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Sveikata

Galvos skausmai yra labai 
skirtingi – kai kada vos juntami, 
o kai kada nepakeliamai stiprūs, 
kartais trunka kelias minutes, o 
būna, nenustoja skaudėti visą 
savaitę. Pasak Kauno miesto 
poliklinikos Šilainių padalinio 
gydytojos neurologės Giedrės 
Škėmienės, įtampos galvos 
skausmas yra vienas labiausiai 
paplitusių galvos skausmų. Mo-

terys jį junta dukart dažniau nei 
vyrai. Anot medikės, išgirdę dia-
gnozės pavadinimą, žmonės tokį 
skausmą linkę tiesiogiai sieti su 
stresu, patiriama psichologine 
įtampa, tačiau tai – tik iš dalies 
tiesa. Įtampos galvos skausmą 
paprastai sukelia skalpo, kaklo, 
pečių juostos ar žandikaulio rau-
menų pertempimas, o tai nebū-
tinai susiję vien su patiriamomis 
emocinėmis įtampomis. „Galvos 
įtampos skausmai yra vieni daž-
nesnių. Yra duomenų, kad juos 
patiria apie 80 proc. populiaci-
jos. Kai žmogui, varginamam 
galvos skausmų, pasakau, kad 
greičiausiai yra įtampos galvos 
skausmas, pacientas supranta 
pažodžiui, kad tai – psichogeni-
nis skausmas, kurį galbūt sukė-

lė stresas ar kokia nors įtempta 
situacija. Tačiau žodis „įtampa“ 
šiuo atveju reiškia, kad yra tam 
tikras raumenyno pertempimas. 
Raumenų įtampą dažnai sukelia 
stresinės situacijos, tada pertem-
piami skalpo raumenys. Bet sa-
kyti, kad galvos įtampos skaus-
mą sukelia stresas, irgi negalima, 
nes raumenų įtampa gali atsi-
rasti ir dirbant neergonominėje 
darbo vietoje, kai pertempiami 
sprando raumenys. Tada irgi gali 
atsirasti įtampos galvos skaus-
mas. Kalbant apie patogenezę, 
dėl ko gali kilti įtampos galvos 
skausmas, šiandien įvardijamos 
dar ir kitos priežastys. Teigiama, 
kad yra ir neurobiologinė skaus-
mo prigimtis, tokį skausmą gali 
jausti žmonės, turintys žemą 
skausmo slenkstį“,  – paaiškina 
gydytoja neurologė.

Kaip atpažinti įtampos 
galvos skausmą?

Tai juosiantis galvą skausmas. 
„Jam būdinga tai, kad skauda 
visą galvą – ir kaktos, ir pakau-
šio sritį, skausmas būna bu-
kas, spaudžiančio, veržiančio 
pobūdžio, galva atrodo sunki, 
tarsi būtų ant jos kas uždėta. 
Paprastai šis skausmas netrikdo 
žmogaus fizinės veiklos. Galvos 
įtampos skausmą dešimtbalėje 
sistemoje galima įvardyti 3–4 
balais“, – pasakoja medikė.

Kartais šio pobūdžio skaus-
mas painiojamas su migrena. 
Jei dažnai ir ilgai skauda galvą, 
žmogus mano, kad jam migre-
na. „Migreninis skausmas būna 
stiprus, vienpusis, pulsuojantis, 
su garso ir šviesos baime. Prieš 
jam kylant atsiranda jo nuojau-
ta. O patiriant įtampos galvos 
skausmą gretutinių, lydinčiųjų 
simptomų nėra. Be to, migrena 
sutrikdo darbo ritmą, žmogus 
negali dirbti, užsiimti namų ruo-
šos ar kitokia veikla. O su įtam-

pos galvos skausmu gali įprastai 
gyventi, tik jaučia diskomfortą, 
žinoma, būsena vis tiek nėra 
kaip sveiko žmogaus“,  – atkrei-
pia dėmesį pašnekovė. Migrena 
gali ištikti bet kuriuo paros me-
tu, ją dažnai išprovokuoja tam 
tikri kvapai, reginiai, garsai ar 
maistas. Žmonės, kurie patiria 
migreninį galvos skausmą kie-
kvieną dieną tuo pačiu metu, 
turėtų registruoti savo simpto-
mus ir veiklą, kad padėtų nusta-
tyti galimus migreną sukelian-
čius veiksnius. Paklausta, kokie 
gi veiksniai gali išprovokuoti 
įtampos galvos skausmą, ar prie 
tokių galima priskirti alkoholį, 
sportą, gydytoja sako: „Alkoho-
lio vartojimas įtampos galvos 
skausmui jokios įtakos neturi, 
jis nėra provokuojantis fakto-
rius. Taip pat ir sportas – būna, 
kad atliekant tam tikrus gydo-
mosios mankštos pratimus toks 
galvos skausmas net sumažėja. 
O esant migrenai, viskas kitaip: 
užsiimant sportu, skausmas dar 
labiau suintensyvėja.“

Įtampos galvos skausmas 
paprastai prasideda pamažu ir 
per kelias valandas progresuoja. 
Žmogus gali jį pajusti praleidęs 
keletą valandų automobilyje, 
prie kompiuterio ar būdamas 
nepatogioje padėtyje. Galvos 
įtampos skausmas, pasak gydy-
tojos neurologės G. Škėmienės, 
gali būti epizodinis ir nuolatinis: 
„Epizodinis skausmas gali trukti 
keletą minučių, bet gali užsitęsti 
ir iki kelių dienų, o lėtinis įtam-
pos galvos skausmas gali tęstis 
ir penkiolika dienų iš eilės. Įtam-
pos galvos skausmas dažniausiai 
kyla antroje dienos pusėje, naktį 
galvos paprastai neskauda, nors 
retais atvejais būna, kad žmogus 
ir po nakties keliasi su atsiradu-
siu įtampos galvos skausmu.“

Svarbiausia –  
tinkamas gydymas 

Nors įtampos galvos skausmai 
nepavojingi, nereikėtų jų ilgai 
kęsti. Pirmiausia būtina ieškoti 
priežasčių, kas juos sukelia, ir 
jas šalinti. Atkreipkite dėmesį, ar 
patogi darbo vieta, kaip sėdite 
ir gulite ilsėdamiesi. Atsiradu-
sią raumenų įtampą gali padėti 
sumažinti galvos, kaklo ir pečių 

mankšta, dažnesnės pertraukė-
lės nuo sėdėjimo prie kompiu-
terio, gilaus kvėpavimo pratimai, 
taip pat masažas. Jei nepadeda 
šios priemonės, būtina kreiptis 
į gydytoją ir tiksliai nustatyti di-
agnozę. Nederėtų manyti, kad 
išgydys viena, kita tabletė nuo 
skausmo, arba klausyti kaimynės 
patarimų vartoti jai padedančius 
vaistus nuo migrenos. „Migrenos 
atveju skiriami specifiniai vaistai 
priepuoliui nutraukti, o esant 
įtampos galvos skausmui, tokie 
vaistai būtų neveiksmingi. Įtam-
pos galvos skausmas, kaip ir 
bet koks skausmas, malšinamas 
analgetikais. Šalia padeda ir ne-
medikamentinis, nervų sistemą 
raminantis gydymas, relaksaci-
nė terapija, psichoterapija, joga. 
Tačiau yra žmonių, kurie vartoja 
pernelyg daug analgetikų, ta-
da išsivysto skausmo rūšis, pri-
klausoma nuo vaistų. Būna, kad 
žmogus per dieną suvartoja tris 
ir daugiau ibuprofeno tablečių, 
atsiranda priklausomybė nuo 
vaisto ir dėl to kyla galvos skaus-
mas. Jis traktuojamas kaip vie-
nas iš įtampos galvos skausmų. 
Tenka visiškai nutraukti vaistų 
vartojimą, kad pavyktų ištrūkti iš 
užburto rato. Bet kuriuo atveju, 
jei prasideda galvos skausmas, 
kokio anksčiau nėra buvę, ir jis 
nepraeina nuo tabletės, derėtų 
kreiptis į gydytoją, nes galvos 
skausmo priežastis gali būti ir 
smegenų auglys, ir lėtiniai gal-
vos smegenų kraujotakos sutri-
kimai, ir įvairios kraujagyslių pa-
tologijos. Nereikėtų užsiimti ilgai 
trunkančio skausmo savigyda, 
geriau pasikonsultuoti su speci-
alistu, kuris nustatys priežastį ir 
paskirs tinkamą gydymą“, – pa-
taria Kauno miesto poliklinikos 
Šilainių padalinio gydytoja neu-
rologė G. Škėmienė.

Nuolatiniam įtampos galvos 
skausmui gydyti, be skausmą 
malšinančių vaistų, yra reko-
menduojamas ir profilaktinis 
gydymas. Pavyzdžiui, jei junta-
mas nerimas, dėl ko įsitempia ir 
kūno raumenys, skiriami benzo-
diazepinai, kad nesukeltų galvos 
skausmo. Jei vyrauja ilgai besi-
tęsianti slogi nuotaika, prirei-
kus žmogus gali būti gydomas 
antidepresantais.

Pasak gydytojos, įtampos galvos skausmas 
yra vienas labiausiai paplitusių, moterys 

 jį junta dukart dažniau nei vyrai

Įtampos sukeltas galvos skausmas
Dėl varginančio galvos skausmo apsilankę 
pas gydytoją, neretai išgirstame, kad 
tai greičiausiai yra įtampos galvos 
skausmas. Kaip jis pasireiškia, apie 
kokią įtampą čia kalbama? 
Dalia VALENTIENĖ


