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SKAUSMO VERTINIMAS

•  Skausmas yra ketvirtasis gyvybinis ženklas ir apžiūros 
metu turi būti vertinamas kartu su kūno temperatūra, 
pulsu ir kvėpavimo dažnumu.

•  Tinkamai neatpažinus  skausmo, gyvūnui galime ne tik 
nesuteikti reikiamos pagalbos, bet ir paskirti visiškai 
netikslingą gydymą. 

•  Skausmo vertinimas yra subjektyvus ir dažnai paremtas 
veterinaro interpretacijomis apie gyvūno elgesį patiriant 
skausmą. Fiziologiniai rodikliai nėra patikimi vertinant 
ūmų skausmą.

•  Skausmo vertinimas susideda iš dviejų dalių: 1) 
laikysenos, bendros elgsenos, komforto, aktyvumo, 
kūno pozicijos ir veido mimikos stebėsena. 2) Dinamiško 
ir interaktyvaus požiūrio taikymas, t.y.  atliekant 
skaudamos vietos (ar žaizdos) apžiūrą, nestipriai 
rankomis užčiuopiant probleminę zoną. Elgesio atsakas į 
prisilietimą ar fizinę apžiūrą yra itin svarbus sprendžiant 
dėl gyvūno gydymo.

•  Pasikeitusi gyvūno elgsena arba įprastos elgsenos 
nebuvimas gali signalizuoti apie skausmą. 

•  Veido išraiška taip pat labai svarbi ūmaus skausmo 
vertinime. Apibendrintą informaciją galima rasti Glazgo 
Kačių skausmo skalėje (Glasgow Composite Measure Pain 
Scale-Feline, Reid (2017)). Taip pat galima naudoti Kačių 
veido išraiškos skalę  (www.felinegrimacescale.com,  
Watanabe (2020)).

  o   Kačių veido išraiškos skalė sudaryta iš penkių 
aspektų (ausų, akių pozicija, snukio įsitempimas, 
ūsų kryptis ir galvos pozicionavimas). Kiekvienas iš 
šių aspektų vertinamas skalėje nuo 0 iki 2. 

  o  0 = nėra jokių pokyčių;
  o  1 = nežymus aspekto pokytis; 
  o  2 = aiškus aspekto pokytis. 

•  Patvirtintų skausmo vertinimo sistemų pavyzdžiai yra 
Glazgo šunų skausmo skalė (CMPS-SF) (Reid, 2007) ir 
kačių skausmo skalės (Reid, 2017) (www.newmetrica.
com), UNESP-Botucatu kačių bendroji sudėtinė skalė 
(animalpain.com.br/en-us) ir Melburno universiteto 
skausmo skalė (šunims) (Firth ir Haldane, 1999). 

•  Pirmosios pagalbos bei intervencinis nuskausminimas 
turėtų būti suteikiamas vadovaujantis skausmo vertinimo 
sistemomis. Svarbu, kad po nuskausminamųjų preparatų 
vartojimo pakartotinai būtų atliekamas skausmo 
vertinimas, kad būtų užtikrintas veiksmingas gydymas. 

•  Skausmo vertinimui gali turėti įtakos ligos sunkumas, 
gyvūno veislė, sedacija, vertintojo interpretacijos, 
anestetikai, vaistų sukelti elgesio pokyčiai.

•  Pirmąsias kelias valandas po operacijos skausmą reikia 
vertinti kas valandą. Pacientai, kurie ilsisi įprastoje 
pozicijoje, neturėtų būti trukdomi vertinant skausmą. 
Vertinimo dažnumas ir trukmė dažnai priklauso nuo 
paciento būklės, operacijos tipo ir prognozės. 

 
NUSKAUSMINAMŲJŲ PREPARATŲ PLANO  
RUOŠIMAS: 4 KLAUSIMAI ESANT ŪMIAM SKAUSMUI

•  Multimodalinė ir prevencin analgezija yra sąvokos, 
paprastai vartojamos skausmo valdyme. 

•  Prevencinis nuskausminimas reiškia visų tipų technikų 
naudojimą ir pastangas sumažinti pooperacinį skausmą. 
Nuskausminimas atliekamas bet kuriuo metu ir bet kokia 
trukme, reikalinga skausmui malšinti.

•  Multimodalinis nuskausminimas yra dviejų ar daugiau 
nuskausminančių vaistų, turinčių skirtingus veikimo 
principus, naudojimas. Šie vaistų deriniai gali turėti 
sinerginį poveikį, leidžiantį naudoti mažesnes dozes  
ir taip užkirsti kelią neigiamam vaistų poveikiui. 
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Rengiant paciento nuskausminimo planą, rekomenduojame 
užduoti šiuos keturis klausimus:

1. Ar yra galimybė naudoti vietinę anesteziją?

•  Vietiniai anestetikai yra ūmaus skausmo valdymo dalis. 
Jų vartojimas labai retai sukelia šalutinį poveikį (išskyrus 
epidurinę nejautrą). 

•  Siekiant išvengti neigiamo poveikio, reikia apskaičiuoti 
maksimalią vaisto dozę. Prieš atliekant injekciją reikia 
įsitikinti, kad adata yra audinyje (švirkšte nėra kraujo 
pėdsakų). Taip išvengsime hematomų ir netyčinių 
injekcijų į veną. Turėtų būti užtikrintas raumens 
atsipalaidavimas, kad būtų išvengta nervų pažeidimų.

•  Vietinė nejautra sukelia raumenų atsipalaidavimą ir 
nuskausminimą, sumažina opioidų poreikį.

•  Šie metodai taikomi odontologijoje ir pjūvių vietos 
nujautrinimui. Vietinė nejautra taikoma šunims ir katėms, 
atliekant sterilizacijos procedūras. 

•  Jeigu pacientui užtenka taikyti vietinę anesteziją, 
atsigavimas dažniausiai būna sklandus, bei nėra poreikio 
naudoti dideles dozes raminamųjų preparatų.

2. Kuriems opioidams teiksite pirmenybę?

•  Opioidų naudojimas yra kertinis akmuo gydant ūmų 
skausmą. Visiški opioidai (pvz., metadonas, fentanilis) yra 
tinkamiausi esant vidutiniam ar stipriam skausmui, ypač 
šunų gydyme. 

•  Opioidai veikia nervų sistemą, bei gali sukelti bradikardiją, 
kuri gerai reaguoja į anticholinergines medžiagss 
(atropiną, glikopirolatą).

•  Opioidai gali slopinti kvėpavimo funkcijas (anestezijos 
būsenoje), tačiau gyvūnui esant sąmoningam, problemų 
kilti neturėtų.

•  Sedacija po opioidų naudojimo ypač svarbi sunkiai 
sergantiems ar kritinės būklės šunims ir katėms. 

•  Naudojant opioidus, sumažėja šunų ir kačių mirtingumas. 
Opioidai suteikia skirtingą skausmo malšinimo laipsnį ir 
paprastai sumažina injekcinių ir lakiųjų anestetikų poreikį. 

•  κ-opioidinių receptorių agonistai ir μ-opioidinių 
receptorių antagonistai (pvz., butorfanolis) sukelia ribotą 
nuskausminimą ir dažniausiai naudojami sedacijai, 
kai vartojami kartu su α2-adrenerginių receptorių ar 
acepromazino agonistais. 

•  Buprenorfinas apibūdinamas kaip dalinis μ-opioidinių 
receptorių agonistas ir dažniau  naudojamas 
multimodalinėje analgezijoje.

•  Buprenorfinas yra ypač veiksmingas ir gerai toleruojamas 
kačių ir gali būti naudojamas prioritetine tvarka. 

•  Tyrimai parodė, kad metadonas sukelia stipresnį 
nuskausminimą, palyginus su buprenorfinu. Jis 
neretai naudojamas katėms, kurioms atliekama 
ovariohisterektomija, ir šunų ortopedinėse operacijose.
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3.  Kokios nesteroidinių priešuždegiminių vaistų 
vartojimo kontraindikacijos?  

•  Nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai yra plačiausiai 
naudojami praktikoje dėl priešuždegiminio, 
nuskausminančio ir karščiavimą mažinančio poveikio. 
Chirurginės procedūros sukelia audinių pažeidimą ir tam 
tikrą jų uždegimą. Šie preparatai yra svarbūs užtikrinant 
ilgalaikį nuskausminimą. 

•  Visada turėtų būti svarstoma dėl nesteroidinių 
priešuždegiminių vaistų naudojimo, perioperaciniu 
laikotarpiu, jei nėra kontraindikacijų.

•  Preparato paskyrimo laikas yra diskutuotinas, tačiau 
tikslinga manyti, kad juos galima skirti, kai: 

 1) stebimas ir kontroliuojamas paciento kraujospūdis; 
 2) Pradėta skysčių terapija; 
 3) Kontraindikacijos buvo atmestos  
 (virškinimo trakto liga, preparato netoleravimas, inkstų, 
      kepenų ligos, hipovolemija ir hipertenzija). 

•  Nesteroidiniai priešuždegiminiai preparatai slopina 
abi ciklooksigenazės (COX) izoformas, todėl gali sukelti 
neigiamą poveikį (skrandžio dirginimą, enteropatiją ir 
inkstų pažeidimus, taip pat ilgesnį kraujavimo laiką, 
kadangi užkerta kelią trombocitų agregacijai). 

•  Neigiamas preparato poveikis turėtų pasireikšti tik tuo 
atveju, jei nesilaikoma kontraindikacijų. Anoreksija, 
viduriavimas, vėmimas ir depresija paprastai yra pirmieji 
požymiai. Gydymą reikia nedelsiant nutraukti, jei 
pasireiškia bet kuris iš šių reiškinių. 

•  Nepagrįsta baimė dėl šalutinių poveikių, naudojant 
nesteroidinius priešuždegiminius preparatus, gali stipriai 
apriboti paciento skausmo valdymą. Tai taip pat kertasi su 
gyvūnų gerovės aspektais. Kartais katėms yra naudingas 
ilgalaikis šių preparatų vartojimas, tačiau tai turėtų būti 
apsvarstyta kiekvienu konkrečiu atveju. 

•  Dėl tinkamo vaistų dozavimo raginame konsultuotis su 
jūsų šalies reguliuojančiomis institucijomis.

4. Ar reikalingi pagalbiniai nuskausminamieji?

•  Pagalbiniai nuskausminamieji vaistai (paracetamolis 
[ne katėms], ketaminas, tramadolis, gabapentinas ir 
deksmedetomidinas) skiriami esant stipriam ūmiam 
skausmui ir nuolatinio pooperacinio skausmo prevencijai, 
ypač jei nesteroidinių priešuždegiminių vaistų pacientas 
netoleruoja. Jie taip pat naudojami multimodalinėje 
analgezijoje. 

APIBENDRINIMAS:
Pirmasis ūmaus skausmo gydymo etapas apima 
nemedikamentinius gydymo metodus, tada opioidų, 
vietinių anestetikų ir nesteroidinių priešuždegiminių 
vaistų vartojimą, pašalinus kontraindikacijas. Antrame 
gydymo etape skiriami papildomi nuskausminamieji, kurių 
vartojimas tęsiamas kurį laiką, po paciento išrašymo.

Pagrindiniai ūmaus skausmo valdymo tikslai yra maksimaliai 
padidinti paciento nuskausminimą ir komfortą, sumažinti 
neigiamą vaistų poveikį ir užkirsti kelią neigiamam 
endokrininės sistemos atsakui. Gydymas taip pat turėtų 
apimti paciento sedaciją ir kūno raumenų atsipalaidavimą, 
(jei to reikia), kad gijimo ar atsigavimo laikotarpis būtų kuo 
sklandesnis.

Nemedikamentinė terapija yra naudojama kaip pagalbinė 
priemonė, papildanti skausmo valdymą. Tai apima 
tvarstymą (žaizdų priežiūrą), slaugą (t.y. paciento padėties 
keitimą, skysčių terapiją, mitybą), aplinką (t.y. sausą, ramią, 
tylią ir patogią) ir kačių/šunų zonų atskyrimą. 
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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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1 Lentelė
Rekomenduojamas opioidų ir vietinių anestetikų, naudojamų ūminiam šunų ir kačių skausmui, dozavimas (Europoje). 

Preparatas

Metadonas

Morfinas
(Nėra licencijuoto produkto 
veterinarijoje)
 
Petidinas
(Nėra licencijuoto produkto 
veterinarijoje)

Tramadolis

Fentanilis 

Butorfanolis

Buprenorfinas
 

Bupivakainas

Lidokainas

Dozė ir vartojimo būdas

0.2‒0.5mg/kg kas 4val. 
Leidžiamas į raumenį, intra-
veninė injekcija, vartojamas 
per burną (katėms)

0.2‒0.5mg/kg kas 4‒6 val.
Leidžiamas į raumenį 

3‒5mg/kg kas 1‒2 val. 
Leidžiamas į raumenį

2‒4mg/kg kas  4-6 val.
Leidžiamas į raumenį, 
intraveninė injekcija, 
per burną,

Lašelinė 1‒5 μg/kg + 5-20 
μg/kg/val. intraveniškai

0.2‒0.4mg/kg kas 1‒2 val.
Leidžiamas į raumenį, 
intraveninė injekcija 

0.02‒0.04mg/kg kas 4‒6 
val. Leidžiamas į raumenį, 
intraveninė injekcija, per 
burną (katėms)

Dozės negali viršyti 2 mg/kg

Dozės neturi viršyti 7 mg/kg

Komentarai

Turi NMDA receptoriaus antagonisto savybių. 
Nesukelia vėmimo. 

Intraveninis vartojimas reikalauja atsargumo, dėl histamino 
išsiskyrimo, rekomenduojama preparatą leisti į raumenį. 
Gali sukelti pykinimą ir vėmimą.

Dėl histamino išsiskyrimo, nerekomenduojama naudoti 
intraveniškai.

Naudojamas noradrenalinas (norepinefrinas), dėl jo panašaus 
į opioidus poveikio. Dėl genetinių metabolizmo pokyčių 
kai kurie šunys negamina opioidų metabolitų, reikalingų 
nuskausminančiam poveikiui, jeigu preparatas naudojamas 
kaip vienintelis analgetikas chirurginėse procedūrose. 

Didelės dozės gali sukelti disforiją tiek sąmoningiems 
pacientams, tiek atsigavimo po anestezijos metu. 
Mažina anestetikų poreikį. Reikalingas kvėpavimo funkcijų 
palaikymas, kai fentanilis naudojamas anestezijos metu. 

Nuskausminamasis poveikis labai ribotas. 
Naudojamas tik esant silpnam skausmui ar sedacijai.

Dažnai pastebima paciento euforijos būsena. 
Injekcija po oda gali nesuteikti tinkamo nuskausminimo.

Negalima leisti į veną dėl stipraus poveiko širdžiai. 
Veikia ilgiau, nei lidokainas. 

Širdies skilvelių ritmo sutrikimams gydyti 
gali būti skiriama 1 mg/kg intraveniškai. 
Intraveninės injekcijos katėms nerekomenduojamos 
dėl galimos žalos širdies ir kraujagyslių sistemai. 


