FECAVA OSNOVNE PRAKSE V VETERINARSKI
ANESTEZIJI IN ANALGEZIJI

OCENA STOPNJE AKUTNE
BOLEČINE IN PRIPRAVA NAČRTA
ZA PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO
OCENA BOLEČINE JE DEL KLINIČNEGA PREGLEDA,
LAHKO JO RAZDELIMO V DVA DELA
Opažanja

Odziv in interakcija

Drža, udobje, aktivnost, vedenje,
položaj telesa, obrazna mimika

Odziv na dotik in palpacijo
bolečega predela/rane

Opazovanje pacienta z

Pri ocenjevanju bolečine je

razdalje nam omogoča lažje

pomembna nežna interakcija

prepoznavanje razlik v obrazni

s pacientom, ki vključuje

mimiki in ostalih vedenj, ki jih

palpacijo rane.

povzroča bolečina.

ZA OCENJEVANJE AKUTNE BOLEČINE PRI PSIH IN MAČKAH
UPORABLJAMO VALIDIRANE LESTVICE
Psi
Glasgovska sestavljena
lestvica za merjenje
bolečine – kratka
oblika (CMPS-SF)

Mačke
Lestvica ocene
bolečine Univerze
v Melbournu

Glasgovska
sestavljena
lestvica za
merjenje bolečine
pri mačkah

Kratka oblika
UNESP
Botucatu

Lestvica
mačje obrazne
mimike

Za popolno oceno stopnje

Lestvica mačje obrazne mimike

bolečine moramo palpirati

je zanesljiva, validirana in

boleče področje. Del kliničnega

enostavna za uporabo pri oceni

pregleda naj bo tudi ugotavljanje

akutne bolečine pri mačkah.

odziva živali na nežno palpacijo

(www.felinegrimacescale.com)

(npr. vokalizacija, odmik).

STOPNJEVANJE BOLEČINE
Vir: Evangelista et al. 2020, PeerJ

OCENA BOLEČINE: ALI JE POTREBNA DODATNA PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA (NPR. OPIOIDI)?

Planiranje protibolečinske terapije
1.
Ali lahko
uporabimo
področni blok?

Lidokain
Bupivakain
Ropivakain

Štiri vprašanja, povezana z akutno bolečino*

2.
Kateri opioid
izbrati?

Od najbolj do najmanj
učinkovitega:
Metadon/fentanil
Buprenorfin
Butorfanol

3.
Ali so
kontraindikacije
za uporabo
nesteroidnih
protivnetnih zdravil?

4.
Ali je potreba
po dodatnih
analgetikih?

Karprofen
Meloksikam
Robenakoksib

Učinek tramadola (mačke)
variira; ketamin in/ali
gabapentin, itd.: preprečimo
trajno bolečino po kirurškem
posegu
* Predlagani odmerki zdravil so navedeni v opombah

Uredniki in avtorji ne prevzemajo odgovornosti za informacije o odmerkih in načinu uporabe zdravil, omenjenih v tej objavi.
Podrobnosti morajo biti preverjene s strani vsakega posameznika v posodobljeni objavljeni literaturi. Veterinarje pozivamo k upoštevanju nacionalne zakonodaje in vseh ustreznih predpisov.

Paulo Steagall

Polly Taylor

Assoc Prof Vet Anaesthesia
and Pain Management
Université de Montréal

RCVS and European Specialist in
Veterinary Anaesthesia and Analgesia

MV MSc PhD DACVAA

MA VetMB PhD DVA DipECVAA
MRCA FRCVS
For every unique animal

www.dechra.com

