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Koostöö oma tervishoiutöötajaga valu ennetamiseks: teave patsientidele 

Valu, lühike sõna, mida inimesed kogu maailmas kasutavad mitmesuguste ebameeldivate tundmuste 

kirjeldamiseks, mõjutab mingil hetkel meie elus meid kõiki. Valu on normaalne ja vajalik osa elust. Kui 

inimesel on valu, mõjutab see teda mitmel viisil, sealhulgas füüsiliselt, emotsionaalselt ja sotsiaalselt. 

Hiljuti tekkinud valu tuntakse kui ägedat valu. Äge valu on tavaliselt seotud kudede kahjustusega ja 

üldiselt see leeveneb paranedes. [6]. Äge valu on kasulik, kuna see annab meile märku, et me 

hoolitseksime enda eest, kaitstes vigastatud piirkonda kuni selle paranemiseni. Krooniline valu on 

erinev. Kroonilise valuga on tegemist siis, kui valu on olnud juba üle kolme kuu. Krooniline valu ei ole 

tavaliselt seotud püsiva koekahjustusega ja see võib olla haigus omaette. Samuti on võimalik, et 

samaaegselt esineb nii  äge kui krooniline valu, näiteks kui teil on krooniline valu, on võimalik ennast 

vigastada ja siis võib teil tekkida äge valu, mis paraneb, kui vigastus enam kaitset ei vaja, kuid krooniline 

valu võib jätkuda. Katsed ravida kroonilist valu puhates ja aktiivsust vältides on kasutud ning võivad 

tekitada suurema valu ja kaotada võime oma elust osa võtta. Krooniline valu mõjutab ühte viiest lapsest 

ja täiskasvanust ning see on veelgi levinum haavatava elanikkonna hulgas nagu eakad, veteranid ja 

põliselanikud [1, 2]. Umbes ühte kahekümnest inimesest piirab krooniline valu igapäevastes tegevustes 

(nt võimalus minna kooli või tööle või teha majapidamistöid). Selles infolehes käsitleme mõnda peamist 

sõnumit, mille kroonilise valuga inimesed ja kroonilise valuga tegelevad teadlased on pidanud kasulikuks 

kroonilise valu ennetamisel.  

Oluline on suhtlus  

Kui inimestel on valu ja nad pöörduvad tervishoiutöötajate poole, on ülioluline, et nad mõistaksid oma 

diagnoosi. Diagnostiline ebakindlus (või selgituste puudumine või  ebakorrektne info  valusümptomite 

selgitamisel) on seotud usaldamatusega meditsiinisüsteemi vastu ning vähendab potentsiaalset ravisse 

kaasamist ja ravist saadavat kasu [2, 4]. Selgesõnaline suhtlus patsientide ja nende tervishoiutöötajate 

vahel vähendavad haigestumisega seotud ärevust ja valu. Ärevuse vähendamine on oluline, kui inimene 

kannatab kroonilise valu all, kuna mure valu pärast võib põhjustada suuremaid kannatusi ja vähendada 

tegevusvõimet. Äärmiselt oluline on koostöö tervishoiutöötajaga, kes suhtleb selgelt ja arusaadavalt, 

annab võimaluse küsida küsimusi ja kuulab patsiendi muresid. Tunne, et olete oma ravisse kaasatud, 

võib valu vähendada ja teie tervislikku seisundit parandada. 

Tervishoiutöötaja poole pöördudes võib olla abiks, kui jälgite järgmisi samme:   

Valmistuge ette: kirjutage üles konkreetsed küsimused, mis teile teie nimekirja eesotsas kõige 

olulisematest asjadest muret valmistavad. 

Küsige küsimusi ja veenduge, et olete vastustest aru saanud. 

Korrake oma sõnadega seda, mida teile on öeldud, et saaksite kontrollida, kas olete õigesti aru saanud. 
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Astuge samme selles suunas, mida järgmisena tegema peate [3]. 

Valusid on erinevaid   

Kõik valud pole ühesugused. Äge valu on seotud tegeliku või võimaliku koekahjustusega. See on tavaline 

iga päeva valu, mis on kasulik, sest motiveerib meid valulikku piirkonda kaitsma nii, et see saaks 

paraneda. Ägedat valu tuleb eristada kroonilisest valust, mis üldiselt ei ole kaitsev. Krooniline valu 

ilmneb siis, kui närvisüsteem on muutunud tundlikuks (uus termin seda tüüpi valu jaoks on 

notsiplastiline valu). See valu võis alata ägeda valuna , kui tekkis vigastus või kudede kahjustus, kuid 

kroonilise valu tekkimiseks pole see kõigil juhtudel vajalik. Kroonilisest valust pole abi ja valusa 

kehapiirkonna kaitsmine ei aita kehal paraneda, tegelikult see süvendab  kroonilist valu. Neuropaatiline 

valu on teatud tüüpi krooniline valu, mis tekib närvide haigusest või  kahjustusest. Sellest valust pole abi 

ja valuliku piirkonna kaitsmine ei lase sellel paraneda.Neuropaatiline valu ja krooniline valu vajavad 

teistsugust ravi kui äge valu ja need ravimeetodid rõhutavad tavaliselt vajadust suurendada funktsiooni 

erinevates eluvaldkondades. 

Liikumine võib olla ohutu, isegi kui see on valus  

 

Valu ei ole kudede kahjustuste täpne mõõdupuu. Kui keha on vigastatud, vabaneb paranemisprotsessi 

käigus kemikaale, mis muudavad meie närvid väga tundlikuks. See võib teie valu suurendada isegi kui 

vigastus paraneb. Üldiselt on oluline hakata pärast ägeda valu taandumist tasapisi liikuma. Kroonilise 

valu ravimisel on oluline suurendada liikumist järk-järgult. Selleks tuleb kõigepealt leida oma algtase ja 

edeneda väikeste sammudega suurendamise suunas, et leida, kui palju füüsilist tegevust saate taluda 

ilma, et valu läheks tugevamaks. Emotsionaalne  stress võib valu veelgi hullemaks muuta, kuna valu 

töötlemise ja emotsioonidega seotud ajupiirkonnad asuvad üksteisele väga lähedal. Kui valu ei parane 

pärast vigastust või kui teil on krooniline valu, peate võib-olla pöörduma tervishoiutöötaja või isegi 

valuspetsialisti poole. Sageli on ohutu ja vajalik hakata liikuma ja tegustema ning elada täisväärtuslikku 

elu isegi siis, kui on valu.  

 

Valu korral on oluline  tegeleda  oma emotsioonidega  

Valu on peaaegu universaalselt vastumeelne või ebameeldiv. Valu kogemus avaldab mõju ja valu 

omakorda on mõjutatud meie emotsioonidest, mõtetest, käitumisest ja sotsiaalsest keskkonnast, 

sealhulgas inimestest meie ümber. Suur muretsemine ja meeleolu alanemine on kroonilise valuga 

inimestel tavalised [5]. Kroonilise valu efektiivseks ravimiseks on vaja teadlikkust ja oskusi, et hallata 

oma elu muid valdkondi, mida valu võib mõjutada. Kas olete mures, ärev, depressioonis, vihane, 

ärritunud, stressis? Kõik need emotsioonid mõjutavad meie närvisüsteemi tööd. Nende emotsioonide 

halva juhtimise korral võivad need suurendada kroonilise valu tekkimise võimalusi ja suurendada ka 

meie kannatusi, kui krooniline valu on juba tekkinud. Valu ravimisel on oluline ravida kogu inimest, mitte 

ainult keha.  
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Kokkuvõte 

 

Ägeda valu mõju vähendamiseks ja kroonilise valu tekke ennetamiseks saate te ise palju enda heaks ära 

teha. Valu mõistmine ja selle kohta teadmiste omamine, hea suhtlus oma tervishoiutöötajaga, enda 

liikumises hoidmine ja oma emotsionaalse tervise eest hoolitsemine vähendavad valu ja kroonilise valu 

tekkimise riski.  Aktiivne kaasa löömine oma tervise eest hoolitsemisel ja valu ravimisel muudab valu 

oluliselt.  

 

Saadaval on palju informatsiooni, mida valu all kannatavad inimesed saavad kasutada, et oma seisundit 

paremini mõista. Mõned neist, mida soovitame, on järgmised ( inglise keelsed): 

 

 Lastele, kellel on valu: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

 Valu tundmaõppimiseks – Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 

 Valu tundmaõppimiseks – Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 

 Valu mõistmine viie minutiga: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

 Valu mõistmine  - Elliot Krane – Kroonilise valu müsteerium: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ 

 Lastel tekkiva valu mõistmine: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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