VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PATIRIAMO SKAUSMO PALIATYVUS GYDYMAS
Tarptautinė skausmo studijų asociacija
Vaikų ir suaugusiųjų paliatyvi priežiūra kaip viena iš žmogaus teisių buvo pripažinta 2014aisiais metais [1]. Manoma, kad pasaulyje yra apie 21 milijonas vaikų, sergančių lėtinėmis
skausmingomis neužkrečiamomis ir užkrečiamomis ligomis, tokiomis kaip ŽIV ir gydymui atsparia
tuberkulioze, kuriems paliatyvus skausmo gydymas yra ypač svarbus. 98% iš jų gyvena žemo arba
vidutinio pragyvenimo lygio šalyse [2]. Palyginimui, vaikų, kuriems reikalingas paliatyvus gydymas,
paplitimo dažnis Jungtinėje Karalystėje (aukšto pragyvenimo lygio šalis) yra apie 20/10 000
gyventojų, o Zimbabvėje (žemo pragyvenimo lygio šalis) – 120/10 000 gyventojų [2]. Tyrimų
rezultatai rodo, kad gyvenimo kokybę bloginančių būklių skaičius vaikų ir paauglių tarpe kasmet auga
[3]. Vaikų paliatyvaus gydymo reikalaujančios ligos skiriasi nuo suaugusiųjų, 80% iš jų yra
onkologinės kilmės [3, 4].
Skausmo apibūdinimas:

-

Skausmas jaučiamas visų vaikų paliatyvaus gydymo reikalaujančių būklių metu, tačiau
dažniausiai pasitaiko onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams [7].

-

Skausmas ir kiti pasireiškiantys simptomai neretai yra tarpusavyje susiję, ypač vaikų, turinčių
neurologinių sutrikimų tarpe. Todėl svarbu išsiaiškinti visus nusiskundimus, jų tarpusavio ryšį
ir gydyti ne vien tik skausmą, bet visų pasireiškiančių būklių visumą. [9,10,11].

-

Su onkologine liga susijęs skausmas turi būti nustatytas ir gydomas nedelsiant. Priešingai,
neurologinės kilmės lėtiniai skausmai gali būti gydomi naudojant įvairias priemones ilgą laiką.
[8,9].

-

Vaikų skausmas, gydomas paliatyviomis priemonėmis, neretai yra susijęs su ūmiai po atliktos
procedūros ar kito paskirto gydymo atsiradusiu skausmu.

-

ŽIV sergančių pacientų jaučiamas sensorinis neuropatinis skausmas yra dažnas reiškinys,
atsirandantis po tam tikrų paliatyvaus skausmo gydymo priemonių panaudojimo [12].

-

Centrinis neuropatinis skausmas dažnai pasitaiko vaikams, turintiems sunkių centrinės nervų
sistemos funkcijos sutrikimų [13].

Skausmo įvertinimas:

-

Vaikų patiriamo skausmo etiologija dažnai yra daugialypė, todėl kiekvieno atvejo individualus
įvertinimas yra ypač svarbus. Kartais tam prireikia ir vaiko tėvų ar globėjų subjektyvaus
įvertinimo.

-

Skausmo įvertinimas turėtų būti multidisciplininis, atliekamas pediatrų, glaudžiai
bendradarbiaujančių su sergančiuoju ir jo šeimos nariais.

-

Įvairūs skausmo vertinimo įrankiai yra tik pagalbiniai ir atlieka nedidelį vaidmenį
daugialypiame vaikų patiriamo skausmo vertinime.

-

Nei vienas specialus skausmo vertinimo įrankis netinka visų amžiaus grupių ir vystymosi
stadijų vaikų skausmo vertinimui [14].

-

Vyresni paaugliai gali naudoti specialias suaugusiems pritaikytas skausmo vertinimo
priemones [15].

Skausmo valdymas:

-

Multidisciplininės komandos vertinimas yra būtinas siekiant individualaus, holistinio
kiekvieno vaiko patiriamo skausmo valdymo ir farmakologinių ir nefarmakologinių priemonių
panaudojimo.

-

Geri bendravimo įgūdžiai yra būtini tinkamam skausmo valdymui, nepagrįsto nerimo ir
nesusipratimų mažinimui.

-

Bet kuris paskirtas gydymas turi būti periodiškai peržiūrimas ir, keičiantis skausmo
intensyvumui, atitinkamai modifikuojamas.

-

Skausmo palengvinimas ne visada yra užtikrinamas įprastai naudojamomis priemonėmis, todėl
tinkamame skausmo valdyme, neretai, reikia skausmo specialistų pagalbos.

-

Onkologinio ir kito lėtinio vaikų patiriamo skausmo, susijusio su įvairiais sveikatos
sutrikimais, valdymo gairės yra pateikiamos WHO sistemoje [16,17].

-

Vaikų, turinčių sunkių centrinės nervų sistemos sutrikimų, skausmo malšinimo gairės
pateikiamos Amerikos pediatrijos akademijos paskelbtoje ataskaitoje [18].

Skausmo gydymas vaistais:

-

Visame pasaulyje skausmo medikamentinio gydymo prieinamumas vis dar išlieka problema,
ypač galimybė skirti opioidus [19,20].

-

Opioidai yra pagrindinė vaikų patiriamo lėtinio skausmo gydymo priemonė, ypač sergančiųjų
vėžiu pacientų tarpe.

-

Tačiau vis dar išlieka įvairių kliūčių šių preparatų prieinamumui ir skyrimui vaikų skausmo
malšinimui [21].

-

Taip pat, vis dar trūksta patikimų mokslinių įrodymų apie medikamentinį lėtinio vaikų
skausmo gydymo naudą.

-

Neretai remiamasi įvairių studijų su suaugusiaisiais tiriamaisiais rezultatais, tačiau, reikėtų
nepamiršti, kad vaikai skiriasi nuo suaugusiųjų tiek savo anatomija, tiek fiziologija, o dar
svarbiau – savo kognityviniu atsaku į skausmą ir jo malšinimą. Šie skirtumai ryškiausiai
matomi naujagimystės periode. [22,23].
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