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Skausmas yra mažas žodis, naudojamas žmonių visame pasaulyje apibūdinti nemalonų jutimą, kurį patiriame visi 
tam tikru gyvenimo metu. Skausmas yra normalus pojūtis ir svarbi mūsų gyvenimo dalis. Kai žmogus jaučia 
skausmą, jis veikia jį daugeliu būdų – fiziškai, emociškai ir socialiai. Skausmas, kuris prasidėjo neseniai, yra 
vadinamas ūmiu. Ūmus skausmas dažniausiai yra susijęs su audinių pažeidimu ir įprastai praeina, kai pažeidimas 
sugyja [6]. Ūmus skausmas yra tarsi aliarmas, kuris praneša mums, kad reikia saugoti sužeistą vietą, kol ji sugis. 
Lėtinis skausmas yra kitoks. Jis trunka ilgiau nei tris mėnesius. Lėtinis skausmas dažniausiai nėra susijęs su audinių 
pažeidimu, ir gali būti tarsi atskira liga. Galima jausti ūmų ir lėtinį skausmą vienu metu, pvz., jei jūs patiriate lėtinį 
skausmą, tačiau susižeidžiate, jūs pradedate jausti ir ūmų skausmą, kuris praeina, kai sužeidimas sugyja, tačiau 
lėtinis skausmas išlieka. Pastangos gydyti lėtinį skausmą poilsiu ir aktyvumo vengimu yra neveiksmingos ir gali 
sąlygoti dar didesnė skausmą ir gebėjimų praradimą jūsų gyvenime. Lėtinis skausmas paveikia vieną iš penkių 
vaikų ir suaugusiųjų, jis labiau būdingas pažeidžiamų asmenų populiacijoje (pvz., vyresnių žmonių) [1, 2]. Maždaug 
vienas iš 20 žmonių patiria reikšmingų kasdienio aktyvumo apribojimų dėl lėtinio skausmo (pvz., ėjimas į mokyklą 
ar darbą, namų ruoša).  
Šiame informaciniame lape bus pateikti keli patarimai, kuriuos žmonės, patiriantys lėtinį skausmą, ir mokslininkai, 
dirbantys lėtinio skausmo temomis, nurodė kaip veiksmingas lėtinio skausmo prevencijai 
 
Bendravimas yra svarbus 
Kai žmonės jaučia skausmą ir yra konsultuojami sveikatos priežiūros specialisto, ypač svarbu nustatyti teisingą 
diagnozę. Diagnozės netikslumas (ar paaiškinimo nesupratimas, ar neteisingai apibūdinti skausmo simptomai) yra 
susijęs su nepasitikėjimu medicinos sistema ir galimai mažesniu įsitraukimu į gydymą ir mažesne jo nauda [2, 4]. 
Aiškus bendravimas tarp paciento ir sveikatos priežiūros specialisto sumažina nerimą. Nerimo sumažėjimas 
svarbus asmeniui, kuris jaučia lėtinį skausmą, nes nerimas dėl patiriamo skausmo gali sukelti didesnį skausmą ir 
funkcijos sutrikimus. Darbas su sveikatos priežiūros specialistu, kuris bendrauja aiškiai, suteikia galimybę užduoti 
klausimus ir kelti abejones. Įsitraukimas į savo priežiūrą gali sumažinti skausmą ir pagerinti medicinines išeitis.  
Kai einate susitikti su savo sveikatos priežiūros specialistu, gali būti naudingi šie nurodymai: 
Pasiruošk: užsirašyk klausimus, kurie kelia nerimą. Viršuje rašyk pačius svarbiausius. 
Klausk klausimų ir įsitikink, kad supratai atsakymus 
Pakartok, kas buvo pasakyta savais žodžiais tam, kad įsitikintum, kad supratai teisingai 
Imkis veiksmų, ką daryti toliau [13]. 
 
Skausmo rūšys yra skirtingos 
Ne visas skausmas yra vienodas. Ūmus skausmas yra susijęs su esamu ar potencialiu audinių pažeidimu. Tai 
normalus kasdienis skausmas, kuris yra naudingas ir kuris skatina mus saugoti skausmingą vietą, kol ji sugis. Ūmų 
skausmą reikia atskirti nuo lėtinio, kuris įprastai nėra apsaugantis. Lėtinis skausmas atsiranda, kai nervų sistema 
tampa jautri (naujas terminas šiais skausmo rūšiai yra nociplastinis skausmas). Šis skausmas gali prasidėti kaip 
ūmus po sužeidimo ar audinių pakenkimo, bet tai nėra būtina sąlyga lėtiniam skausmui vystytis. Lėtinis skausmas 
nėra naudingas, skaudančios kūno vietos saugojimas šiuo atveju nepadeda sumažinti skausmo, priešingai, jį 
sustiprina. Neuropatinis skausmas yra viena iš skausmo rūšių, kuri išsivysto dėl ligos ar nervų pakenkimo. Šis 
skausmas nėra naudingas, skaudančios vietos saugojimas taip pat nėra efektyvus. Neuropatinis skausmas ir lėtinis 
skausmas gydomas kitaip nei ūmus skausmas. Lėtinio skausmo gydymo tikslas yra pagerinti paciento atliekamas 
funkcijas įvairiose gyvenimo srityse. 
 
Gali būti saugu judėti, net jei ir jaučiamas skausmas 
Skausmas nėra tikslus audinių pažeidimo matas. Kai kūnas yra sužeistas, gijimo metu išsiskiria įvairios cheminės 
medžiagos, kurios įjautrina mūsų nervus. Tai gali sustiprinti jūsų skausmą, net jei sužeidimas jau išgydytas. Svarbu 
palaipsniui pradėti judėti, kai praeina ūmus skausmas. Gydant lėtinį skausmą svarbu palaipsniui didinti judesius. 
Pradedama nuo minimalaus aktyvumo, kuris labai palaipsniui yra didinamas iki toleruojamo krūvio, kuris 



nepablogina skausmo. Emocinis distresas gali sustiprinti skausmą, kadangi smegenų sritys, atsakingos už skausmą 
ir emocijas, yra arti viena kitos. Jei skausmas negerėja po sužeidimo arba jūs patiriate lėtini skausmą, reikia 
kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą ar iš karto į skausmo specialistą. Dažnai saugu ir reikalinga pradėti judėti 
ir gyventi pilnavertį gyvenimą, net jei ir jaučiamas nedidelis skausmas. 
 
Svarbu gydyti emocijas, kai jaučiamas skausmas 
Skausmas yra visiems nemalonus. Skausmas veikia ir yra veikiamas mūsų emocijų, minčių, elgesio, socialinės 
aplinkos, įskaitant žmones, esančius aplink. Žmonės, jaučiantys lėtinį skausmą dažnai patiria didelį nerimą, yra 
prastos nuotaikos [5]. Efektyviam lėtinio skausmo gydymui reikalinga žinoti ir modifikuoti kitas jūsų gyvenimo 
sritis, kurias veikia skausmas ar kurios veikia skausmą. Ar jūs esate susirūpinęs, neramus, liūdnas, piktas, sudirgęs, 
įsitempęs? Visos šios emocijos veikia mūsų nervų sistemą. Jei jos yra prastai kontroliuojamos, gali padidėti lėtinio 
skausmo išsivystymo rizika ar sustiprėti esantis lėtinis skausmas. Kai mes malšiname skausmą, turime gydyti visą 
žmogų, ne tik jo kūną. 
 
Apibendrinimas 
Jūs galite dėl savęs padaryti daug siekiant sumažinti ūmaus skausmo įtaką ir apsaugoti nuo lėtinio skausmo 
vystymosi. Žinios ir supratimas apie skausmą, geras bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistu, 
aktyvumo išlaikymas ir rūpinimasis savo emocine sveikata gali sumažinti skausmą ir lėtinio skausmo vystymosi 
riziką. Aktyvus įsitraukimas į jūsų paties sveikatos priežiūros ir skausmo valdymo planą daro didelę įtaką skausmui. 
Yra daug pasiekiamų šaltinių, kuriuos žmonės, patiriantys skausmą, gali naudoti ieškodami daugiau informacijos 
apie savo būklę. Mes rekomenduojame kelis: 

vaikams su skausmu: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

išmokti apie skausmą – Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 

išmokti apie skausmą – Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 

suprasti skausmą per 5 minutes: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

suprasti skausmą - Elliot Krane – The Mystery of Chronic Pain: https://www.youtube.com/watch?v=J6--
CMhcCfQ 

suprasti vaikų skausmą: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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