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taš kų ar ki tų minkš tų jų au di nių 
in filt ra ci nes blo ka das (in jek ci jas) 
ar in jek ci jas į są na rį. Pas kir tas 
pro ce dū ras pa gal kom pe ten ci
ją at lie ka gy dy to ja ar ba slau gy
to ja. „In filt ra ci nės blo ka dos – 
kai blo kuo ja mas ner vas, ku riuo 
plin ta skaus mas. Kiek vie nu at
ve ju pa si ren ka mas tin ka miau
sias, ma žiau siai trau muo jan tis 
me to das. Jei vie nas me to das ne
vei kia – tai ko me ki tą“, – pa sa ko
jo J.Dau gė lė.

Gy dy to ja pa ta rė ne si ti kė ti, kad, 
pir mą kar tą ap si lan kius to kia
me ka bi ne te, iš kar to bus skir tos 
skaus mą blo kuo jan čios in jek ci jos. 
„Pap ras tai iš pra džių sten gia mės 
iš ban dy ti nein va zy vius gy dy
mo me to dus, tik paskui ima mės 
in va zy vių. Be to, kar tais skaus
mo blo ka dos neį ma no ma at lik ti 
dėl gre tu ti nių li gų, ku rio mis ser
ga pa cien tas“, – pa sak gy dy to
jos, dėl šios prie žas ties siun ti me į 
Skaus mo ka bi ne tą tu ri bū ti įra šy
tos ir gre tu ti nės pa cien to li gos.

Pa cien tas tu ri bend ra dar biau ti
Net ir at li kus in filt ra ci nes blo ka
das ar ki tas pro ce dū ras skaus mas 
ne dings ta vi sam lai kui. Pa ge rė ja 
pa pras tai nuo tri jų mė ne sių iki 
vie nų me tų. „No rint, kad pa ge
rė ji mas tęs tų si, rei kia keis ti gy
ve ni mo bū dą. Pa cien tai daž nai 
sa ko: kai man bu vo pa sky rę ma
sa žų ir mankš tų – bu vo pa ge rė
ję, skaus mas bu vo vi sai din gęs. 
Va di na si, žmo gus po jų su grį
žo prie įpras to gy ve ni mo bū do ir 
to dėl jam vėl skau da. Bū na, kad 
tei si na ma si: esu per daug už siė
męs, jog ei čiau į spor to sa lę. Ta
čiau mes ne ga li me pa dė ti tiems, 
ku rie pa tys ne no ri sau pa dė
ti. At virkš čiai, tie, ku rie no ri sau 
pa dė ti, pa kei čia gy ve ni mo bū dą, 
tam pa fi ziš kai ak ty ves ni, po tai
ky to gy dy mo il giau ne jau čia ar ba 
vi sai ne be jau čia skaus mo“, – at
krei pė dė me sį J.Dau gė lė.

Jos tei gi mu, lė ti nis skaus mas 
Skaus mo ka bi ne te tik su ma ži na
mas. No rint efek ty viai jį gy dy ti, 
bū ti nos ir skaus mo kan ki na mo 
žmo gaus pa stan gos, bend ra dar
bia vi mas. „Bū ti na lan ky ti rea bi
li to lo go skir tas mankš tas, ma
sa žus, o pa skui ir sa va ran kiš kai 
mankš tin tis na muo se. Mes pa
ro do me pa cien tui ke lią, ku riuo 
rei kia ei ti ma ži nant skaus mą, ta
čiau ei ti tu ri jis pa ts. Jei žmo gus 
sa va ran kiš kai nie ko ne da ro, mes, 

Tik po šei mos gy dy to jo
Lė ti nis skaus mas – tai skaus
mas, be si tę sian tis il giau nei tris 
mė ne sius, iš lie kan tis ir su gi jus 
pa žeis tiems au di niams. Lė ti nis 
skaus mas lai ko mas at ski ra li ga, 
slo pi nan čia or ga niz mo funk ci
nes ga lias ir nei gia mai vei kian čia 
gy ve ni mo ko ky bę (pil nat vę). Pa
ti rian tie ji to kį skaus mą su šei mos 
gy dy to jo siun ti mu ga li re gist ruo
tis į kon sul ta ci ją Skaus mo ka bi
ne te. „Mū sų pa cien tai – žmo nės, 
ku riems diag no zuo ja mos stu bu ro 
pa to lo gi jos, po trau mų, chi rur gi
nio gy dy mo, ser gan tys lė ti nė mis 
ar on ko lo gi nė mis li go mis“, – sa
kė nau jai du ris at vė ru sia me ka
bi ne te KMP Ši lai nių pa da li ny je 
dir ban ti gy dy to ja anes te zio lo gė 
rea ni ma to lo gė Jo lan ta Dau gė lė.

Aš tuo nio li kos me tų dar bo pa
tir tį tu rin ti gy dy to ja pa ste bi, kad 
jau ni žmo nės į gy dy to jus krei
pia si grei čiau. Vy res ni žmo nės, 
prieš pra ver da mi gy dy to jo ka
bi ne to du ris, kar tais ir de šimt 
me tų ken čia lė ti nį skaus mą. 
Di džią ją da lį be si krei pian čių jų 
kan ki na lė ti niai nu ga ros skaus
mai. To kio skaus mo prie žas ti mi 
ga li tap ti ir ne gy do ma ne tai syk
lin ga lai ky se na.

Gy dy to ja pa brė žė, kad lė ti nio 
skaus mo kan ki na mas žmo gus vi
sų pir ma tu ri sku bė ti ne į Skaus
mo ka bi ne tą, bet pas sa vo šei mos 
gy dy to ją. „Šis gy dy to jas spren
džia, kur to kį pa cien tą siųs ti: pas 
chi rur gą, gast roen te ro lo gą, kar
dio lo gą, trau ma to lo gą ir ko kius 
ty ri mus rei kia at lik ti. Tik at li kus 
iš sa mius ty ri mus ir sky rus adek
va tų gy dy mą, pa cien tą tiks lin ga 
siųs ti į Skaus mo ka bi ne tą“, – pa
brė žė J.Dau gė lė.

Pa sak jos, vi siš kai neiš tir tą pa
cien tą ten ka siųs ti at gal pas šei
mos gy dy to ją. Tai blo giau sias va
rian tas, nes žmo gus ne tik lai ku 
ne gau na pa slau gos, bet ir il gi na 
šios pa slau gos lau kian čių as me
nų ei lę.

Ski ria in filt ra ci nes blo ka das
Skaus mo ka bi ne te gy dy to jas nu
sta to skaus mo diag no zę, me di
ci nos do ku men tuo se nu ro dy
da mas skaus mo vie tą, truk mę, 
in ten sy vu mą, kil mę, skaus mą 
su ke lian čią li gą ar svei ka tos su
tri ki mą, su da ro gy dy mo pla ną ir 
jį tai ko, t.y. pa ren ka vais tus ar jų 
de ri nius, for mas ir do za vi mą; jei 
rei kia, ski ria in va zi nes skaus mo 
gy dy mo pro ce dū ras – tri ge ri nių 

Šiam ka bi ne tui at vė
rus du ris mū sų po
lik li ni ko je, skaus mo 
me di ci nos pa slau gos 
tam pa la biau priei
na mos.

Ta das Pranc ke vi čius:

Vie ta: �� Skaus�mo�diag�no�za�vi�mo�ir�gy�dy�mo�ka�bi�ne�tas�du�ris�at�vė�rė�KMP�
Ši�lai�nių�pa�da�li�ny�je.

Pas lau gos: �� Skaus�mo�ka�bi�ne�te�ga�li�bū�ti�at�lie�ka�mas�nein�va�zi�nis�ir�in
va�zi�nis�gy�dy�mas,�t.y.�tri�ge�ri�nių�taš�kų�ar�ki�tų�minkš�tų�jų�au�di�nių�in�filt
ra�ci�nės�blo�ka�dos�(in�jek�ci�jos)�ar�ba�in�jek�ci�jos�į�są�na�rį.

Kau no mies to po lik li ni kos Skaus mo ka bi ne te

gy do lė ti nį skaus mą
Kau no mies to po lik li ni kos (KMP) Ši lai nių pa da li ny je du ris at
vė rė Skaus mo ka bi ne tas. Ja me kon sul tuo ja mi ir pro ce dū ros 
at lie ka mos tiems, ku rie pa ti ria lė ti nį skaus mą. Daž niau siai čia 
tei kia mų pa slau gų pri rei kia vy res nio am žiaus as me nims, ta
čiau ne išim tis – ir skaus mo ka muo ja mi jau nuo liai.

skaus mo gy dy to jai, la bai ma žai 
ga li me pa dė ti, – pa ste bė jo gy dy
to ja. – Siek da mas, kad gy ve ni mas 
bū tų ne skaus min gas ar ba ma
žiau skaus min gas, pa cien tas tu
rė tų ak ty viai da ly vau ti jį gy dant, 
keis ti gy ve ni mo bū dą iš sės laus 
į fi ziš kai ak ty vų. Mes daž nai iš
ra šo me siun ti mus pas gy dy to ją 
rea bi li to lo gą, ku ris ski ria ki ne
zi te ra pi jos ir ki to kių pro ce dū
rų. Ten ka iš ra šy ti ir siun ti mų pas 
psi chiat rą, ku ris ga li skir ti psi
cho lo go kon sul ta ci jų. Dau ge liui 
mū sų pa cien tų rei kia psi cho lo
go pa gal bos, nes lė ti nis skaus
mas už su ka ra tą: skausmas–ne
miga–depresija.“

Gy dy to jos tei gi mu, nie ko ne
keis da mas skaus mo ka muo ja
mas žmo gus ne ga li iš šio ra to iš
trūk ti.

KMP Spe cia li zuo tų pa slau gų 
sky riaus ve dė jas gy dy to jas chi
rur gas Ta das Pranc ke vi čius pa si
džiau gė, kad KMP jau ga li pa siū
ly ti skaus mo me di ci nos pa slau gą. 
„Iki šiol to kios pa slau gos vals ty
bi nė je įstai go je pir mi nės svei ka
tos prie žiū ros gran dy je Kau ne ne
bu vo tei kia mos. Šiam ka bi ne tui 
at vė rus du ris mū sų po lik li ni ko
je, skaus mo me di ci nos pa slau gos 
tam pa la biau priei na mos“, – sa
kė sky riaus ve dė jas.

Kon sul ta ci ją ir gy dy mą KMP 
Ši lai nių pa da li ny je vei kian čia me 
Skaus mo ka bi ne te ga li gau ti ne 
tik prie šios po lik li ni kos pri si ra
šę as me nys. Per in ter ne ti nę IPR 
sis te mą į ją ga li re gist ruo tis vi sos 
Lie tu vos gy ven to jai.

T.Pranc ke vi čius nea be jo jo, kad 
lė ti nio skaus mo gy dy mo pa slau
gos atei ty je KMP plė sis. „Kol 
kas Skaus mo ka bi ne te dir ba tik 
vie nas gy dy to jas anes te zio lo
gas rea ni ma to lo gas. Jei pa cien
tų smar kiai dau gės, ma ty si me, 
kad ne pa ten ki na me šios pa slau
gos po rei kio, įdar bin si me dau
giau gy dy to jų. Atei ty je pa slau
gas čia ga lė tų teik ti ir neu ro lo gas, 
psi chiat ras, taip pat psi cho lo gas, 
ki ne zi te ra peu tas“, – už si mi nė 
T.Pranc ke vi čius.

Krei pian tis  
kon sul ta ci jos ir 
gy dy mo Skaus mo 
ka bi ne te,  
rei kia tu rė ti:

šei mos gy dy to jo siun ti mą. Jis  �
ra šo mas iš ty rus pa cien tą, diag
no za vus li gą, kai, gy dant skaus
mo prie žas tį, skaus mas tę sia si 
dau giau kaip tris mė ne sius. Išim
ti niais at ve jais pa cien tai su se niai 
gy dy to jų spe cia lis tų nu sta ty ta ir 
ži no ma li ga (ne ser gan tys gre tu
ti nė mis li go mis) ga li bū ti prii ma
mi su gy dy to jų spe cia lis tų siun
ti mais.

Siun ti mo for mo je Nr.027/a ar ba 
028-1/a tu ri bū ti nu ro dy ti:

pa cien to do ku men ti niai duo �
me nys;

li gos diag no zė ir (ar ba) li gos ko �
das pa gal TLK-10-AM, anam ne zė, 
ap žiū ros re zul ta tai, gre tu ti nės li
gos, var to ja mi me di ka men tai;

siun ti mo į skaus mo ka bi ne tą  �
tiks las;

bet ko kie pa pil do mi ty ri mai,  �
jei jie bu vo at lik ti (bend ras krau
jo ty ri mas, rent ge nog ra mų įver
ti ni mai, kau lų tan kio ty ri mai), bet 
ko kia pa pil do ma spe cia lis to nuo
mo nė, ty ri mo re zul ta tai;

jei skaus mas lo ka li zuo tas stu �
bu ro sri ty je, bū ti nas ne se nes nis 
nei vie nų me tų tos sri ties kom
piu te ri nės to mog ra mos ar ba 
mag ne ti nio re zo nan so ty ri mo 
ap ra šy mas;

skir tas gy dy mas iki siun čiant  �
į skaus mo kli ni ką (at sa kas į bet 
ku riuos me di ka men tus ir ne me
di ka men ti nį gy dy mą).

Jei pa cien to siun ti mas bu vo ne
tiks lin gas (pa cien tas nuo dug niai 
neiš tir tas), pa slau gos Skaus mo 
ka bi ne te ne tei kia mos – jis grą ži
na mas gy dy ti jį siun tu siam gy
dy to jui.Justinos�Lasauskaitės�nuotr.


