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Įvadas 

Skausmo profilaktika yra vienas iš didžiausių visos visuomenės sveikatos prioritetų [1], nes 

skausmą vienu ar kitu gyvenimo metu patiria daugelis žmonių. Pagrindinė jaučiamo skausmo 

priežastis bendroje populiacijoje yra buvusi trauma, o po jos išsivystęs lėtinis skausmas yra 

milžiniška visuomenės sveikatos problema.  

Žinoma, kad pažeidžiami asmenys turi didesnę riziką ilgalaikio lėtinio skausmo išsivystymui [2]. 

Pasaulio sveikatos organizacija pažeidžiamoms žmonių grupėms [3] priskiria vaikus, nėščias 

moteris, vyresnio amžiaus suaugusiuosius, žmones, kurie serga, turi silpną imuninę sistemą ar 

maitinasi nepilnaverčiu maistu. Šios pažeidžiamos grupės gali tapti dar labiau pažeidžiamos dėl 

patiriamo skurdo ir ribotų galimybių naudotis sveikatos priežiūros specialistų pagalba. Todėl 

skausmo profilaktika šiose asmenų grupėse turėtų būti laikoma sveikatos apsaugos prioritetu.  

Skausmą patiriantys žmonės gali tapti dar labiau pažeidžiami dėl patiriamos kančios ir neigiamų 

emocijų. Vieni iš labiausiai pažeidžiamų asmenų yra vyresnio amžiaus žmonės bei nebyliai, 

kuriems išreikšti savo patiriamas emocijas ir apibūdinti jaučiamo skausmo intensyvumą gali būti 

itin sunku [5]. 

Pagrindinės suaugusiųjų lėtinio skausmo ir neįgalumo priežastys yra raumenų ir kaulų sistemos 

ligos, tokios kaip apatinės nugaros dalies ir kaklo skausmai [6]. Vyresnis amžius lėtinio skausmo 

išsivystymo tikimybę padidina dar labiau [7]. Vienos studijos, kurioje dalyvavo 7609 vyresnio 

amžiaus bendruomenėje gyvenantys suaugusieji metu nustatyta, kad tarp demencija sergančių 

pacientų net 63 proc. skundėsi varginančiais lėtiniais skausmais, lyginant su 54 proc. demencija 

nesergančių pacientų [8]. Asmenys dažniausiai skundėsi kelių, klubų sąnarių ir apatinės nugaros 

dalies skausmais, be to, dažniausiai kartu buvo diagnozuojamas ir osteoartritas bei osteoporozė. 

Skausmas, susijęs su raumenų ir kaulų sistema, vyresnio amžiaus žmonėms gali padidinti širdies 

ir kraujagyslių ligų, kritimo ir bendro mirtingumo riziką [7]. Skausmo ir su juo susijusio neįgalumo 

profilaktika remiasi sveiko gyvenimo būdo ir reguliaraus fizinio aktyvumo palaikymu [9].  



Lėtinio skausmo profilaktika yra sudėtingesnė. Lėtinį skausmą sukeliančių faktorių ir patologijos 

išsivystymo ryšys yra kompleksinis, dažniausiai vienas skausmą sukėlęs veiksnys nėra išskiriamas 

[9]. Tačiau yra žinomi tam tikri rizikos veiksniai, susiję su lėtinio skausmo išsivystymu, kurių 

vengiant galima užkirsti kelią tolimesnei patologijos eigai. Įvairūs psichologiniai veiksniai, tokie 

kaip nerimas, depresija, įtikėjimas, kad skausmo išvengti yra neįmanoma, daro didelę įtaką 

lėtinio skausmo patogenezėje. Be to, vyresnio amžiaus asmenys turi mažesnę toleranciją 

skausmų, kuri laikui bėgant neproporcingai didėja ir yra tiesiogiai susijusi su demencijos 

išsivystymu, todėl demencija sergantys asmenys negali laiku atpažinti ir teisingai interpretuoti 

savo patiriamų jausmų, taip padidindami riziką lėtinio skausmo išsivystymui [9]. 

 

Pažeidžiamų gyventojų grupių skausmo profilaktikos rekomendacijos 

 Valgykite gerai ir palaikykite sveiką svorį, kad kaulai ir raumenys veiktų efektyviai. 

 Judėkite daug ir mankštinkitės, kad išlaikytumėte gerą jėgą ir lankstumą 

 Taisyklingai judėkite; venkite blogos laikysenos ir pernelyg didelio krūvio, pavyzdžiui, 

sunkaus kėlimo, kur tik tai įmanoma 

 Sumažinkite stresą ir nerimą; išmokite atsipalaidavimo metodų ir įveikos strategijų, tokių 

kaip joga, taiči ar sąmoninga meditacija, kad išlaikytumėte kontrolę. 

 

Lėtinio skausmo profilaktikos pažeidžiamose populiacijose rekomendacijos 

Visos ūmaus skausmo profilaktikos rekomendacijos ir: 

 Efektyvus ūmaus skausmo valdymas 

 Lėtinio skausmo vystymosi pripažinimas visuomenės sveikatos problema 

 

Vertinimas ir valdymas 

Pirmiausiai rekomenduojama užtikrinti tinkamą ūmaus skausmo kontrolę bei gydymą ir laiku 

nustatyti galimą lėtinio skausmo išsivystymo riziką. Yra nemažai atvejų, kai visiškai išvengti 

skausmo yra neįmanoma, todėl būtent tada turime naudoti veiksmingas lėtinio skausmo 

išsivystymo tikimybės įvertinimo ir tolimesnės jo eigos valdymo strategijas. Yra sukurta daugybė 

įvairių gairių, kurios gali būti naudojamos vertinant pažeidžiamų asmenų patiriamą skausmą. 



Žinoma bent 10 skirtingų gairių, skirtų vyresnių asmenų patiriamo skausmo vertinimui ir gydymui, 

tiek ūmiam, tiek lėtiniam bei skausmui, susijusiam su dažna vyresnio amžiaus patologija – 

osteoartritu [18,19,20,21].  

Vaikų skausmo valdymo rekomendacijose daugiausiai dėmesio skiriama ūmiam, lėtiniam ir vėžio 

sukeltam skausmui atskirose šalyse [22,23,24,25]. Prievartą ir kankinimus išgyvenusių vaikų 

gydymui sukurtose gairėse didžiausias dėmesys skiriamas ne skausmo, bet psichologinių 

sutrikimų gydymui [26]. Tačiau šiuo metu paskelbta nemažai publikacijų, kuriose apžvelgiama ir 

šios populiacijos patiriamo skausmo gydymo būtinybė [5]. 

Įvairūs organizaciniai trikdžiai dažnai trukdo tinkamai pritaikyti šias skausmo valdymo gaires, 

todėl didesnė informacijos sklaida ir pacientų bei sveikatos specialistų švietimas yra kritiškai 

svarbūs. Ankstyvos profilaktikos priemonės gali užkirsti kelią lėtinio skausmo išsivystymui ir taip 

sumažinti ne tik paciento, bet ir jo šeimos narių ir visos visuomenės patiriamus sunkumus. 

Ypatingai svarbu, kad sveikatos priežiūros profesionalai žinotų, kaip teisingai įvertinti pacientų 

nupasakojamus simptomus. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje įprasta šeimos gydytojo 

konsultacija užtrunka 7 minutes, kurių vyresnio amžiaus žmonėms dažnai neužtenka tinkamai 

apibūdinti savo patiriamą skausmą ir su juo susijusius gretutinius simptomus. Be to nustatyta 

[13], kad gydytojo konsultacijoje pacientai apie skausmą kalba vidutiniškai tik 2-3 minutes, kurių 

tinkamam būklės įvertinimui užtenka tik retu atveju.  

Nepaisant to, šiuo metu įvairūs organizaciniai ir edukaciniai barjerai yra realybė, todėl turime 

išmokti dirbti su tuo, ką turime ir stengtis kuo geriau panaudoti turimus įrankius ir gaires. Šiais 

2020-aisiais metais bent jau turime reikšmingų įgūdžių, leidžiančių atpažinti pažeidžiamus 

žmones ir nustatyti specifinius jų poreikius. Pavyzdžiui, šiuo metu žinoma mažiausiai 12 skirtingų 

skausmo vertinimo įrankių, skirtų vyresnių demencija sergančių pacientų patiriamo skausmo 

nustatymui ir dauguma iš jų yra plačiai naudojami klinikinėje praktikoje. Tai tokios skalės kaip 

PAINAd, PACSLAC, Doloplus, Abbey ir kitos [14].  
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