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Iš skausmo medicinos istorijos...

• Pirmykščio žmogaus piešiniai atspindi gimdymo, traumų ir mirties sukeltą skausmą

• Egipto papirusuose (1500 pr.m.e) gydymas opiumu, senovės Kinijos raštuose – akupunktūra

• Hipokratas ( 460-377 pr.m.e.), graikų gydytojas: „Sedare dolorum divinum est“

• Galenas (129-200), graikų gydytojas: pirmasis vaistų mišinys su opiumu

• Avicena (980-1037), persų gydytojas: Canon medicinae: „opijus yra stipriausias analgetikas“

• Paracelsas (1493-1541), šveicarų gydytojas:  naturalūs skausmo gydymo metodai, alkoholio ir opijaus mišinys

• A. Pare  (1510-1590), prancūzų chirurgas: galūnių nuskausminimas spaudžiančiais varžtais

• Thomas Sydenhamas (1629-1690), anglų gydytojas: opiumo ir chereso gėrimas

• F.W.Serturneris (1783-1841), vokiečių farmacininkas,  prmasis išgrynintas augalų alkaloidas morfinas (1804)

• W.T.G.Mortonas (1819-1868), amerikietis dantistas, eterio narkozė danties ekstrakcijai (1846)

• A.Adomavičius, lietuvių gydytojas, pirmoji eterio narkozė Lietuvoje (1847)

• James Simpsonas (1811-1870), škotų akušeris , bendrinis gimdymo nuskausminimas chloroformo garais

• William Stewart Halsted  (1852-1922), amerikiečių chirurgas, pirmoji vietinė anestezija (peties rezginio) kokainu (1885) 

• Chevalier Jackson (1865-1958), amerikiečių ororinolaringologas, pirmasis endotrachejinis nuskausminimas (1913)

• E.H.Volwiler (1893-1992) ir D.I.Tabern (1900-1974), amerikiečių anesteziologai, pirmasis intraveninis nuskausminimas 
tiopentaliu (1934)

• V.  Mikalauskas, lietuvių chirurgas, pirmasis endotrachejinis nuskausminimas Lietuvoje (Kauno klinikos, 1955)

• John Bonica, italų kilmės amerikiečių anesteziologas, postulatas apie naują anesteziologų vaidmenį (1951), pirmoji skausmo 
klinika (1953)



SKAUSMO MEDICINA 
Pain management, pain medicine, 

pain control or algiatry, is a 
branch of medicine employing 
an interdisciplinary approach 
for easing the suffering and 
improving the quality of life of 
those living with chronic pain.
The typical pain management 
team includes medical 
practitioners, pharmacists, 
clinical psychologists, 
physiotherapists, occupational 
therapists, physician assistants, 
nurses. 

Pain management - Wikipedia
en.wikipedia.org/wiki/Pain_management

Skausmo valdymas, skausmo 
medicina, skausmo kontrolė arba 
algiatrija, yra medicinos šaka, 
sukurta interdisciplininiu pagrindu ir 
skirta kančių palengvinimui ir 
gyvenimo kokybės gerinimui 
asmenims, kurie gyvena su lėtiniu 
skausmu. Skausmo valdymo grupė 
paprastai susideda iš gydytojo, 
klinikinių farmakologo, medicinos 
psichologo, kineziterapeuto, 
ergoterapeuto, gydytojo asistento, 
slaugytojo. 
Pain management - Wikipedia

en.wikipedia.org/wiki/Pain_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Pain_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Pain_management


Rene Descartes (1644): 
Pirmoji skausmo teorija: Skausmo specifiškumas



Naujoji skausmo teorija, R.Melzack, P.D.Wall (1965): 
skausmo moduliacija



Skausmo medicinos tėvas 
John J.Bonica

„Skausmo valdymas turi būti vykdomas 
daugiadalykiu principu“(1951) 



Lietuvos skausmo medicinos pradininkai 

Arūnas Pakula (1944-2004) Janė Baublienė (1950-2006) 



1992-1994 Pirmieji žingsniai 
Orhus Paryžius Kaunas Oslo Vilnius Seatlas 

• Baltijos šalių pasiuntiniai 29-ajame Skandinavijos neurologų kongrese, 
prof. S.T.Jensen (Orhus, 1992 birželis)

• Lietuvos neurologai - delegatai 7-ajame Pasaulio skausmo kongrese 
(Paryžius, 1993 rugpjūtis)

• Norvegijos gydytojų konferencijos ir praktiniai skausmo malšinimo 
mokymai Kauno klinikose, prof. A.Gran (1993-1994)

• Skausmo gydymo stažuotės Oslo onkologijos ligoninėje (1994)

• Pirmoji skausmo klinika Lietuvoje (Vilnius, 1994 spalis) 

• Lietuva priimta į Tarptautinę skausmo studijų asociaciją (1995)  



Baltijos šalių pasiuntiniai 29-ajame 
Skandinavijos neurologų kongrese

1992 m. birželis



1998: 
Lietuvos skausmo draugijos gimimas 

• 1998 m. kovo 26-27 d.d. suvažiavimas - konferencija „Skausmas-98“ VDU, 
Kaunas

• Virš 500 dalyvių, 16 mokslinių pranešimų

• 4 užsienio lektoriai: : prof. M.Zimmermann (Vokietija), prof. T.Nash 
(Jungtinė Karalystė), dr. S.Liond (Urugvajus), dr. E.Beubler (Austrija)

• 70 Lietuvos skausmo draugijos steigėjų – signatarų

• LSD prezidentu išrinktas A.Ščiupokas, draugijos taryba iš 16 narių

• Dvi LSD suvažiavimo rezoliucijos: 1. „Dėl skausmo tarnybos 
organizavimo“, 2. „Dėl skausmo malšinimo invazinių procedūrų ir 
konsultacijų įkainių nustatymo“

• LSD įstatai registruoti LR Teisingumo ministerijoje 1998 m. gegužės 7 d. 



Lietuvos skausmo draugija – įkurta!
Kaunas, 1998 balandis



Skausmo medicinos tarnybos kūrimas...



2 savaitė „Europa prieš skausmą“
LR Seimas, 2002 m. spalis



4 savaitė „Europa prieš skausmą“. 
Susitikimas LR SAM



KMUK SKAUSMO GYDYMO POSKYRIS 2002-10-15



VŠĮ Skausmo medicina Lietuvoje 2019

• VU ligoninės Santaros klinikos skausmo centras 

• LSMU ligoninės Kauno klinikos Skausmo gydymo poskyris

• Klaipėdos universitetinės ligoninės Skausmo skyrius

• Šiaulių respublikinės ligoninės Skausmo klinika

• Panevėžio respublikinės ligoninės Skausmo klinika

• Alytaus apskrities ligoninės Skausmo dienos stacionaras

• Utenos apskrities ligoninės Skausmo dienos stacionaras

• Kėdainių rajono ligoninės Skausmo dienos stacionaras  



Skausmo medicinos edukologija....



Skausmo edukologijos istoriniai faktai 
Kauno medicinos aukštojoje mokykloje...

• Pirmoji mokomoji knyga „Skausmas“, Vl.Kuzma, 1942

• Pirmoji skausmo mokomoji –praktinė konferencija, 1999 vasario 19 d.

• Pirmasis vadovėlis „Ūminis skausmas ir jo malšinimas“ I.Marchertienė ir 
Z.Dulevičius  2001

• Modulis MF studentams „Skausmo diagnostika ir terapija“ 2002-2004

• Pirmasis podiplominis kursas gydytojams „Skausmo teorija ir praktika“ 2003

• Universiteto vadovėlis „Skausmo diagnostika ir sindromologija“ A.Ščiupokas, 2012

• Įvadinis kursas gydytojams „Skausmo medicina“, 2019

• Periodiškai vykstančios skausmo mokomosios-praktinės konferencijos (LSMU ir 
LSD), 1999-2019



PIRMIEJI KURSANTAI, 

KMUK SKAUSMO GYDYMO POSKYRIS,
2003M. SAUSIS



Svarbiausi projektai ir žymiausi svečiai... 



I Tarptautinis Baltijos simpoziumas
Skausmas ir paliatyvioji pagalba,

Palanga, 2001-05-01/02



4-asis tarptautinis LSD suvažiavimas, 
Kaunas, 2003-04-29/30

Tarptautinės skausmo studijų asociacijos prezidentas prof. M.Bond‘as (Škotija)



Projektas “5-asis gyvybės signalas atranda Lietuvą”, 
2007 m. balandis 

Europos skausmo federacijos edukacinio komiteto pirmininkas prof. B.Crui‘as (Olandija)



9-asis LSD suvažiavimas, 
Šiauliai, 2009-04-24/25

Tarptautinės skausmo studijų asociacijos prezidentė prof. E.Kalso (Suomija)  



9-asis LSD suvažiavimas, 
Šiauliai, 2009-04-24/25

Europos  skausmo federacijos prezidentas  prof. M.Zimmermann‘as (Vokietija) 



11-asis LSD suvažiavimas, 
Kernavė, 2011-05-20/21

Europos skausmo federacijos prezidentas dr.C.Welss‘as (Anglija) 



Baltijos edukacinis kursas „Neuropatinis Skausmas“, 
Druskininkai, 2014-04-24/26



6-asis simpoziumas „Skausmas Baltijos šalyse“, 
Kaunas, 2017-04-28/29

Europos skausmo federacijos prezidentas prof. B.Morlion (Belgija)



Mūsų brangiausi neurologai – skausmo medicinos puoselėtojai... 

Prof. Aldona Jocevičienė
(1920-2013)

Autonominės nervų 
sistemos ligų sąsajos su 

skausmo medicina 

Doc. Vytautas Kuliukas 
(1927-2013) 

Skausmo 
biopsichoemociniai 

klausimai 

Doc. Valius Pauza

(1941-2019)

Skausmo medicina 
– svarbioji  

neurologijos sritis 



Neurologijos subspecialybės

• Klinikinė neurofiziologija

• Epileptologija

• Hospiso ir paliatyvi medicina

• Nervinio vystymosi sutrikimai

• Nervų-raumenų sutrikimai

• Skausmo medicina

• Miego medicina

• Kraujagyslinė neurologija

https://www.abpn.com

American Board of Psychiatry and Neurology

https://www.abpn.com/


Lėtinis skausmas kaip liga TLK-11



Lėtinio skausmo paveiktos smegenys 



Lėtinis skausmas:
Sudėtinga CNS būklė, galvos smegenų liga

• Paskutiniai skausmo tyrimai, ypač vaizdiniai, atnešė daug naujos 
informacijos apie tai kaip skausmas paveikia galvos smegenis

• Tyrimų rezultatai rodo, kad savoka, jog skausmo signalas veikia tik 
sensorinę sistemą lėtinio skausmo atveju keičiasi į konceptualų 
supratimą, jog lėtinis skausmas yra sudėtinga CNS būklė, kuomet 
sensorinės sitemos aktyvacija integruoja kitas galvos smegenų 
sistemas ir veikia emocinius, pažintinius,  moduliacijos procesus 

• Lėtinio skausmo būklė paveikia įvairius smegenų regionus, įskaitant 
anterior cingulate cortex, insular cortex, ventrolateral orbitofrontal area, 
amygdala, striatum, thalamus, hypothalamus, rostral ventromedial 
medulla, periaqueductal grey, pons (locus coeruleus), red nucleus, 
medulla oblongata

• Todėl lėtinis skausmas turi būti suprantamas kaip galvos smegenų liga, 
kurios metu pakitę nerviniai ryšiai paveikia įvairias smegenų funkcijas, 
struktūras, neurochemiją



Lėtinio skausmo našta 

Sveikatos nuostolių rodikliai 

Neįgalumo apsunkinti
gyvenimo metai (DALY –
disability adjusted life years):

a) Fatalinio praradimo metai (FLY
fatal loss years)

b) Neįgalumo gyvenimo metai 
(YLD –years lived with disability)

Skausmo naštos sindromai

Nugaros apatinės dalies 
skausmas:

a) YLD – I vieta (133 iš 199 
šalių)

b) DALY – III vieta tarp visų 
ligų (po IŠL ir GSKS)  

Rice ASC, Smith BH, Blyth FM. Pain and the global burden of disease. PAIN:  April 2016 - volume 157 – Issue 4 – p 791-796

https://journals.lww.com/pain/toc/2016/04000
https://journals.lww.com/pain/toc/2016/04000


Patrick David Wall:

Kodėl mūsų pacientai tokie silpni, jei mes tokie geri?

PD Wall. Pain – The Science of Suffering. Phoenix, 2000. 216 psl. 



John Loeser:

Skausmo valdymas yra chaotiškas 
šiuolaikinės medicinos komponentas Aš 
tvirtinu, kad turime galvoti apie lėtinį 
skausmą kaip apie ligą atskirai ir plėtoti 
savo skausmo gydymo ypatumus 
remdamiesi gydymo rezultatų įrodymais.
Dabartinė chaotiška būklė painioja 
pacientus, sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjus ir mokėtojus. Gali būti, kad 
skausmo valdymas gali išnykti iš sveikatos 
priežiūros, jei nepagerinsime savo 
supratimo apie lėtinį skausmą ir kaip 
geriau gydyti kenčiančius...

Loeser JD. Pain: Disease or Dis-ease? Pain Practice, Volume 5, Issue 2, 2005 77–84



Dabartinė problema yra tai, kad visuomenė vis dar nesupranta skausmo kaip ligos (1)

• Diagnozuojant ir gydant ligas trūksta holistinio požiūrio (“Pain as a disease is resident only in the 

entire person, not his or her parts”) 

• Nepakankamai suprantama apie skausmą kaip sudėtingą reiškinį, kuris pirmiausia veikia funkciją (“a 

pain management physician must look at the sensory and the emotional factors that lead to the 

complaint of pain and its associated behaviors”)

• Skausmo diagnostikoje yra klaidinančių klaidų, įskaitant perdėtą vaizdinės technikos naudojimą, 

bandant rasti „skausmo šaltinį“ (indeed, fMRI and PET scans reveal metabolic changes in the brain 

that are quantitatively and qualitatively associated with the complaint of pain

• Nemėginama įgyvendinti daugiadalykio požiūrio į skausmo valdymą („actions to block perception of 

nociceptive signal prevail, no treatments by influencing the downstream modulation of sensory 

events“)



Dabartinė problema yra tai, kad visuomenė vis dar nesupranta skausmo kaip ligos (2)

• Yra nedaug paslaugų teikėjų, kurie pripažįsta biopsichosocialinę skausmo sampratą („The schism

between those providers who function with a biomedical model and those who utilize a biopsychosocial

model has impaired the development of pain management“)

• Trūksta parengtų atskirų skausmo sindromų gydymo gairių, be to, tik mažuma gydytojų jų laikosi („

Patient selection criteria, intensity of treatment, duration of treatment, components of treatment, 

costs, follow‐up plans all differed“)

• Nėra išvystytos švietimo sistemos žmonėms, kenčiantiems lėtinį skausmą („patients do not understand 

the biological processes that generate symptoms, have little understanding of the goals and risks of 

different treatments, and often do not get satisfactory answers to their questions“)

• Silpnėja emocinis ryšys tarp paciento ir gydytojo, nes technologinė medicina tampa vis galingesnė 

(„many external pressures on physicians to “be more efficient,” spend less time with the patient, 

specialize in narrow aspects of care, and not to develop a strong relationship with the individual patient, 

narrative medicine can be solution“)



Skausmo medicinos dabartis Lietuvoje 

• 8 skausmo klinikos 

• 20 skausmo gydytojų (2 EPMD)

• Įvadinis kursas “Skausmo medicina”

• Skausmo klinikų asociacija

• Lietuvos skausmo draugija

• Specializuotas žurnalas “Skausmo
medicina”


