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Ο Πόνος και η Αντιμετώπισή του 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ν. ΜΠΑΛΑΜΟΥΊΣΟΣ 

υταν η Επιτροπ1l Σύνταξης του περιοδικού μας μου 

ζψησε να επιμεληθώ την έκδοση ενός τεύχους με αντικεί

μενο τον πόνο, εγcδ θει(Jρησα την πρόταση πολύ τιμητιιοi 

και σαν παρορμητικό άτομο που είμαι, δέχθηκα αμέσως 

και με μεγάλη ευχαρίστηση. Απ6 τότε r:ω μεηi όμω; r:ατά

λαβα πόσο μεγάλο εγχείρημα είχα αναλrί.βει. 

Από την αρχ1i της ειδικότητάς μου είχα εr:τεθεί υτο :τρό
βλημα του χρόνιου πόνου και την αντιμετιδ:τιcηj τοι• με την 

άμεση καθοδ1jγηση του αείμνηστοι• ;ωθη·,ιητΙj Σ:τι'ροι• 

Μακρ1i, του ανθρcΩπου 7[Οι' Ιiδη από την lΟετίυ το ι• 1960 

είχε αντιληφθεί το πρόβλημα r:αι φρόντιζε ·,ιιυ την ί.ι'ση 

του. 

Κανένα άλλο πρόβλημα στην ιατριr:1j δεν έχει υ:τοδει
χθεί τόσο δύσκολο στην ε:τίλυσ1j τοι• όοο η αντιμετυ):τιοη 

του πόνου. Ο πόνος είναι το πιο συχνό. το πιο ενοχ/.ητιr:6 

αλλά και το πιο χρ1jσιμο σύμπτωμα. Μα; :τροειδοποιεί r:αι 

μας προφυλάσσει απ6 διciφορες διαταραχές και μεταβο

λές που συμβαίνουν οτον οργανισμό μας. υμως ο χρ6νιος 

πόνος με την επίδρασ1i του στο κυκλοφορικό και το ανα

πνευστικό σύστημα και στους ενδωιρινείς αδένες τροπο

ποιεί την φυσιολογικ1j κατάσταση του οργανισμού και 

εκτός απ6 δυσciρεστος γίνεται και επικίνδυνος. Το κύριο 

αντικείμενο του αναισθησιολόγου είναι η αντιμετώπιση 

του π6νου της εγχείρησης. Έτσι από τη φύση της ειδικότη

τciς του εκπαιδει)εται στην αντιμετcόπιση του πόνου σε 

καθημεριν1j βciση. Για το λόγο αυτό είναι και ένας ωτ6 

τους καταλληλ6τερους για να ασχοληθεί με το πρόβλημα 

του πόνου τόσο του οξύ 6σο και του χρόνιου. Τα τελευταία 

χρ6νια έχει πραγματοποιηθεί σημαντικ1j πρ6οδος και στην 

έρευνα και στη θεραπεία του π6νου. 

Στην οργάνωση της συγγραφ1jς αυτού του τεύχους 7[ρο

σπciθησα να περιλciβω τ6σο θεωρητικά 6σο και πρακτικά 

στοιχεία που αφορούν τον π6νο r:αι την αντιμετc{ητισJj του, 

γιατί πιστεύω 6τι πίσω από κciθε ιατρικ1j j[ρciξη j[ρέπει να 

υπciρχει πάντοτε η επιστημονιr:1j ·,ινc(Jση. cδστε να γνωρί

ζουμε γιατί το r:άνομε. τι περιμέναμε r:αι τις 7[ιθανές επι

:τλοr:έ;. 

Περιί.Jjcrθψcι.ν τ6σο οι σι'γχρονε; τεχνιr:ές όοο και οι 

:τοί.ι; :τυί.ιέ:. ό:τω; είνcι.ι ο βεί.ονισμ6;. �Ηταν μεγciλο πρ6-

['\ί.ημu. η ε:τιi.Ο','Ιj των αντιr:ειμένων γιατί υj[ciρχουν και 

ω.ί.υ θέμrι.το. :τοι• t)α μ:τοροι'σαν να 7[εριληφθούν και να 

εί\'rt.ι %Ο.ι zρΙjσιμα. Είχαμε όμω; τον περιορισμ6 του μεγέ

tJοι·: τοι· τεύzοι•;. 

ΊΌ r:(ιθε r:εcμί.ί.cι.ιο αναπτύσσεται από ανθρώ7[ους που 

cι.σzοί.ούντω με αηό οε μια προσπάθεια να μεταφερθούν 

r:αι οι :τροσω:τιzέ; εμ:τειρίε; των συγγραφέων και να απο

φει•zθεί η �ι�λιογραφικ1j ενημέρωση. 
Ίσω; να εr:πλαγείτε που δεν υπciρχει η αντιμετόJj[ιση του 

χρ6νιου πόνου χακc))iθους αιτιολογίας με επισκληρίδια 

χορΙiγηση οπιοειδών. Αυτ6 το zεφciλαιο έχει δημοσιευθεί 

σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας. 

Ευχαριστώ την Επιτροπ1i Σύνταξης για την ευκαιρία που 

μου έδωσε και 6λους τους συγγραφεί; και τον καθένα 

χωριστci που δέχθηκαν με προθυμία την πρόσzλησ1i μου 

και 7[ροσπciθησαν, όπως πιστεύω, όσο μπορούσαν να ανα

πτύξουν τα θέματά τους με σαφ1jνεια, 7[εριεκτιχ6τητα και 

συντομία. 

Θεωρώ ότι είναι η πρc1ηη φορci που γίνεται μια ολοκλη

ρωμένη προσπCιθεια στο θέμα του π6νου και της αντιμετcίJ

πισΙj; του και ελπίζω ότι οι προσj[ciθειε; των συγγραφέων 

θα αποδειχθούν επιτυχημένες. 

Με χαρci θα δεχθούμε την κριτικ1i σας. 

Νι%. Γ. Μπαλαμπούτσο; 


