
Klinik geliflimin bu say›s›nda a¤r› konusu yer almaktad›r. Son y›llarda a¤r› konusunda geliflmeler ve modern t›bb›n bu
konuya yaklafl›m› oldukça h›zl› bir de¤iflim izlemektedir. Özellikle son 20 y›lda bu konudaki geliflmeler sonucunda kro-
nik a¤r› tedavi edilmesi gereken bir hastal›k olarak ele al›nmaktad›r. Akut a¤r› hemen her zaman bir doku hasar› ile bir-
likte seyreden ve doku hasar›n›n iyileflme sürecinde azalarak kaybolmas› beklenen bir bulgu iken kronik a¤r› “belirgin
bir nedenden ba¤›ms›z olarak da sürebilen, kiflininin geçmifl deneyimleri ile ilgili, subjektif, hofl olmayan, sensoryal,
emosyonel bir duyudur” tedavi edilmesi gereken bir sendromdur. Akut a¤r› bir bulgu olmas›na karfl›n kontrol alt›na
al›nmas› gereken bir rahats›zl›kt›r. Her nekadar neden olan patolojinin seyrine ba¤l› olarak kaybolmas› beklenirse de bu
süreçte hastan›n a¤r› çekmemesi hem etik bir hizmettir, hem de hastan›n iyileflme sürecine katk›s› olan t›bbi bir
gerekliliktir. Bu nedenle özellikle son 2 dekattan itibaren postoperatif a¤r› ciddiye al›nan bir sorun olmufltur ve hekim-
ler taraf›ndan bu a¤r›n›n kontrolü, postoperatif tedavi dönemini h›zland›ran bir katk› olarak de¤erlendirilmeye
bafllanm›flt›r. Kronik a¤r› ülkelerin ekonomilerini etkileyebilecek çok yayg›n bir sorundur. Kronik a¤r›l› hastalar
nedeniyle yap›lan hastane harcamalar›, ilaç, cihaz masraflar›, ifl güçü kay›plar› çok yüksek boyutlarda olmaktad›r. Bu
nedenle bir sosyal sorun olarak karfl›m›za ç›kan ve geliflen dünyan›n sorunlar› ile art›fl gösteren kronik a¤r›n›n tedavisi
için yap›lacak çal›flmalar›n h›zland›r›lmas› güncel bir gerekliliktir.

Günümüzde kronik a¤r› kontrolünde birçok teknik, ilaç ve yöntem gelifltirilmektedir. Bu konu birçok farkl› t›p alan›n›
içermesi bak›m›ndan ayr› bir özellik tafl›maktad›r. Kalp hastal›¤›, diyabet gibi di¤er bütün kronik hastal›klarda sorunun
çözümünde interdisipliner  yaklafl›mlar›n önemi vurgulansa da hastan›n takibinin yap›ld›¤› temel bir klinik disiplin bulun-
maktad›r. Kronik a¤r›da durum farkl›d›r. Bu grup hastalar birçok farkl› disiplin taraf›ndan takip edilir. Hastalar›n ortak
de¤erlendirilmesi gelene¤i bu alanda henüz tam geliflmemifltir. Bu da bir anlamda bu hastalar›n ortada kalmalar›na yol
açmaktad›r. Oysa yard›m bekleyen çok genifl bir kronik a¤r›l› hasta popülasyonu bulunmaktad›r. Bu nedenle geliflmifl
ülkelerde özellikle Amerika’da 1980’leri takiben giderek artan say›da a¤r› klinikleri kurulmaya bafllanm›flt›r. Ayn›
zaman sürecinde uluslararas› a¤r› derne¤i organizasyonlar› ve ulusal a¤r› kurulufllar› buna ba¤l› kongreler dolay›s›yla
bilgi paylafl›mlar› da h›zla artm›flt›r. Bu kurulufllar›n önemli bir k›sm› konu ile ilgili farkl› t›p disiplinlerin oluflturduklar›
kurumlard›r. A¤r› klinikleri ise daha çok anesteziyoloji Anabilim Dallar› alt›nda ancak multidisipliner olarak çal›flmaya
yönelik programlar› olan yap›lard›r. Klinik anlamda a¤r› kontrolünde uygulanan giriflimsel yöntemlerin önemli bir
k›sm›n›n rejyonal aneztezi tekniklerini içermesi bu alan›n daha çok anestezi e¤itim alan›nda geliflmesini sa¤lam›flt›r. Bu
alanda kurulan klinik yap›lar›, sendroma yönelik (Bafl a¤r›s› klini¤i), yönteme yönelik (Sinir blo¤u klini¤i) veya inter-
disipliner klinikler veya  zor ama ideal olan multidisipliner a¤r› klini¤i kurulufllar› fleklindedir. Ülkemizde de bu anlam-
da ilk a¤r› klini¤i 1986’da ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesinde Anesteziyoloji Anabilim Dal›nda kurulmufltur. Bu
yap›lanma 1991’de Bilim Dal› olarak kabul edilmifltir. Bugün ülkemizde 15 Üniversite hastanesinde ve 9 Devlet has-
tanesinde A¤r› Klini¤i bulunmaktad›r. Bu klinikler  birbirleri ile yak›n iliflkide olup, interdisipliner yaklafl›mla çal›flarak
di¤er disiplinlerin klinik ba¤lant›lar›na çal›flmalar›nda önemli yer vermektedir.

Klinik geliflim için haz›rlad›¤›m›z bu A¤r› Özel Say›s›, a¤r› mekanizmalar›, çeflitli akut a¤r› nedenleri, kronik a¤r›
sendromlar› ve akut ve kronik a¤r› tedavi yöntemlerine yönelik,  bu bilgi alan›n›n özelliklerine uygun olarak farkl›
disiplinlerin görüfllerinin yer ald›¤› makaleler içermektedir. Her biri alan›nda uzman olan arkadafllar›m taraf›ndan
haz›rlanan bu makalelerin güncel bilgiyi kapsamas› bak›m›ndan birçok hekimin ilgisini çekece¤ine inan›yorum.    

A¤r›s›z günler diliyorum.
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ED‹TÖRDEN

“Baflkalar›n›n a¤r›s›n› unutmak kolayd›r.”

Graham Greene
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