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Kroonilise valu primaarne preventsioon 

Sissejuhatus 

Valu primaarne ennetamine on määratletud kui ägeda valu ennetamine, sekundaarne ennetamine on 

suunatud ägedalt valult kroonilisele üleminekul ja tertsiaarse ennetamise eesmärk on vähendada 

kroonilise valu mõju [5]. Järgnevalt on kokku võetud tõendusmaterjal primaarsete ennetusmeetmete 

kohta operatsioonijärgse valu ja tööga seotud vigastuste korral.  

Valu primaarne ennetamine teadustööde põhjal 

Krooniline operatsioonijärgne valu  Kirurgilised protseduurid on tavalised, põhjustavad sageli ägedat 

valu, mõjutavad suurt osa elanikkonnast ja on tõenäoliselt kõige rohkem uuritud valuseisund primaarse 

valu ennetamise osas [1]. Ennetavate meetmete hulka kuulub pre-habilitatsioon, pre- ja perioperatiivne 

farmakoteraapia ja anesteesia, samuti haiglas viibimise  järgsed sekkumised. Pre -habilitatsioon, mis 

koosneb peamiselt aeroobsest treeningust ja vastupidavusharjutustest, võivad parandada füüsilist 

funktsiooni  ja operatsioonijärgset valu ning lühendada haiglas viibimise kestust võrreldes 

standardraviga (madal tõenduspõhisuse kvaliteet) [8]. Eeldatakse, et patsiendi harimine vähendab 

kirurgiliste protseduuride tõttu tekkivat hirmu või ärevust valu ees, kuid praegused madala kvaliteediga 

tõendid viitavad sellele, et operatsioonieelne harimine üksi ei pruugi vähendada operatsioonijärgset valu 

ja parandada funktsiooni ning tervisega seotud elukvaliteeti või operatsioonijärgset ärevust rohkem kui 

tavapärane käsitlus [6]. Preoperatiivsed psühholoogilised sekkumised, sealhulgas informatsiooni 

andmine, kognitiivsed sekkumised või lõdvestusstrateegiad võivad olla väikese, kuid märkimisväärse 

positiivse mõjuga operatsioonijärgsele valule, haiglas viibimise kestusele või negatiivsele mõjule (väga 

madal kuni madal tõenduspõhisuse kvaliteet)[7]. 

Farmakoteraapia ja anesteesia tõhusust kroonilise valu ennetamisel pärast operatsiooni on uuritud ja 

seda käsitletakse üksikasjalikult teises infolehes (vt infoleht „Kroonilise operatsioonijärgse valu  

ennetamine“). 

Haiglas viibimise  järgsete sekkumiste uurimine kroonilise valu raskusastme vähendamiseks pärast 

põlveliigese täielikku artroplastikat, mis koosneb peamiselt füsioteraapiast, näitab, et need sekkumised 

näivad olevat efektiivsed [15].  

Nagu viitasid hiljutised projektid (kuid ilma seda toetava randomiseeritud kontrollitud uuringuta), siis 

interdistsiplinaarne lähenemine, mis hõlmab multiprofessionaalse „ülemineku valu teenistuse“ poolt 

läbi viidud operatsioonieelset, haiglasisest operatsioonijärgset ja haiglas viibimise  järgset sekkumist, 

näib olevat paljulubav kroonilise valu ennetamisel operatsioonijärgse valu riskirühma kuuluvatel 

patsientidel [4, 13]. Eeltingimusena on vaja prognoosimise mõõdikuid, et tuvastada patsiendid, kellel on 

suur risk kroonilise operatsioonijärgse valu tekkeks ja paljud uurimisrühmad töötavad selle kallal [9]. 
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Tööalaste sekkumiste eesmärk on vähendada tööga seotud juhtumeid ja vigastusi, mis põhjustavad 

ägedat valu. Sekkumised peaksid käsitlema muudetavaid füüsilisi ja psühholoogilisi riskitegureid, mis 

suurendavad märkimisväärselt uue seljavaluepisoodi tekke tõenäosust. Nende hulka kuulub   

manuaalselt tehtav töö ebamugavas asendis (OR 8.0, 95% CI 5.5–11.8)  või tähelepanu hajumine 

ülesande või tegevuse ajal (OR 25.0, 95% CI 3.4–184.5) või väsimus (OR 3.7, 95% CI 2.2–6.3) [11]. Siiski 

on mõõduka kvaliteediga tõendeid selle kohta, et nõustamine materjalide käsitsi teisaldamise osas ja 

treening koos või ilma lisavahenditega ei enneta seljavalu ega seljavaluga seotud puuet võrreldes 

sellega, kui ei sekkuta või tehakse alternatiivseid sekkumisi [14]. 

Tavaliste tööalaste sekkumiste hulka kuuluvad kas harjutused üksi (RR 0.65, 95%KI 0.50-0.86)  või 

kombinatsioonis harimisega (RR 0.55, 95% KI 0.41-0.74), mis mõlemad vähendavad alaseljavalu tekke 

riski (madal või keskmine tõenduspõhisuse kvaliteet) [12] ja mida toetab ka värske ülevaade 

süstemaatilistest ülevaadetest [10]. Muud tööalased sekkumised, näiteks harimine üksi (voldikud, 

seljakoolid, videod), jalaortoosid või kingade sisetallad või nimmetugi (seljavööd, traksid, tooli 

seljatoed), ei mõjutanud alaseljavalu esinemist. 

Füüsikalised ergonoomilised sekkumised hõlmavad töökoha varustuse ja töökeskkonna parandamist, et 

vähendada füüsilist koormust luu- ja lihaskonna süsteemile [3]. Ühes metanalüüsis leiti väheveenvat 

madala kuni keskmise kvaliteediga tõendusmaterjali käetoe kohta koos alternatiivse arvutihiirega kaela-, 

õla- või parema ülajäseme muskuloskeletaalsete vaevuste esinemissageduse vähendamisel, ja väga 

madala kvaliteediga tõendeid, et täiendavad pausid kontoritöötajate hulgas vähendavad 

ebamugavustunnet kaelas (MD −0.25; 95% CI −0.40 to −0.11), paremas õlas või õlavarres (MD −0.33; 

95% CI −0.46 to −0.19), paremas küünarvarres või randmes või labakäes (MD - 0.18; 95% CI -0.29 to -

0.08) [3]. Mingit mõju ülajäseme valule ega ebamugavusele ei leitud töökohtade kohandamisel ja 

istumist/seismist võimaldavate töölaudade kasutamisel [3]. 

Järeldus 

Vähesed uuringud käsitlevad selgesõnaliselt kroonilise valu primaarsete ennetusmeetmete tõhusust ja 

tulemuslikkust, tuues esile vajaduse selle valdkonna kvaliteetsete uuringute järele. Üks tulevikus 

kasutatav lähenemisviis esmase kroonilise valu ennetamisel võib olla rahvatervisega seotud sekkumine, 

mis on suunatud nii elanikkonnale kui ka kõrge riskiga rühmadele [5]. Ühiskonna harimine võib 

suurendada teadlikkust valu ja selle tervisemõjude kohta, parandada avalikkuse teadmisi strateegiate 

kohta, mida üksikisikud saavad kasutada omaenda valu leevendamiseks ja käsitleda erinevusi, mis 

eksisteerivad valu kogemisel [2]. 
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