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Įvadas 

Pirminė skausmo profilaktika apibrėžiama kaip ūmaus skausmo išvengimas, antrinė – ūmaus 

skausmo perėjimo į lėtinį išvengimas, o tretinės profilaktikos tikslas – sumažinti lėtinio skausmo 

sukeliamą poveikį [5]. Toliau pateikiami pirminės pooperacinio skausmo ir sužeidimų darbo vietoje 

profilaktikos intervencijų įrodymai. 

 

Pirminė skausmo profilaktika moksliniuose tyrimuose 

Lėtinis pooperacinis skausmas. Chirurginės procedūros yra dažnos, po jų dažnai jaučiamas 

ūmus skausmas. Operacinis gydymas taikomas didelei daliai populiacijos ir, turbūt, moksliniuose 

tyrimuose pirminė pooperacinio skausmo prevencija yra geriausiai ištyrinėta [1]. Profilaktinės 

priemonės apima preabilitaciją, farmakologinį gydymą prieš, per ir po operacijos, anesteziją ir 

intervencijas, taikomas išleidus iš ligoninės. Preabilitacija pagrinde susideda iš aerobinių ir 

pasipriešinimo pratimų, kurie gali pagerinti fizinę funkciją, sutrumpinti gydymo ligoninėje trukmę 

ir sumažinti skausmą, palyginus su įprasta priežiūra (žema įrodymų kokybė) [8]. Manoma, kad 

paciento mokymas sumažina baimę ar nerimą dėl skausmo po chirurginių procedūrų, tačiau 

naujausi žemos kokybės įrodymai siūlo, kad vien tik mokymas prieš operacinį gydymą nepagerina 

pooperacinio skausmo, funkcijos ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ar pooperacinio 

nerimo, palyginus su įprasta priežiūra [6]. Tačiau psichologinė intervencija prieš operacinį 

gydymą, įskaitant informavimą, kognityvines intervencijas ar atsipalaidavimo strategijas gali turėti 

mažą, bet reikšmingą teigiamą poveikį pooperaciniam skausmui, gydymo ligoninėje trukmei ar 

kitoms negatyvioms pasekmėms (labai žema ar žema įrodymų kokybė) [7]. 

Farmakologinio gydymo ir anestezijos efektyvumas lėtinio skausmo profilaktikai po operacijos 

buvo tirtas ir diskutuotas anksčiau (žiūrėkite “Prevention of Chronic Post-Surgical Pain” Fact 

Sheet).  

Tyrimas, vertinantis intervenciją, kuris iš esmės apima fizioterapiją, išleidus į namus po visiškos 

kelio sąnario artroplastikos, rodo, kad šios intervencijos po operacinio gydymo yra efektyvios [15].  

Neseniai atliktas projektas parodė, kad tarpdisciplininė priežiūra, atliekama kelių sričių 

profesionalų ir kuri apima priešoperacines, pooperacines ligoninėje ir pooperacines išleidus į 

namus intervencijas, yra daug žadantis efektyvus lėtinio skausmo po operacinio gydymo 

prevencijai rizikos grupės pacientams [4, 13]. Labai svarbu naudoti prognostinius įrankius, kurie 

gali padėti įvertinti paciento riziką lėtiniam skausmui po operacinio gydymo išsivystymui, todėl 

daug mokslininkų grupių dirba ties šiuo klausimu [9]. 

 

Su darbu susijusių intervencijų tikslas yra sumažinti su darbu susijusių įvykių ir sužeidimų 

dažnį, kurie sukelia ūmų skausmą. Intervencijos turėtų veikti modifikuojamus fizinius ir 

psichologinius rizikos veiksnius, kurie reikšmingai didina nugaros skausmo atsiradimo riziką. Šie 

veiksniai yra fizinės užduotys, susijusios su nepatogia kūno pozicija (OR 8,0; 95% CI 5,5–11,8), 

trukdymas susikaupti atliekant užduotį (OR 25,0; 95% CI 3,4–184,5) ar nuovargis (OR 3,7; 95% 

CI 2,2–6,3) [11].  

Tačiau pateikiama vidutinės kokybės įrodymų, kad taisyklingo darbo atlikimo patarimai ir 

mokymas su ar be papildomų priemonių nesumažina apatinės nugaros dalies skausmo ar su 

apatinės nugaros dalies skausmu susijusios funkcijos apribojimo, palyginus su kitomis 

intervencijomis ar visai neskiriant intervencijų [14]. 

Dažniausios intervencijos, susijusios su darbu, yra fiziniai pratimai (RR 0,65; 95%KI 0,50-0,86) 

ar fizinių pratimų ir mokymo kombinacija (RR 0,55; 95% KI 0,41-0,74), kurie sumažina apatinio 



nugaros skausmo išsivystymo riziką (žema ar vidutinė įrodymų kokybė) [12]. Šie rezultatai 

sutampa su neseniai atliktu apžvalginių tyrimų apibendrinimu [10]. Kitos su darbu susijusios 

intervencijos, pavyzdžiui, tik mokymas (lankstinukai, nugaros mokyklos, video medžiaga), 

pagalbinės priemonės (batų įdėklai, nugaros diržai ir pan.) neturi reikšmingo poveikio apatinio 

nugaros skausmo atvejų skaičiui [10]. Siekiant sumažinti raumenų ir skeleto sistemos fizinę 

įtampą, naudojamos fizinės ergonominės intervencijos, pagerinančios darbo vietos aplinką [3]. 

Vienos meta-analizės duomenimis, alternatyvių kompiuterio pelių naudojimas pasižymėjo žema 

ar vidutine įrodymų kokybe mažinant kaklo, peties ar dešinės kojos raumenų ir skeleto sistemos 

sutrikimų dažnį. Papildomos pertraukos turėjo labai žemos kokybės įrodymus mažinant kaklo (MD 

−0,25; 95% CI −0,40 −0,11), dešinio peties ar rankos (MD −0,33; 95% CI −0,46 −0,19) ir dešinio 

dilbio ar riešo ar rankos (MD -0,18; 95% CI -0,29-0,08) diskomfortą ofiso darbuotojams [3]. 

Nebuvo stebėta darbo vietos pritaikymo ir stovimų-sėdimų stalų naudojimo poveikio kojų 

skausmui ar diskomfortui [3]. 

 

Išvada 

Keli tyrimai aiškiai nurodė, kad reikalinga atlikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, kurie vertintų 

pirminės lėtinio skausmo profilaktikos efektyvumą. Viena iš ateityje naudojamų priemonių lėtinio 

skausmo prevencijai galėtų būti visuomenės sveikatos intervencijos, skirtos tiek bendrai 

populiacijai, tiek didelės rizikos grupių asmenims [5]. Visuomenės mokymas gali pagerinti žinias 

apie skausmą ir jo sukeliamas pasekmes sveikatai bei strategijas, kurias žmonės gali naudoti 

savo skausmo valdymui, ir atkreipti dėmesį į skausmo jutimo skirtumus [2]. 
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