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Què és el dolor?

El dolor és un símptoma (com la febra, la tos, etc.), un senyal d’avís del
nostre cos que ens ajuda a detectar que hi ha un problema o una
lesió.
Distingim 2 tipus:
• Agut: duració limitada en el temps amb causa orgànica
coneguda.
• Crònic: persisteix en el temps i, de vegades, la causa que el
produeix es desconeix, (per exemple, dolor lumbar inespecífic);
es converteix en una malaltia.
El dolor sempre és real i açò és perquè l’experiència de dolor es
produeix, a més de per causes orgàniques, per altres psicològiques:
com vivim eixe dolor (patiment emocional) i com reaccionem davant
d’ell. Tot això influeix que tinguem més o menys dolor i com ens afecta
en les nostres vides.
Les Unitats de Dolor Crònic són un suport en el tractament d’un sector
de la població que presenta dolor crònic resistent a tractaments
convencionals. És habitual que el pacient de la nostra unitat haja sigut
tractat prèviament amb diversos tractaments farmacològics o de
rehabilitació sense aconseguir disminuir o eliminar el seu dolor i per
això necessita el nostre servei.
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Com afecta la nostra qualitat de vida?
• Nombroses visites a diferents metges.
• Emocions negatives: associem el dolor al fet que quelcom
dolent passa, i això ens espanta.
• Les nostres relacions socials i familiars es repercuteixen: la
nostra conversació gira entorn del dolor i compartim menys
moments agradables.
• Canvis en els nostres comportaments: algunes persones
deixen d’eixir amb amics, anar al treball o anar al cine a causa
del dolor.
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Quin és el tractament per al dolor crònic?

1. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC Els fàrmacs analgèsics poden
administrar-se per via oral, rectal, transdèrmica o injectable. Estes
formulacions es denominen d’administració sistèmica, en permetre que
el fàrmac circule per tot el cos.
•
•
•
•

Fàrmacs antiinflamatoris.
Opiacis.
Medicaments coadjuvants.
Anestèsics locals.

RECORDE: és molt important que no s’automedique ni canvie les dosis
o les preses diàries; no ha d’abandonar el tractament ni modificar les
indicacions del seu metge.
2. REHABILITACIÓ/EXERCICI FÍSIC.
3. TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC (radiofreqüència, bloquejos,
TENS, bombes intratecals, estimuladors medul•lars).
4. INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA.
Una part de la població que viu amb dolor de vegades ha de buscar
l’alleugeriment del mateix basant-se en una combinació d’estos 4
punts i no limitar-se només a un d’ells.
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Guia d’autoajuda del dolor

Consell 1: afrontar positivament el dolor crònic i seguir endavant és el
primer pas. Acceptar el dolor és com obrir una porta a les nostres
oportunitats, que li permetran adquirir importants habilitats d’autoajuda.
Consell 2: camine, moga’s o faça esport (si el seu metge ho
aconsella). És un gran “antídot” contra el dolor. Encara que senta dolor
en els inicis, anirà notant una evolució i millora progressivament. No
desistisca.
Consell 3: marque’s un ritme en les activitats diàries. Esta és una de les
claus de l’èxit en el maneig del seu dolor. Per a fer-ho necessitarà
començar per marcar-se unes determinades pautes a l’hora de
realitzar el seu treball i altres activitats del seu dia a dia.
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Consell 4: siga pacient amb si mateix. Faça les coses a ritme lent però
segur.
Consell 5: aprenga tècniques de relaxació. Relaxar-se consisteix en:
llegir un llibre que li agrade, escoltar música, quedar amb amics a
prendre café, anar al cine o a un restaurant, ballar si el seu estat ho
permet, passejar, meditar de forma positiva...
Consell 6: tinga un pla davant de possibles recaigudes. Anote tot allò
que considere que va provocar la seua recaiguda i allò que li va ajudar
a superar-la. Per a evitar recaigudes no oblide realitzar exercicis
d’estiraments abans i després de les seues activitats físiques i recorde:
• Mantinga la calma
• Administre les medicines meticulosament
• Disminuïsca el ritme d’activitats fins que el dolor desaparega
• Realitze descansos prou amplis i dedique un temps a la
relaxació
• Distribuïsca les tasques que puga fer
• No tema demanar ajuda a altres persones
Consell 7: treballe en equip. El treball en equip entre el seu metge, la
seua infermera i vosté és essencial.
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Cicle del dolor crònic

Estrés, por,
ansietat,
enuig, frustració

QUE EL DOLOR NO
CONTROLE LA TEUA VIDA,

APRÉN A CONTROLAR-LO TU A ELL.

POTS FER-HO!
Departamento de Salud del Vinalopó
Hospital Universitario del Vinalopó
Calle Tonico Sansano Mora, 14, 03293
Elche (Alicante)
www.vinaloposalud.com

