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Įvadas 
Skausmo ir jo lėtinių formų prevencija sumažins naštą individams ir visuomenei. Antrinės 
prevencijos tikslas yra nustatyti ligą ankstyvoje stadijoje ir sulėtinti jos progresavimą [1, 
2]. Tretinės prevencijos tikslas – sumažinti ar išvengti esamos ligos komplikacijų ar 
neigiamų pasekmių [1]. Kalbant apie skausmą, siekiama apsaugoti asmenis nuo lėtinio 
skausmo išsivystymo po ūmaus skausmo (antrinė prevencija) ar sumažinti negalią, 
socialinių kontaktų ir darbo praradimą, kai skausmas tampa lėtinis (tretinė prevencija). 
Nors tyrimų apie antrinę skausmo prevenciją skaičius paskutiniais metai išaugo, 
pagrindinis taikinys yra lėtinio skausmo gydymas.  
The Global Year for the Prevention of Pain yra galimybė pagerinti žinias apie strategijas ir 
intervencijas, taikomas pirminėse ir antrinėse ligos vystymosi stadijose, kurios palaiko kasdienį 
fizinį, asmeninį ir socialinį aktyvumą, o tai yra geriausias būdas sumažinti lėtinio skausmo 
vystymąsi. Paskelbtos prevencijos tyrimų planavimo rekomendacijos [3], kurios, tikimasi, surinks 
patikimų įrodymų. 

 

Antrinė skausmo prevencija: lėtinio skausmo prevencija 
Antrinę skausmo prevenciją pirmą kartą aprašė Fordyce aštuntajame dešimtmetyje [4], kuris 
atskyrė skausmą nuo skausmo sąlygoto elgesio (bejėgiško elgesio). Prevencijos režimas, 
taikytas siekiant sumažinti skausmo sąlygotą elgesį, atskleidė vilčių teikiančius rezultatus 
prevencijos strategijų srityje [2, 4], įskaitant treniruotes ir vaistus. Antrinei prevencijai reikalinga 
suprasti veiksnius, dalyvaujančius vystantis lėtiniam skausmui, naudoti validuotus instrumentus, 
vertinančius pacientų riziką, turėti validuotas klinikinės strategijas, kuriomis šiuos rizikos veiksnius 
galima modifikuoti specifinėmis intervencijomis [5]. Keli apžvalginiai straipsniai nurodo rizikos 
veiksnius, kurie palaiko skirtingas skausmo formas; raudona (biologinė) ir geltona 
(psichosocialinė) vėliavėlės, susijusios su raumenų ir skeleto sistemos skausmu, jos yra 
dažniausios; mėlyna (profesinė), juoda (kompensacija) ir balta (socio-kultūrinė) [6] vėliavėlės, 
apie kurių poveikį antrinėje skausmo prevencijoje įrodymų kol kas trūksta. Specifiniais 
mechanizmais pagrįsti rizikos veiksniai galėtų padėti sukurti prevencijos strategijas, kurios ateityje 
sukurtų pamatą intervencijoms [5, 7]. Tokie rizikos veiksniai – blogas suvokimas ir depresinė 
nuotaika – buvo nustatyti lėtinio kelio [8] ar apatinės nugaros dalies skausmo [9] vystymuisi ir 
pažymėti geltonomis vėliavėlėmis arba sąnario pažeidimas kelio skausmo išsivystymui, 
pažymėtas raudona vėliavėle [8]. Kiti autoriai nurodė kelis rizikos veiksnius lėtinio skausmo po 
operacijos išsivystymui (pvz. [10-12]) – amžius, lytis, operacijos pobūdis, genetiniai veiksniai, šiuo 
metu patiriamas skausmas ar kitos kilmės lėtinis skausmas anamnezėje ir daug psichosocialinių 
veiksnių. Atrankiniai instrumentai yra prieinami, ypač esant nugaros skausmui, su preliminariais 
jų diagnostinės vertės įrodymais [13]. Pateikti preliminarūs įrodymai, kad pacientų skirstymas 
pagal jų riziką lėtiniam skausmui ir specifinį gydymą, pasižymi trumpalaikiu ir vidutinio ilgumo 
efektyvumu [14]. Šiuo metu, atrodo, kad daugiausia įrodymų lėtinio nugaros skausmo prevencijai 
turi mokymas ir fiziniai pratimai, pirmiausia trumpalaikėje ir vidutinio ilgumo perspektyvoje.  
Priešingai, jatrogeniniai veiksniai (veiksniai, esantys sveikatos priežiūros sistemoje) prisideda prie 
skausmo tapimo lėtiniu, ypač, kai tik susitelkiama ties somatiniais veiksniais, ignoruojant 
daugiaveiksnę skausmo genezę, manant, kad didžiausią įtaką paciento gerai savijautai lemia 
somatiniai ar radiologiniai požymiai, ir per dažnai atliekant diagnostines procedūras bei pasyviai 
taikant ilgalaikes intervencijas (pvz., masažą) [15]. Atsižvelgiant į šiuos radinius, sveikatos 
priežiūros darbuotojų atsakomybė gydant skausmą įrodymais pagrįstais metodais neturėtų būti 
nuvertinta, ir jie turėtų būti įtraukt į tyrimų vykdymą.  



Reikia intensyvesnių pastangų kuriant modelius [3], pvz., vengimo ir ištvermės modelį [16], arba, 
remiantis pagrindiniais mokslais, pritaikyti gydymą ir surinkti skausmą tyrinėjančių mokslininkų 
įrodymus. Ateityje turėtų būti atsižvelgiama į spontanišką skausmo išnykimą, saluto-genetinius 
modelius ir paciento pageidavimus dėl specifinių intervencijų [17]. 
 
Tretinė skausmo prevencija: neįgalumo, darbo praradimo, neigiamų emocijų, socialinės 
izoliacijos sumažinimas žmonėms, patiriantiems lėtinį skausmą 
Tretinės prevencijos tikslas yra sumažinti antrinį poveikį, kurį sukelia lėtinis skausmas. Modeliai, 
pvz., baimės vengimo modelis [18, 19] arba vengimo ir ištvermės modelis [16, 20-23] sujungia 
funkcinį, psichologinį ir socialinį pakenkimą skausmą patiriantiems asmenims. Biopsichosocialinis 
skausmo modelis leidžia vystyti biopsichosocialinio (sinoniminio, daugiadalykio, tarpdalykio, 
daugiakomponenčio) gydymo būdus. 2017 m. IASP Task Force sukūrė šį apibrėžimą ir publikavo 
IASP tinklapyje (https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698).  
Mayer ir Gatchel [27] IX-ajame dešimtmetyje įdiegė biopsichosocialinio gydymo metodą. 
Pagrindinis jo tikslas – fizinės, psichologinės ir socialinės funkcijos atstatymas, kurį pasiekti 
padeda daugiadalykė sveikatos priežiūros specialistų komanda (terapeutai, fizioterapeutai, darbo 
medikai, psichologai ir slaugytojos), dirbanti kartu [27]. 
Tarpdalykinis gydymas buvo pripažintas kaip tinkamas visapusiškam pacientų, patiriančių lėtinį 
skausmą, gydymui visame pasaulyje [28], tačiau šio gydymo efektyvumo įrodymai yra 
kontraversiški [29]. Klinikiniuose tyrimuose labai skiriasi sveikatos priežiūros specialistų pobūdis 
ir kiekis, skiriamos intervencijos, gydymo dozės ir trukmė, išeičių vertinimo įrankiai, dėl to nėra 
patikimų palyginamųjų tyrimų ir meta-analizių [30]. Siekiant atskirti naudingą gydymą nuo 
nenaudingo, identifikuoti geriausią gydymą tam tikrai pacientų grupei, atsižvelgiant į jų 
charakteristikas [32], reikalingi konceptualūs principai ir mechanizmais pagrįsti gydymo būdai, 
vieningas išeičių vertinimas (atsižvelgiant į išsamias multidimensines išeitis [31]), kruopščiai 
aprašyti tyrimai ir kruopščiai atlikti sistematiniai tyrimai.  
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