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Füüsiline aktiivsus valu ennetamisel 

Valu, eriti krooniline valu, on endiselt oluline meditsiiniline ja sotsiaalmajanduslik probleem, mis 

mõjutab elanikkonda lapsepõlvest vanurini ja mis vastutab märkimisväärse osa tervishoiuteenuste 

ressursside kasutamise eest kogu maailmas [9,15,16,19]. Kroonilised luu-lihaskonna valuseisundid nagu 

alaselja- ja kaelavalu, on kõige levinumad ja kõige kulukamad igapäevaelu ja tööga seotud puude  osas 

[4,15]. 

 

Kirjandus pakub usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et üldises populatsioonis on füüsilisel aktiivsusel 

ja harjutustel laiaulatuslikud nii majanduslikud ja ka tervisega seotud kasulikud mõjud, mis tuleneb selle 

mõjust luu-lihaskonnale, südame-veresoonkonnale ja kesknärvisüsteemile [7,22] .Vastupidiselt on 

ebapiisav füüsiline aktiivsus tervisele kahjulik ja seda on peetud mittenakkuslike haiguste (sealhulgas 

kroonilise valu) riskifaktoriks [20], samuti on see neljas peamine suremuse riskifaktor [8,14]. Ehkki 

algselt peeti füüsilist passiivsust vanema elanikkonna tunnusjooneks, on see levinud igas vanuses [10].  

 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kehalist aktiivsust määratlenud kui "mis tahes kehalist 

liikumist, mis on tingitud skeletilihastest, mis nõuab energiakulu" [26]. Treening on määratletud kui 

“planeeritud, struktureeritud ja korduvad kehalised liigutused, mida tehakse füüsilise vormi ühe või 

mitme komponendi parandamiseks või säilitamiseks ”[26]. Mitmed ravijuhised toetavad füüsilist 

aktiivsust ja liikumist kui tõhusat sekkumist valu ja väsimuse vähendamiseks ning patsientide funktsiooni 

parandamiseks mitmesuguste krooniliste valude korral, sealhulgas kroonilise kaelavalu, osteoartroosi, 

peavalu, fibromüalgia ja kroonilise alaseljavalu korral[13]. Regulaarne füüsiline aktiivsus ja harjutused 

võivad aidata valu ennetada. Ühes hiljutises süstemaatilises ülevaates leiti mõõduka kvaliteediga 

tõendusmaterjali treeningprogrammi tõhususe kohta uue kaelavaluepisoodi riski vähendamisel [5]. On 

ka tõendeid, et harjutused (koos harimisega) vähendab alaseljavaluepisoodi tekkeriski [25]. Tõepoolest, 

ägeda või alaägeda valuga patsiendid võivad olla oluliseks sihtrühmaks sekkumisel, mille eesmärk on 

ennetada suurt isiklikku ja majanduslikku mõju. 

 

Tervishoiuteenuse osutajate jaoks, kehalise aktiivsuse soovitamine vähendab teadaolevalt valu 

intensiivsust ja valuga seotud puuet ning pakub ka mitmeid muid eeliseid, sealhulgas tugevuse, 

painduvuse ja vastupidavuse parandamist, südame-veresoonkonna ja metaboolse sündroomi riski 

vähenemist, luude tervise paranemist ning kognitsiooni ja meeleolu paranemist [18]. Füüsilist aktiivsust 

ja harjutusi võib  pidada ka väärtuslikuks vaimse tervise edendamise strateegiaks vaimse tervise häirete 

tekke riski vähendamiseks, mis on sageli seotud kroonilise valuga [2,6,21]. 

 

Seega peaksid tervishoiuteenuse osutajad kehalise aktiivsuse määramisel [3,7,24]: 
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 Kaaluma mitte ainult biomeditsiinilisi aspekte, vaid ka psühholoogilisi ja 

sotsiaalseid aspekte. 

 Muutma selle individuaalseks, nauditavaks ja seotuks patsiendi eesmärkidega. 

 Tagama järelevalve vastavalt konkreetsetele vajadustele, et parandada füüsilisest 

aktiivsusest/ harjutuste tegemisest kinnipidamist.  

 Isikupärastama patsiendi harimist, lisades teavet eeliste ja füüsilise aktiivsuse/ 

harjutuse mõju kohta kehale, sealhulgas käsitlema väärarusaamu seoses füüsilise 

aktiivsuse/harjutuste ja valuga.  

 Teadvustama ja kõrvaldama füüsilise aktiivsuse /harjutuste järgimisel esinevad 

tõkked, sealhulgas individuaalsed tõkked (valu intensiivsus, liikumisega seotud 

hirm ja liikumise vältimine, madal tervisealane haridus, depressioon) ja samuti 

keskkonnast tulenevad tõkked (liikumisvõimaluse puudumine, treenimiseks 

vajaliku aja puudumine ja toetuse puudumine treenimisel). 

 Juhendama patsiente ja juhtima neid läbi käitumise muutmise etappide, et tagada 

ravi järgimine ja edu. 

  

Tabel 1. Harjutuste ja füüsilise aktiivsuse soovituste kokkuvõte valu korral. 

Püsiva valu ennetamine 
[5,11,25] 

Harjutused on efektiivsed (koos patsiendi harimisega) alaselja- ja kaelavalu 
sekundaarsel ennetamisel  

Harjutuste ja füüsilise 
aktiivsusega kaasnev kasu  

Parandab: 

 funktsioneerimise taset igapäevastes ja tööga seotud tegevustes 

 vaimset tervist 

 füüsilist vormi  

 tervisega seotud elukvaliteeti  

 lihasjõudu  

 paindlikkust  

 vastupidavust 
 

Liikumist soodustavad ja 
takistavad tegurid [18] 

Liikumist soodustavad tegurid:  

 Organiseerimisvõimekus  

 Tervishoiuteenuste pakkujate kaasamine 

 Suhtlus 

 Eelnev füüsiliselt aktiivse olemise kogemus 
Liikumist takistavad tegurid: 

 Puudub juurdepääs treenimiskohale 
 Ei ole aega harjutuste tegemiseks/füüsiliseks aktiivsuseks 
 Suhtluse puudumine 
 Toetuse puudumine harjutuste tegemisel  
 Piisava järelevalve puudumine 

 

Füüsilise aktiivsuse või 
treeningprogrammi 

Omaks võtta biopsühhosotsiaalne tervisemudel 
 
Harjutused/füüsiline aktiivsus  
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kaasamise strateegiad 
[1,17,23] 

 

 

Individuaalne harjutuskava 
Rühmatreeningud 
Jõudlust parandavad harjutused video vahendusel 
 
Käsitleda vääraid uskumusi: 
Aru saada hirmudest ja vääratest uskumustest, harida harjutuste mõju 
osas, tegeleda harjutuste tegemist takistavate teguritega 
 
Pakkuda tuge harimise, julgustamise, nõustamise ja ettekirjutuste läbi 
  

Harjutuste/füüsilise 
aktiivsuse iseloomustus 

Juhendamise tase: 
 Üks-ühele juhendamine  

 Rühma juhendamine  

 Kodune treeningprogramm  
 
WHO soovitus 
5–17-aastased lapsed ja noored:   
Vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva intensiivsusega füüsilist 
aktiivsust päevas. 
 
Täiskasvanud vanuses18-64 aastat: 
Vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega aeroobset füüsilist 
aktiivsust nädala jooksul või vähemalt 75 minutit kõrge intensiivsusega 
aeroobset füüsilist aktiivsust nädala jooksul või samaväärne kombinatsioon 
mõõduka ja kõrge intensiivsusega aktiivsusest.   
 
Aeroobne aktiivsus tuleks läbi viia vähemalt 10-minutiliste intervallidena.  
Lihaseid tugevdavaid tegevusi tuleks teha kahel või enamal päeval nädalas, 
kaasates suuremaid lihasgruppe. 
 
65-aastased ja vanemad täiskasvanud: 
Vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega aeroobset füüsilist 
aktiivsust nädala jooksul või vähemalt 75 minutit kõrge intensiivsusega 
aeroobset füüsilist aktiivsust nädala jooksul või samaväärne kombinatsioon 
mõõduka ja kõrge intensiivsusega aktiivsusest. 
 
Aeroobne aktiivsus tuleks läbi viia vähemalt 10-minutiliste intervallidena.  
Lihaseid tugevdavaid tegevusi tuleks teha kahel või enamal päeval nädalas, 
kaasates suuremaid lihasgruppe. 
 
Kui vanemad täiskasvanud ei saa terviseseisundi tõttu soovitatud koguses 
kehalist tegevust teha, peaksid nad olema füüsiliselt nii aktiivsed, kui nende 
võimed ja tingimused seda võimaldavad.. 
 

* Lisateave WHO veebisaidil: 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 
 

WHO – World Health Organization  

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
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Tervishoiuteenuse osutajad peaksid kasutama iga patsiendi konsulteerimist kui võimalust arutada 

kehalise aktiivsusega kaasnevat füüsilise ja vaimse tervise kasu. Vajaduse ja võimaluse korral peaksid 

patsiendid võtma ühendust vastava väljaõppe saanud tervishoiutöötajatega, kes saavad aidata neid 

füüsilise aktiivsuse järkjärguliselt progresseeruva ja toetusprogrammi väljatöötamisel. 
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