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Toetatud eneseravi – elukogemuste vaatevinklist  

Tervishoiusüsteemis võivad erinevatel osalejatel olla eneseravist erinevad tõlgendused või arusaamad.  

Valuga elavatele inimestele võib see viidata käitumisele, strateegiatele ja tegevustele oma elukvaliteedi 

parandamiseks, sealhulgas mittemeditsiinilistele valu ohjamise viisidele, samas kui tervishoiuteenuse 

osutajale võib see tähendada oma patsiendi suunamine arsti või valuspetsialisti juurde. Valuga elavad 

inimesed võivad eneseravi näha kui üksi jätmist, mitte koostööd.  

Toetatud eneseravi all mõistetakse tõhusaid suhteid valupatsiendi ja tema tervishoiuteenuse osutaja 

(te) vahel, tehes koostööd väljakujunenud eneseravimeetodite osas [1]. See nõuab tervishoiuteenuse 

osutajate suhtumise muutust, et nad ei näeks valupatsienti kui ravi vajavat sümptomit, vaid tervikut, 

kellel on oskused, tugevused ja iseloom [2]. 

Eneseravi on osutunud tõhusaks lähenemisviisiks kroonilise alaseljavalu ravis [3]. Edukas toetatud 

eneseravi nõuab nii tervishoiuteenuse pakkujate kui ka valupatsientide tegutsemist.  

Eneseravi alase toetuse pakkumine 

• Kuulamine: püsiv valu on keeruline ja hõlmab palju enamat kui ainult inimese bioloogia või 

sümptomid. Inimesed vajavad aega, et saaksid avatult ja  turvaliselt ilma katkestusteta jutustada 

oma kogemustest tervishoiuteenuse osutajale. Kirjutamine, kunst või muud väljendusviisid  

võimaldavad teistel paremini aru saada valu all kannatava inimese  valukogemusest.   

• Kinnitamine: tervishoiuteenuse osutajad peavad kinnitama, et inimese valu on tõeline. Püsiva 

valuga elavaid inimesi häbimärgistatakse või ei usuta. Kui inimesele kinnitatakse tema valu 

tõelisust ja teda usutakse, suudab valupatsient paremini edasi liikuda ja integreerida eneseravi 

oma üldisesse raviplaani [4]. 

• Keelekasutus: tervishoiuteenuse osutajate keelekasutus võib valupatsiendile avaldada nii 

kahjulikku kui positiivset mõju. Negatiivne keelekasutus võib põhjustada hirmu liikumise ees ja 

takistada inimeste võimekust sisukalt tegeleda eneseraviga, samal ajal kui positiivne 

keelekasutus võib inimest võimestada ning aidata kaasa meelekindluse ja pädevuse tekkele oma 

valu juhtimisel. 

• Usaldus: tõhus valu eneseravi nõuab tervishoiuteenuse osutaja ja valupatsiendi vahelist 

lugupidavat ja võrdset suhet. Selle suhte aluseks on usaldus. 

• Ühine otsustamine: see on protsess, kus valupatsient ja tema tervishoiuteenuse osutaja jagavad 

teavet, avaldavad arvamust ja leiavad konsensuse ravi / eneseravi otsuste osas. See aitab tagada 

püsiva valuga elavate inimeste informeerituse ja valida  oma väärtushinnangutele ja eelistustele 

ning parimale kättesaadavale tõenduspõhisusele vastava ravikuuri [5]. 

 

Eneseravi strateegiad, mida toetab tervishoiu meeskond 

• Aktsepteerimine ja valmisolek: kui inimesele on kinnitatud, et tema valu on tõeline, siis 

suudavad valuga elavad inimesed paremini mõista, et kuigi valu võib olla osa nende elust 

paljude aastate jooksul, on tõestatud ja tõhusaid asju, mida nad saavad teha, et aidata ennast 

oma valudega paremini elada, kui nad on valmis proovima [6]. 
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• Kannatlikkus: õppida, kuidas püsiva valuga  paremini elada, on keeruline ja sageli väga 

frustreeriv. Püsiva valuga inimesed peavad olema iseenda suhtes kannatlikud ja kaastundlikud. 

Võib kuluda nädalaid või rohkem aega, enne kui hakkavad ilmnema toetatud eneseravi 

positiivsed tulemused.  

• Pauside tegemine ehk “pausimine”: valuga elavatele inimestele võib kasu olla ”pausimise” 

strateegiatest oma igapäevaste või kavandatud tegevuste puhul. See võib aidata tagada, et nad 

ei koormaks ennast üle ega põhjustaks oma valu ägenemist.  

• Liikumine (füüsiline aktiivsus): kuigi see võib tunduda valude korral vastumeelne, võib liikumine 

aidata valu vähendada. Oluline on leida liikumisviis või tegevus, mis meeldib, sest see aitab 

tagada, et inimesed sellega jätkaksid: see võib olla harjutuste tegemine, jalgrattasõit, kõndimine, 

jooksmine, jõusaalis käimine, aiatöö, tantsimine või mõni muu tegevus, mis paneb teid 

regulaarselt liikuma. Lisaks valu moduleerimisele ja füüsilistele toimetele võib liikumine pakkuda 

ka positiivseid psühholoogilisi mõjusid [7]. 

• Rahustavad strateegiad: valu on sümpaatilise närvisüsteemi reaktsioon [8] ja lõdvestustehnikad 

võivad aidata aktiveerida  parasümpaatilist närvisüsteemi. Tõhusad lõdvestustehnikad hõlmavad 

sügavat kontrollitud hingamist, teadvelolekut ja meditatsiooni. 

• Tähendusrikkad tegevused: tähendusrikkale tegevusele keskendumine hõlmab selliseid 

tegevusi nagu lugemine, huvitegevuse nautimine, vabatahtlik tegevus või mis tahes tegevus, 

millel on valu all kannatava inimese jaoks tähendus ja eesmärk. Tervishoiuteenuse osutajad 

saavad aidata inimestel teada saada, mis need tegevused on, ja töötada koos nendega välja 

plaan, kuidas nad nendesse tegevustesse kaasata.  

• Sotsiaalne suhtlus: suhtlemine sõprade või perega [9]. 

 

Inimesed, kes elavad püsiva valuga, on tugevad ja vastupidavad ning võimelised tegelema toetatud 

eneseraviga. Ameerika Psühholoogia Assotsiatsioon määratleb vastupidavust osaliselt kui „raskete või 

väljakutsuvate elukogemustega edukalt kohanemise protsessi ja tulemust, eelkõige vaimse, 

emotsionaalse ja käitumusliku paindlikkuse ning väliste ja sisemiste nõudmistega kohanemise kaudu” 

[10]. Vastupidavus on tavapärane, see tähendab, et see on meis kõigis olemas. Vastupidavus on 

inimeste puhul erinev, kuid  seda saab läbi oma kogemuste tugevdada ja suurendada.  
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