SKAUSMAS ASMENIMS, TURINTIEMS INTELEKTO NEGALIĄ:
PROBLEMOS APIMTIS IR VERTINIMO IŠŠŪKIAI
Tarptautinė skausmo studijų asociacija
Intelektinės negalios apibrėžimas ir paplitimas
Intelektinei negaliai (IN) būdingi dideli intelekto, funkcionavimo (pvz., samprotavimo, mokymosi,
problemų sprendimo) ir adaptacinio elgesio apribojimai, atsižvelgiant į įvairius kasdienius
socialinius ir praktinius įgūdžius. Ši negalia atsiranda dar nesulaukus 18 metų [1]. IN etiologija
apima, bet neapsiriboja cerebriniu paralyžiumi, autizmo spektro sutrikimais, Dauno sindromu,
Fragile-X sindromu, vaisiaus alkoholio spektro sutrikimais, neurofibromatoze ir Prader – Willi
sindromu. IN paplitimas yra apie 1% bei didesnis žemas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse
[2].
Intelektinės negalios skausmo problema
Tarptautinės skausmo studijų asociacijos skausmo apibrėžime pripažįstama, kad nesugebėjimas
bendrauti žodžiu nepaneigia galimybės, kad asmuo patiria skausmą ir jam reikalingas tinkamas
skausmą malšinantis gydymas. Kadangi skausmas yra subjektyvus patyrimas, asmenys, kurie turi
didelių pažinimo ir komunikacijos sunkumų, jį gali išreikšti netipišku ar nepažįstamu būdu. Kai
kuriomis sąlygomis, tokiomis kaip Dauno sindromas, skausmas iš tikrųjų gali būti jaučiamas
skirtingai [3]. Todėl skausmas gali būti nelengvai atpažįstamas ir negydomas [4]. Kai kuriose
ataskaitose teigiama, kad asmenims, sergantiems IN, skiriama žymiai mažiau analgetikų, palyginti
su pažintinių sutrikimų neturinčiais jų bendraamžiais [5]. Taip pat yra pranešimų apie padidėjusį
mirčių skaičių, kurių galima buvę išvengti, jei skausmą būtų galima tinkamai stebėti ir laiku gydyti
[6].
Skausmo paplitimas asmenims, sergantiems intelektine negalia
Įvairūs veiksniai padidina ūminio ir lėtinio skausmo riziką žmonėms, turintiems IN, įskaitant
didesnę atsitiktinio sužalojimo riziką, mažesnį dalyvavimą priimant sveikatos sprendimus, kitų
gretutinių ligų (pvz., raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai, susiję su intelekto negalia) buvimą,
sumažėjusį skausmo gydymo paslaugų vartojimą ir su amžiumi susijusius pokyčius, taip pat su
didesne gyvenimo trukme [7]. Lėtinio skausmo paplitimą šioje populiacijoje sunku įvertinti, nes
įprastas pranešimo apie skausmą būdas gali būti neįmanomas ar nepatikimas. Remiantis slaugos
ataskaitomis, skausmas pasireiškia mažiausiai 13% asmenų, sergančių IN, panašiai kaip ir
bendrojoje populiacijoje [8].
Skausmo vertinimas asmenims, sergantiems intelektine negalia
Asmenų, sergančių ID, skausmo vertinimas yra sudėtingas, nes skausmo vertinimas daugiausia
priklauso nuo savęs pateikimo kaip „aukso standarto“ ir dažnai apsiribojama skausmo vertinimo
skale. Tačiau asmenims, turintiems IN, gali būti sunku žodiškai išreikšti savo skausmą, jei jie
naudojasi tik vertinimo skalėmis, nes gali nesuprasti reikiamų instrukcijų. Pavyzdžiui, suaugusieji,
sergantys Dauno sindromu, galėjo atpažinti skausmo lokalizaciją ir skausmo požymius, tačiau jie

sutriko ties skausmo intensyvumo ir skausmo kokybės vaizdavimu [9]. Gebėjimas suprasti ir
naudoti pateikiamas skales savarankiškai skiriasi priklausomai nuo intelektinės negalios lygio, o
grafinės skalės (pvz., veidai ir piramidės) laikomos tam naudojimui geriausiomis [10,11,12].
Naudojant tokias skales paaiškėjo, kad asmenų, sergančių IN, skausmo atvejų skaičius buvo
padidėjęs, palyginti su kontrolinių grupių asmenimis, kurie skausmą patyrė po kenksmingų įvykių.
Dėl sunkumų savarankiškai pranešti, ypač asmenims, turintiems vidutinio sunkumo ir sunkų IN,
būtina naudoti surogatinius metodus.
Buvo sukurta daugybė skausmo stebėjimo ir vertinimo priemonių, kai globėjai stebi ir vertina
numanomus skausmo rodiklius, tokius kaip balsai, veido išraiška, emocinė išraiška ir motorinė
elgsena. Tai buvo aprašyta keliuose naudinguose apžvalginiuose dokumentuose [13, 14] su kai
kuriais įrodymais, pagrindžiančiais naudojimą tokių priemonių, kaip pavyzdžiui,
„Nekomunikuojančių vaikų skausmo testas“ [15]. Remiantis stebėjimo priemonėmis, buvo
nustatyta, kad asmenims, sergantiems IN, skausmo elgsena kito po kenksmingų įvykių, ir lyginant
pradinius rodiklius jie dažnai buvo didesni nei kontrolinės grupės pacientų [11,16,17]. Tyrimai,
pagrįsti kiekybiniais sensoriniais tyrimais, rodo, kad asmenų, sergančių IN, jautrumas skausmui
gali padidėti, atsižvelgiant į gana tikslaus kiekybinio skausmo testavimo (QST) metodo naudojimą
bei IN etiologiją [18,19]. Be to, endokrininiai atsakai ir smegenų sukelti potencialai, užfiksuotas
kenksmingų įvykių metu, rodo, kad asmenų, sergančių IN, reakcija vėluoja, tačiau atsakas į
stimulus stipresnis, palyginant su kontroline grupe [20,21], ir tai patvirtina sutrikusio elgesio
duomenis. Taigi asmenys, sergantys IN, yra tokie pat jautrūs skausmui kaip ir kognityviai
nepažeisti bendraamžiai ar netgi gali būti jautresni.
Išvada
Skausmas pasireiškia bent jau tokiu pat dažniu žmonėms, sergantiems IN, kaip ir visiems kitiems
žmonėms. Identifikuoti ir išmatuoti asmenų, sergančių IN, skausmą yra akivaizdžiai sunkiau, nei
tai atlikti asmenims, kurie yra intelektualiai nepažeisti, todėl gali reikėti naudoti tiek tiesioginius,
tiek netiesioginius metodus. Tačiau atsižvelgiant į nepakankamo skausmo gydymo riziką šioje
populiacijoje, IN sergantys žmonės turėtų būti atidžiai ir reguliariai stebimi dėl bet kokių jų elgesio
ir (arba) nuotaikų pokyčių, kurie gali rodyti skausmą, siekiant pradėti tinkamą gydymą ir užkirsti
kelią nereikalingoms kančioms.
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