 60 ετών30,31. 
Οι νεότεροι εκλεκτικοί αναστολείς της κυ-
κλοοξυγενάσης-2 πιστεύεται ότι συνοδεύ-
ονται από λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργει-
ες από το πεπτικό σύστημα. Πάντως, είναι 
ξεκάθαρο ότι τα μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη δεν πρέπει να χορηγούνται όταν 
υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια ή ιστορικό 
έλκους στο πεπτικό σύστημα30.

Οπιοειδή αναλγητικά
Τα οπιοειδή αναλγητικά χρησιμοποιού-

νται σήμερα ευρέως στην αντιμετώπιση 
του χρόνιου πόνου στους ηλικιωμένους. 
Είναι αποτελεσματικά σε μέτριο και ισχυ-
ρό πόνο. Οι φόβοι για πρόκληση εξάρτη-
σης από τα οπιοειδή είναι μάλλον υπερ-
βολικοί και δε δικαιολογούν την ελλιπή 
αντιμετώπιση του πόνου στους ηλικιωμέ-
νους ασθενείς32.

Τα βραχείας δράσης πρέπει να χορη-
γούνται σε διαλείποντα ή παροξυσμικό 
πόνο, ενώ τα μακράς δράσης ή βραδεί-
ας αποδέσμευσης πρέπει να χορηγούνται 
σε συνεχή πόνο33.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναμέ-
νονται από τη χρήση αυτών των φαρμά-
κων πρέπει να αντιμετωπίζονται ή ακόμη 
καλύτερα να προλαμβάνονται. Η αποφυ-
γή της δυσκοιλιότητας διευκολύνεται με τη 
χορήγηση μαλακτικών του εντερικού πε-
ριεχομένου και άλλων υπακτικών. Αντιε-
μετικά μπορεί να χρειαστούν στην έναρξη 
της θεραπείας. Σε περίπτωση καταστολής 
του αναπνευστικού πρέπει να χορηγείται 
υδροχλωρική ναλοξόνη. Συνήθως με την 
πάροδο του χρόνου ο οργανισμός ανθί-
σταται στις ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ 
το αναλγητικό αποτέλεσμα διατηρείται. 
Από τα οπιοειδή, η προποξυφαίνη και η 
υδροχλωρική μεπεριδίνη έχουν μη απο-
δεκτό προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών 
σε χρόνια χρήση και πρέπει να αποφεύ-
γονται. Η μορφίνη και η οξυκωδόνη χρη-
σιμοποιούνται συχνά και είναι διαθέσιμα 
σε πολλές μορφές34.

Επικουρικά φάρμακα
Πέρα από τα κλασικά αναλγητικά για την 

αντιμετώπιση χρόνιων επώδυνων συνδρό-
μων χρησιμοποιούνται και άλλα φάρμα-
κα, μόνα ή σε συνδυασμό με τα υπόλοι-
πα. Τέτοια επικουρικά φάρμακα είναι τα 

κορτικοστεροειδή, τα αντιεπιληπτικά, τα 
αντικαταθλιπτικά και τα τοπικά αναισθητι-
κά. Ειδικά ο νευροπαθητικός πόνος, μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με 
αντιεπιληπτικά, όπως η καρβαμαζεπίνη 
και η γκαμπαπεντίνη και αντικαταθλιπτι-
κά, όπως η υδροχλωρική αμιτρυπτιλίνη. 
Όπως ισχύει και για τα οπιοειδή, οι χορη-
γούμενες δόσεις πρέπει να τιτλοποιούνται 
αργά και οι ασθενείς να παρακολουθού-
νται προσεκτικά για τον έλεγχο πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών35,36.

Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση
Παρόλο που οι περισσότεροι ηλικιωμέ-

νοι χρήζουν φαρμακευτικής θεραπείας, μη 
φαρμακολογικές παρεμβάσεις πρέπει να 
υιοθετούνται όταν αυτό είναι εφικτό, ειδι-
κά στην ευαίσθητη ομάδα αυτών των ατό-
μων, που υπάρχει μεγάλο ποσοστό επι-
πλοκών από τα φάρμακα37. Σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανι-
κής Γηριατρικής Εταιρίας, οι μη φαρμακο-
λογικές προσεγγίσεις πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού για 
τη φροντίδα των περισσότερων ηλικιωμέ-
νων ασθενών με χρόνιο πόνο38.

Δεν υπάρχουν αρκετές ελεγχόμενες κλι-
νικές μελέτες που να εξετάζουν την αποτε-
λεσματικότητα των μη φαρμακολογικών 
μεθόδων, αλλά έχουν περιγραφεί αποτε-
λεσματικές εκβάσεις στη θεραπεία, όταν 
συνδυάζονται φαρμακευτικές και μη προ-
σεγγίσεις. Δεδομένου ότι οι μη φαρμακο-
λογικές προσεγγίσεις δεν είναι αποτελε-
σματικές σε όλες τις περιπτώσεις, χρειάζεται 
προσεκτική αξιολόγηση των ασθενών πριν 
την εφαρμογή της θεραπείας34.

Όταν ο πόνος είναι σοβαρός, ο συνδυα-
σμός της φαρμακευτικής και μη θεραπείας 
μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από 
τη χρήση μόνο αναλγητικών, ενώ σε ηπιό-
τερες περιπτώσεις ίσως είναι προτιμότερη 
αρχικά η δοκιμή κάποιας από τις μη φαρ-
μακευτικές μεθόδους, με σκοπό την απο-
φυγή λήψης επιπλέον φαρμάκων30.

Οι μη φαρμακολογικές μέθοδοι δι-
ακρίνονται σε φυσικές και γνωσιακές-
συμπεριφορικές. Οι πρώτες υποστηρί-
ζουν την πάσχουσα περιοχή, μειώνουν 
την αλγαισθητική διέγερση και παρεμ-
βαίνουν στη μετάδοση των ερεθισμάτων 
στο νωτιαίο μυελό, ενώ οι δεύτερες αξι-
οποιούν νοητικές και συγκινησιακές διερ-
γασίες για να επηρεάσουν την επώδυνη 
εμπειρία και να την καταστήσουν καλύ-
τερα ανεκτή. 
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Στις φυσικές μεθόδους περιλαμβάνεται 
ευρύ φάσμα προσεγγίσεων, όπως προ-
γράμματα άσκησης, διαδερμική ηλεκτρι-
κή νευρική διέγερση (TENS), βελονισμός 
εφαρμογή ζεστού ή κρύου, φυσικοθερα-
πεία κ.λπ.30.

Οι γνωσιακές-συμπεριφορικές στρατη-
γικές περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές 
απόσπασης προσοχής, χαλάρωσης, βιοα-
νάδραση και ύπνωση. Πιστεύεται ότι απαι-
τούνται από 6-15 συνεδρίες, διάρκειας 60 
έως 90 λεπτών η κάθε μια, με ειδικά εκ-
παιδευμένο θεραπευτή για την επίτευξη 
αποτελέσματος. Οι συνεδρίες μπορεί να 
διεξαχθούν είτε κατά ομάδες, είτε με κά-
θε ασθενή ξεχωριστά38.

Τα προγράμματα ήπιας δραστηριότη-
τας, όπως η βάδιση για μικρές αποστάσεις, 
έχουν ευεργετική επίδραση στη φυσική κα-
τάσταση και στην αύξηση του αισθήματος 
ευεξίας των ηλικιωμένων39.

Άλλες μέθοδοι, όπως η διαδερμική 
ηλεκτρική νευρική διέγερση, μέσω της 
απελευθέρωσης ενδορφινών και ο βελο-
νισμός, συχνά παρέχουν πρόσκαιρη ανα-
κούφιση από τον πόνο και συστήνονται 
υποστηρικτικά στις χρόνιες επώδυνες κα-
ταστάσεις40.

Όπως προαναφέρθηκε, για την επιλογή 
της κατάλληλης θεραπείας πρέπει να αξιο-
λογείται ο ασθενής, να λαμβάνονται υπόψη 
οι προτιμήσεις του και τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του. Για παράδειγμα, σε κάποιον με 
προβλήματα ακοής η επιλογή της μουσικο-
θεραπείας ως τεχνική απόσπασης προσο-
χής δεν είναι η καταλληλότερη εναλλακτική 
προσέγγιση. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση 
ασθενών με προβλήματα αισθητικότητας 
του δέρματος, όπου δεν πρέπει να επιλέ-
γεται η εφαρμογή ζεστού ή κρύου7.

Όλες οι μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις 
απαιτούν τη συνεργασία και πειθαρχία των 
ασθενών, όπως επίσης και τη συνεργασία 
μεταξύ θεραπευτή και ασθενή. Η επιτυχία 
τους βασίζεται στη θεραπευτική σχέση θε-
ραπευτή-ασθενή, στην κατανόηση των μη-
χανισμών δράσης των μεθόδων και στην 
κατανόηση της σχέσης νους-σώμα38.

Συμπέρασμα
Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου 

στους ηλικιωμένους δε διαφέρει σημαντι-
κά σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομά-
δες. Οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως 
στον τρόπο εκτίμησής του και στις παρε-
νέργειες της εφαρμοζόμενης φαρμακευτι-
κής θεραπείας.

Η αυξημένη κατανόηση της εμπειρίας 
του πόνου από τους ηλικιωμένους και της 
φαρμακοδυναμικής και φαρμακοκινητικής 
των αναλγητικών σε αυτή την ηλικία, η κα-
τάλληλη χρήση των εργαλείων εκτίμησης 
και των φαρμακευτικών και μη στρατηγι-
κών θεραπείας είναι απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για τη βελτίωση του τρόπου της 
αντιμετώπισης του πόνου σε αυτή την κα-
τηγορία των ασθενών.

Summary
Chronic pain management in the el-
derly
C. Papandreou, D. Damigos

Chronic pain in the elderly is a common 
complaint and distinctly different from pain 
experienced by younger individuals. As-
sessment of pain in older patients is chal-
lenging. Effective pain management re-
quires knowledge of the pharmacokinetic 
and pharmacodynamic changes that oc-
cur with aging, and should include both 
pharmacologic and non-pharmacolog-
ic strategies.

Key worlds: chronic pain, pain assess-
ment, pain management, elderly.
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