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Valu ennetamine: sissejuhatus  

Valu on määratletud IASP-i järgi kui „ebameeldiv sensoorne ja emotsionaalne kogemus, mis on seotud 
tegeliku või võimaliku koekahjustusega või kirjeldatakse sellise kahjustusena”. Krooniline valu on 
tavaliselt määratletud kui valu, mis püsib kauem kui 3 kuud [15] või kestab kauem kui eeldatav 
normaalne paranemise periood. Inimese valu jälgimine, mis ei parane 3 kuu jooksul, on oluline, 
arvestades, et valu varajane ravi on parim viis pikaajalise püsiva kroonilise valu ennetamiseks [7]. 

Arvatakse, et ühel viiel inimesest maailma elanikkonnast esineb mingis vormis krooniline valu [8]. 
Ainuüksi Ameerika Ühendriikides kannatab iga päev kroonilise valu käes 50 miljonit inimest, 19,6 miljonil 
inimesel on tugevat mõju avaldav krooniline valu (s.o krooniline valu, mis sageli piirab igapäevaelu või 
tööalaseid tegevusi) [2]. Kõige tavalisemad kroonilise valu tüübid on: 

· luu- ja lihaskonna valu (nt krooniline alaseljavalu, kaelavalu, artroosivalu) 
· neuropaatiline valu (nt perifeerne neuropaatia, kolmiknärvi neuralgia) 
· funktsionaalsed valusündroomid (nt fibromüalgia, krooniline migreen, krooniline vaagnavalu) 
· postoperatiivne krooniline valu  
· kompleksne regionaalne valusündroom (CRPS) 
· vähivalu 

Kroonilise valu mõju 

Krooniline valu kujutab suurt koormust nii globaalselt ühiskonnale kui ka üksikisikule. Krooniline valu 
mõjutab inimest ja teda ümbritsevat keskkonda tervikuna - füüsiliselt, psühholoogiliselt, käitumuslikult 
ja sotsiaalselt [6]. Kroonilise valu isiklik mõju inimese elule sõltub valu raskusest ja kestusest ja kui hästi 
inimene suudab oma valuga toime tulla. Krooniline valu võib põhjustada füüsilise aktiivsuse vähenemist 
ja sotsiaalset eraldatust [3]. Ehkki võib tunduda, et selliste tegevuste nagu liikumise ja seltskondlike 
ürituste vältimine võimaldab puhata ja paraneda, näitavad teaduslikud uuringud, et kroonilise valu 
ennetamiseks ja ravimiseks on kõige parem kerge kuni mõõdukas füüsiline aktiivsus ja tervislikus mahus 
igapäevategevustega jätkamine [11].  

Kuidas äge valu muutub krooniliseks valuks  

Mitmesugused füüsilised, geneetilised, keskkonnaalased, psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid 
koostoimes patofüsioloogiaga soodustavad ägeda valu üleminekut krooniliseks valuks. Pole siiski teada, 
millised on konkreetsed põhjustajad ägeda valu üksikjuhtudel, ehkki psühhosotsiaalsed tegurid on 
märkimisväärsed. 

Füüsiliste tegurite hulka kuuluvad: põletik, stress, lihaspinged, vigastus, kudede seisundi halvenemine, 
kehahoiuga seotud probleemid, lihaste düsbalanss (mõnes piirkonnas tugevamad lihased ja teistes 
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piirkondades nõrgemad lihased), allergiad / tundlikkus, jätkuv haigusprotsess (nt autoimmuunne haigus, 
vähk), kaasasündinud haiguslik protsess (nt sirprakuline aneemia), toitainete vaegus, häirunud kehalised 
funktsioonid, ebapiisav uni, lihaste ülekoormus ja paljud teised [5]. 
 
Psühholoogiliste ja keskkonnategurite hulka kuuluvad: depressioon, ärevus, posttraumaatiline 
stresshäire, sotsiaalne eraldatus, negatiivselt mõjuvad stressorid, füüsiline või psühholoogiline 
väärkohtlemine või trauma, seksuaalne väärkohtlemine, kokkupuude haigustega ja muud [4]. 

Kõik need tegurid võivad aidata kaasa ägeda valu tekkele ja võimaldada üleminekut krooniliseks valuks. 
Paljud kroonilise valu tüübid algavad ägeda valu kujul muutustega kahjustatud piirkonnas – need võivad 
hõlmata põletikku, lihaste väsimust / düsbalanssi,  vigastusi või muid ülalnimetatud füüsilisi tegureid [5]. 

Selliste seisundite püsimisel võivad valu ja muud sümptomid muutuda või püsida muutumatuna ning 
arvatakse, et umbes kolm kuud kestva valu korral mingis konkreetses  keha piirkonnas hakkavad 
ilmnema muutused kesknärvisüsteemis (ajus ja seljaajus) [16 ]. Need muutused hõlmavad uute 
närviühenduste loomist, et kompenseerida kestvat valu ning paljud uuringud on näidanud aju muutusi 
krooniliste valudega inimestel võrreldes tervete valuvabade inimestega [12]. Kui see juhtub, isegi kui 
lokaalne valu on paranenud või ravitud, võib uute närviühendustega kesknärvisüsteem võimaldada valu 
kogemise jätkumist ja krooniliseks muutumist.  

Kui valu muutub krooniliseks, on seda palju raskem ravida ja selle põhjuseks võib olla see, et  
kesknärvisüsteemi uute närviühenduste tagasipööramine on keerulisem kui valu piirkonna füsioloogia 
parandamine [6]. Valuga, mis leitakse olevat seotud kehas levinud haigusega, saab kõige paremini 
tegeleda haiguse tagajärgi ja sellega kaasnevaid sümptomeid spetsiifiliselt ravides, et vähendada valu 
mõju ja vältida kesknärvisüsteemi närviteede ümberlülitumist.   
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Kuidas 
vähendada kroonilise valu tekkimise võimalust - üldised tervisejuhised 

Tervisliku eluviisi säilitamine on tugeva tõenduspõhisusega sekkumine kroonilise valu ennetamiseks [10]. 

· Säilitada tervislik toitumine ja kehakaal 
· Treenida regulaarselt 
· Loobuda sellistest ebatervislikest harjumustest nagu alkoholi liigtarvitamine ja suitsetamine 
· Töötada ja puhata erinevates tervislikes asendites 
· Maandada stressi sügava hingamise abil, kasutades diafragmalihaseid [13], osaleda 

nauditavates tegevustes, vähendada vajaduse korral tarbetu stressi allikaid 
· Vajadusel pöörduda nõustamiseks või psühholoogiliseks/ (kognitiiv)käitusmulikuks 

teraapiaks [14] 

Kuidas ravida ägedat valu ja ennetada valu krooniliseks muutumist * Primaarne ennetamine * 

Arutage lühiajalise operatsioonieelse või -järgse valu ravimise plaani. Tõhusa valu kontrolli tagamise 
tulemuseks võib olla kiirem lahendus valule. Oluline on valuravi regulaarne ülevaatamine. Arstid peaks 
kasutama individuaalset patsiendikeskset lähenemist ja keskenduma multimodaalsele ravile, et vältida 
ägeda valu muutumist krooniliseks [7]. 

Nagu soovitatakse hiljutises  Pain Management Best Practices Inter-agency Task Force aruandes [18], on 
patsientidel soovitatav:  

 Võtta põletikuvastaseid ravimeid (näiteks ibuprofeeni) 
 Teha kahjustatud piirkonnale külma/sooja aplikatsioone 
 Teha terapeutilisi harjutusi (kerge kuni mõõduka raskusastmega) 
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 Käia füsioteraapias, massaažis 
 Maandada stressi 
 Hankida psühholoogilist tuge 

Lisaks võib olla soovitatav: 

 Võtta lühiaegselt alanevas annuses suukaudseid steroide põletiku leevendamiseks [9] 
 Pidada madala põletikulise aktiivsusega dieeti, mis on rikas puu- ja köögiviljadest, pähklitest ning 

lahjade valguallikate poolest  

Kuidas ravida ja vältida kroonilise valu süvenemist * Sekundaarne ennetamine ja ravi * 

Mõista, et krooniline valu on tavaline ja sageli on seda raske täielikult välja ravida – kroonilise valu hea 
eneseravimine on sageli parim raviviis, et saada valu talutavale tasemele inimese jaoks.  Positiivsed, kuid 
realistlikud ootused ravile või teraapiale võivad olla kasulikumad kui äärmuslikud või negatiivsed 
ootused. Kui vähegi võimalik, leidke arst ja teid toetavad isikud, keda te usaldate ja kellega tunnete 
ennast mugavalt oma kogemuste jagamisel. Multimodaalseid ja interdistsiplinaarseid raviviise, mis 
kasutavad mitmesuguseid farmakoloogilisi, füüsilisi, elustiili mõjutavaid, psühholoogilisi ning 
alternatiivseid ja täiendavaid ravimeetodeid, peetakse kuldstandardiks ja kõige tõhusamaks viisiks ravida 
ja leevendada kroonilist valu ning selle mõju [1]. 

· Kui teie piirkonnas on selline võimalus olemas, siis pöörduge meditsiinilise nõuande saamiseks 
valuspetsialisti / valukliiniku poole 

· Võtke põletiku vähendamiseks mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVR) (näiteks 
ibuprofeeni) 

· Kandke kahjustatud piirkonnale külma/sooja aplikatsioone 
· Küsige meditsiiniprotseduuride kohta, mis sisaldavad närviblokaade liigestesse või kudedesse. 

Need on valuvaigistavate ravimite ja/või steroidide süstid põletiku leevendamiseks 
· Kaaluge muid valuravimeid [21]: gabapentiin / pregabaliin, tritsüklilised antidepressandid, 

serotoniini / noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid, toopilised preparaadid (lidokaiin, 
kapsaitsiin) 

· Jätkake regulaarset kerget kuni mõõdukat treeningut/harjutuste tegemist – hoidke oma keha 
liikumises ja võimaluse korral liigutage ka valulikku piirkonda 

· Alustage füsioteraapiaga, ideaaljuhul valule spetsialiseerunu poolt  
· Saage psühholoogilist tuge, ideaaljuhul vastava väljaõppe saanud valuspsühholoogilt 
· Proovige lisakasu saamiseks mitte-medikamentoosseid täiendravisid: meditatsioon, jooga, 

nõelravi, biotagasiside, massaaž, veeteraapia / ujumine  
· Kui valu tõttu on peale riski hindamist näidustatud opioidid, pidage plaani oma arstiga, vaadake 

üle riskid ja eelised ning veenduge, et võtate ravimeid ainult vastavalt arsti ettekirjutusele nii 
nagu olete oma arstiga kokku leppinud [17, 18].  
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