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Kronik ağrı

 Üç aydan uzun süren veya beklenen iyileşme süresi geçmesine 

rağmen geçmeyen ağrı

 Sağlık hizmeti başvurularının en yaygın nedeni

 Dünyada engelliliğin önde gelen nedeni

 Dünya çapında insanların %30'undan fazlasını etkilemekte ve büyük 

ekonomik yüke neden olmakta

 Daha yüksek depresyon, intihar ve opioid kullanımı

 Daha düşük yaşam beklentisi
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Biyopsikososyal Model 
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Biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin 
kronik ağrı gelişen kişiyi etkilediğini ve 
kronik ağrının biyolojik, psikolojik ve 
sosyal sonuçları olduğunu öne sürer



Kronik ağrı

 Rastgele ilaç reçete etmek veya girişimsel işlem 

uygulamak tedavi başarısını gereksiz yere düşürmekte

 Klinik araştırmalar ve kılavuzlar tipik olarak

 Farmakoterapi

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon

 Psikoterapi

 Bütünleştirici tedaviler

 İnvaziv prosedürleri içeren kişiselleştirilmiş interdisipliner, 

multimodal bir tedavi yaklaşımını önermektedir
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İnterdisipliner Ağrı Ekibinin Üyeleri 
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Algoritma: Kronik kanser dışı ağrıda tanı-
hedefe yönelik tedavi
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Tanımlanabilir ağrı kaynağını uygun tıbbi ve cerrahi 

tedavi ile tedavi edin

Persistan ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık

Nonfarmakolojik tedavi, tüm hastalarda ilk seçenek
Egzersiz
Fizik tedavi
Diğer fiziksel modaliteler
Uyku hijyeni teknikleri
Davranışsal ve psikolojik tedaviler 
Sağlıklı yaşam stiline yönelik girişimler
Akupunktur

Ağrı azaldı 

Gerektiğinde 

ileri tedaviler 

için izlem 



Ağrıda yeterli kontrol 

Persistan ağrı ve 

fonksiyonel kısıtlılık 

Nonfarmakolojik tedaviye 

devam et ve ağrı tipine göre 

farmakolojik tedavi ekle 

Nosiseptif ağrı Nöropatik ağrı ve/veya  

santral sensitizasyon

Birinci basamak tedavi; 

Aktif bir inflamatuar süreç 

varsa NSAİİ'ler

Birinci basamak tedavi; 

Antidepresanlar ve 

antiepileptik ilaçlar

Antidepresanlar

-Trisiklik

-SNRI’lar

Antiepileptikler

-Gabapentinoidler

-Sodyum kanalı ajanları



Yeterli ağrı kontrolü 

İkinci ve üçüncü basamak tedaviler;

Asetaminofen

Topikal ajanlar

Opioidler diğer multimodal tedaviler 

yetersiz kaldığında ve

- Ağrı orta ve şiddetli ise

- Fonksiyonel ve yaşam kalitesinde 

düzelme 

- Yararları, opioid tedavisinin riskinden 

ağır basıyorsa

Girişimsel tedavi ve nöromodülasyon için 

konsültasyon

Tedaviye devam edin, ağrıyı, fonksiyonları ve tedavi yan etkileri için izleyin

Persistan ağrı ve 

fonksiyonel kısıtlılık 
Persistan ağrı ve 

fonksiyonel kısıtlılık 
Yeterli ağrı kontrolü 



Teşekkürler

10


