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Από τη Σύνταξη...

Η λήψη κλινικών αποφάσεων στη ΜΔΘ
Η διαχείριση των ασθενών με μυοσκελετικό πόνο ήταν και θα είναι μία συνεχής πρόκληση
για τους θεραπευτές.
Οι απαντήσεις συνήθως είναι πολλές και πολυπαραγοντικές και η αντιμετώπισή τους
διέρχεται μέσα από πλήθος ασταθών συνθηκών και αναγνωρισμένων κλινικών ικανοτήτων.
Είναι, λοιπόν, επόμενο ότι η θεραπευτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί χρειάζεται
να έχει υψηλά “standards” στη λήψη κλινικών αποφάσεων, κάτι που η ΜΔΘ το κάνει
εξαιρετικά, μιας και περιέχει μοναδικά χαρακτηριστικά…
Ποια είναι όμως αυτά τα “standards” χαρακτηριστικά της ΜΔΘ που καθιστούν τους
θεραπευτές ικανούς για τη λήψη ασφαλών, αποτελεσματικών και σοφών αποφάσεων στη διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου και της λειτουργικής ανεπάρκειας;
Συνοπτικά απαντώντας, θα έλεγα:
1. Η δυνατότητα της ΜΔΘ να αναγνωρίζει τις κόκκινες σημαίες και μέσω αυτών την ύπαρξη σοβαρών παθολογιών όπως π.χ Σύνδρομο Ιππουρίδας, σπονδυλική λοίμωξη, κακοήθεια, κάταγμα και αγγειακή παθολογία. Είναι
ευρύτατα γνωστή η εγκυρότητα και αξιοπιστία της ΜΔΘ να αναγνωρίζει μέσα από την κατηγορία «ΆΛΛΟ»,
πρωτίστως, τις σοβαρές παθολογίες αλλά και σειρά από άλλες μη-μηχανικές ειδικές παθολογίες.
2. Η δυνατότητα της ΜΔΘ να αντιλαμβάνεται την εμπλοκή του Νευρικού ιστού μέσα από το ιστορικό και την
κλινική εξέταση δια των οποίων εντοπίζονται οι οδηγοί πόνου και λειτουργικής ανικανότητας. Έτσι, γίνεται
σαφές αν τα συμπτώματα είναι απότοκα απλής ή σύνθετης συνύπαρξης αλγαισθητικού, νευροπαθητικού ή
αλγοπλαστικού πόνου. Η παραπάνω διάγνωση διαμορφώνει την λήψη αποφάσεων, σε σχέση με την πρόγνωση και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης.
3. Η στοχευμένη και μοναδική λήψη ιστορικού και κλινικής εξέτασης στη ΜΔΘ, διασφαλίζει ότι θα εντοπιστεί
η χρονιότητα ή μη των μυοσκλετικών παθολογιών. Μία τέτοια ικανότητα αντιδιαστέλλει τους μηχανικούς από
τους φλεγμονώδεις παράγοντες και ανιχνεύει την ύπαρξη ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη χρόνια φάση.
4. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες είναι και αυτοί ουσιαστικοί οδηγοί πόνου και λειτουργικής ανικανότητας.
Η ΜΔΘ τους ενσωματώνει στις βασικές γραμμές μέτρησης, μέσω του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης.
Η αντίληψη και αναγνώριση αυτών των παραγόντων ως γνωσιακών, συναισθηματικών και ψυχολογικών, δίνει πλεονέκτημα στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση της θεραπείας.
5. Η μοναδικότητα, πάλι, της λήψης ιστορικού και κλινικής εξέτασης με τη ΜΔΘ, ακτινογραφεί και την πιθανή ύπαρξη συννοσηροτήτων δια των οποίων τροποποιείται η λήψη κλινικών αποφάσεων και αλλάζει η διαχείριση.
6. Η ανταπόκριση ή μη στα μηχανικά φορτία της θεραπείας είναι μία από τις πολλές σημαντικές ιδιότητες
που έχει μόνο η ΜΔΘ. Επίσης μία ακόμα ιδιότητα της ΜΔΘ που είναι η αντίληψη των ενδείξεων, αντενδείξεων και πρόγνωσης στις μυοσκελετικές παθήσεις, της δίνει μία αλλά όχι την μόνη δυνατότητα για κλινικές
αποφάσεις στην πορεία της διαχείριση.
Με την απαρίθμηση ορισμένων από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ΜΔΘ αντιλαμβάνεστε, πλέον,
γιατί όλος ο θεραπευτικός κόσμος που θέλει να περάσει από το «τέλος της εφηβείας» στην «ενηλικίωση» των
κλινικών αποφάσεων χρησιμοποιεί ως όχημα την ΜΔΘ!!!

Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε!
Γιώργος Σπανός
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