BENDROJI FECAVA ANESTEZIJOS
IR NUSKAUSMINIMO PRAKTIKA

ŪMAUS SKAUSMO VERTINIMAS IR
NUSKAUSMINAMŲJŲ PREPARATŲ
PLANO RUOŠIMAS
SKAUSMO VERTINIMAS YRA VIENAS IŠ PACIENTO APŽIŪROS
ASPEKTŲ IR GALI BŪTI SKIRSTOMAS Į DVI DALIS
Stebėjimai

Dinamiškas ir interaktyvus požiūris

Laikysena, komfortas, aktyvumas, nusiteikimas,
kūno pozicija, veido išraiškos

Reakcija į prisilietimą ar skaudamos
zonos/žaizdos švelnų paspaudimą

Matant pacientą iš tolo, jau

Vertinant skausmą itin svarbi

galima pastebėti elgsenos

švelni sąveika su pacientu,

pokyčius ar veido išraiškas,

taip pat švelnus elgesys

kurias sukelia skausmas.

apžiūrint skaudamą kūno
zoną ar žaizdą.

KAČIŲ IR ŠUNŲ ŪMAUS SKAUSMO VERTINIMO SISTEMOS
Šunys
Glazgo šunų skausmo
skalė (CMPS-SF)
(Glasgow Composite
Measure Pain Scale)

Katės

Melburno universiteto
skausmo vertinimo
sistema

Glazgo kačių
skausmo
skalė

Short-form
UNESP
Botucatu

Kačių veido
išraiškos
skalė

Siekiant įvertinti šuns skausmo
lygį, būtina skaudamos zonos ar

Kačių veido išraiškos skalė yra

žaizdos apžiūra (apčiuopimas,

patikima ir lengvai naudojama

švelnus spaudimas). Reakcijos

priemonė ūmiam skausmui

vertinimas į šiuos veiksnius (pvz.,

vertinti.

vokalizacija, bandymas ištrūkti)

(www.felinegrimacescale.com)

turėtų būti paciento apžiūros dalis.

DIDĖJANTIS SKAUSMAS
Šaltinis: Evangelista et al. 2020, PeerJ

SKAUSMO BALAS - AR REIKALINGAS SKUBUS PACIENTO NUSKAUSMINIMAS (PVZ., OPIOIDAIS)?

Nuskausminamųjų preparatų
plano ruošimas
1–
Ar galiu taikyti
vietinę nejautrą?

Lidokainas
Bupivakainas
Ropivakainas

Keturi klausimai esant ūmiam skausmui*

2–
Kuriems
opioidams teiksite
pirmenybę?

Nuo labiausiai iki
mažiausiai veiksmingo:
Metadonas/Fentanilis
Buprenorfinas
Butorfanolis

3–
Ar yra
nesteroidinių
priešuždegiminių
vaistų
kontraindikacijų?
Pavyzdžiai:
Karprofenas
Meloksikamas
Robenakoksibas

4–
Ar reikalingi
pagalbiniai
uskausminamieji
preparatai?

Tramadolis (katėms);
Ketaminas ir (arba)
gabapentinas ir kt .: ilgalaikio
skausmo po chirurginių
procedūrų profilaktikai.
*Siūlomos dozavimo schemos pateikiamos pastabose

Leidėjai ir autoriai neprisiima atsakomybės už pateiktą informaciją apie paminėtas vaistų dozes ir jų vartojimo būdus. Preparatų naudojimas turi būti svarstomas kiekvienu konkrečiu atveju, remiantis naujausia moksline literatūra.
Veterinarijos gydytojams primename laikytis visų atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su preparatų naudojimu.
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