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Onnistunut kivunhoito lähtee sinusta
itsestäsi
LUKIJALLE
Tämä opas on tarkoitettu sinulle, jolla on
pitkään jatkunutta alaselkä-, niska- tai
nivelrikkokipua. Oppaan tarkoituksena on
antaa sinulle ajantasaista tietoa kivusta sekä
kivun kokonaisvaltaisesta omahoidosta.
Nykyisin tiedetään, että kipu on yksilöllinen
kokemus, joka syntyy kehon, mielen ja
erilaisten ympäristötekijöiden
yhteisvaikutuksesta. Tällöin myös onnistunut
kivunhoito edellyttää kaikkiin näihin osaalueisiin vaikuttamista.
Oppaan alussa perehdytään kipuun
moniulotteisena ilmiönä. Lisäksi käsitellään
kivun omahoitoa elämäntapamuutoksena.
Tämän jälkeen oppaassa esitellään erilaisia
lääkkeettömiä kivun itsehoitokeinoja ja
kivunhallintaa tukevia elintapatekijöitä.
Lopuksi käydään läpi lyhyesti kivun
lääkehoidon periaatteet.
Onnistunut kivunhoito lähtee sinusta itsestäsi.
Apua ja tukea matkalla saat sinua hoitavilta
terveydenhuollon ammattilaisilta.
Tämä opas on laadittu sairaanhoitajakoulutuksen
opinnäytetyönä Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän yhteistyössä
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Kipu on moniulotteinen ja yksilöllinen
kokemus
1 MITÄ KIPU ON?

Kivun luokittelua

Kivussa on kyse epämiellyttävästä
tuntemuksesta, joka liittyy kudosvaurioon tai
sen uhkaan. Kivun tarkoitus on siis varoittaa
vaarasta ja estää sinua satuttamasta itseäsi.

Kipua voidaan luokitella sen keston mukaan:

Eri puolilla elimistöä on kivulle herkkiä
hermopäätteitä, jotka aistivat painetta,
hankausta, kuumaa ja kylmää. Viesti näiden
ärsykkeiden aiheuttamasta kivusta kulkeutuu
hermoja ja selkäydintä pitkin aivoihin. Aivoissa
kipuviesti jakautuu alueille, joissa käsitellään
paitsi kivun sijaintia, kestoa ja voimakkuutta
myös kivun herättämiä tunteita ja aiempia
kipuun liittyviä muistoja. Eri aivoalueet
arvioivat yhdessä, miten vakavasta uhasta
koetussa kivussa on kyse, ja kehottavat sinua
toimimaan kivun poistamiseksi. Näin
hermopäätteiden vastaanottamasta
varoitusmerkistä syntyy aivoissa yksilöllinen
kipukokemus.

•

•

•

Akuutti eli äkillinen kipu: alle 1 kk tai
kudoksen normaalin paranemisajan
verran
Subakuutti eli pitkittynyt kipu: 1-3 kk
kudosvaurion synnystä
Pitkäkestoinen kipu: yli 3 kk jatkunut kipu

Pitkäkestoista kipua voidaan luokitella
edelleen sen aiheuttajan mukaan:
•
•
•

Nosiseptiivinen eli kudosvauriosta johtuva
kipu: esim. nivelrikossa
Neuropaattinen eli hermoston vauriosta
johtuva kipu: esim. diabeteksen
myöhäisseurauksena
Idiopaattinen eli tuntemattomasta syystä
johtuva kipu

Yksilöllinen kipukokemus ja kivun
pitkittyminen
Kaikki ihmiset aistivat kivun suunnilleen
samalla tavalla, mutta lopullinen aivoissa
syntyvä kipukokemus on jokaiselle yksilöllinen.
Jos uskot, että kipu on merkki vakavasta
sairaudesta, aivoihisi syntyy voimakas
hälytystila, jolloin myös kipu tuntuu
kovemmalta. Jos taas tiedät, että esimerkiksi
selkäkipusi on luultavasti vaaratonta ja menee
ohi itsestään, aivojesi hälytystila vaimenee ja
kipukin tuntuu lievemmältä. Kivun voimakkuus
riippuu siis pitkälti siitä, miten kipuasi
tulkitset.
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Hyvä kivunhoito on kehon, mielen ja kipuun
vaikuttavien ympäristötekijöiden hoitamista
Kipu voi myös pitkittyä, vaikka sen alun perin
aiheuttanut kudosvaurio olisikin jo
parantunut. Syystä tai toisesta pitkään
jatkunut kipu herkistää hermoston nousevia
kipuratoja, jotka kuljettavat kipuviestiä
aivoihin. Hermoston ylivireystilan vuoksi aivot
alkavat pitää pienimpiäkin epämiellyttäviä
tuntemuksia uhkaavina. Samalla kivun
lievittymiseen osallistuvien laskevien
kipuratojen toiminta heikkenee. Tämän
seurauksena koet kipua herkemmin ja alat
helposti välttää kaikkien sellaisten asioiden
tekemistä, joiden uskot lisäävän kipua.
Kivun kokeminen voi laukaista myös
voimakasta pelkoa, turhautumista tai
ahdistusta. Jatkuva huoli, negatiivisen
ajattelun kierre ja tavallisten toimien
välttäminen kivun pelossa heikentävät
toimintakykyäsi. Tämä taas johtaa
lannistumiseen ja kokemukseen siitä, ettet voi
hallita muutakaan elämääsi. Stressi,
työelämän haasteet ja ongelmat
ihmissuhteissa luonnollisesti pahentavat
tilannetta entisestään. Kivusta syntyy
eräänlainen itseään ruokkiva kierre, jonka
kokonaisvaltainen hoito edellyttää sinulta sekä
kehosi, mielesi että kipuusi vaikuttavien
ympäristötekijöiden hoitamista.

2 KIVUN OMAHOITO
ELÄMÄNTAPAMUUTOKSENA
Kivulle ei aina löydy selittävää syytä tai
lääketieteellistä täsmähoitoa perusteellisesta
tutkimisesta huolimatta.

KIPUA VOIMISTAVIA TEKIJÖITÄ
•

Pelko ja huoli

•

Stressi

•

Tavallisten toimien välttäminen

•

Kokemus, ettei voi hallita elämäänsä

•

Pulmat ihmissuhteissa

KIPUA LIEVITTÄVIÄ TEKIJÖITÄ
•

Oikea ja ajantasainen tieto

•

Rauhallinen suhtautuminen kipuun

•

Kokemus, että pystyy ja pärjää

•

Halu elää ja toimia kivusta huolimatta

•

Liikunnasta ja muista terveellisistä
elintavoista huolehtiminen

•

Työyhteisön ja läheisten tuki

Vaikka pitkään jatkunut kipu ei koskaan
poistuisikaan täydellisesti, sitä voidaan
lievittää monin eri keinoin. Pitkäkestoisen
kivun hoidossa tavoitteina ovat oireiden
lievittyminen, toiminta- ja työkyvyn säilyminen
ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu kivusta
huolimatta. Näiden tavoitteiden
saavuttaminen voi edellyttää sinulta
elämäntapamuutosta, jossa luovut vanhoista,
kipua ylläpitävistä uskomuksista ja tavoista ja
opettelet uusia keinoja hoitaa kipuasi
kokonaisvaltaisesti.
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Omat vahvuutesi ja elämänkokemuksesi
auttavat sinua onnistumaan
2. Harkintavaiheessa tunnistat, että kipu
haittaa elämääsi, ja haluat asiaan muutosta.
Pohdit muutoksen hyötyjä ja haittoja sekä
valmiuksiasi muutoksen toteuttamiseen.

Kivun omahoidolla tarkoitetaan sitä, että
tunnistat oman vastuusi kipusi hoidossa,
pohdit niitä asioita elämässäsi ja
terveydentilassasi, joihin haluat muutosta, ja
teet aktiivisesti töitä muutoksen
saavuttamiseksi. Terveydenhuollon
ammattilaisten tehtävä on auttaa sinua
nimeämään näitä muutostarpeita, miettimään
keinoja muutoksen saavuttamiseksi ja antaa
sinulle muutosta tukevaa tietoa. Lopuksi
valitset itse itsellesi sopivat menetelmät
omahoitosi toteuttamiseen.
Muutoksen polku – harkinnasta valmistelun
kautta onnistumiseen
Elämäntapamuutos voidaan nähdä prosessina,
joka etenee viiden eri vaiheen mukaan:
1. Esiharkintavaiheessa et vielä tunnista
muutosta kaipaavia asioita elämässäsi etkä ole
motivoitunut muuttamaan toimintaasi. Tässä
vaiheessa sinun kannattaa antaa itsellesi
aikaa. Pakolla ei synny hyvää lopputulosta.

3. Valmisteluvaiheessa olet päättänyt
toteuttaa muutoksen lähitulevaisuudessa.
Asetat itsellesi tavoitteita ja pohdit keinoja
niiden saavuttamiseksi. Isommat tavoitteet on
helpompi saavuttaa, jos pilkot ne pienempiin
osatavoitteisiin. Tällöin saat onnistumisen
kokemuksia läpi matkan ja lisää
itseluottamusta jatkaa hyvällä polulla.
4. Toimintavaiheessa olet päässyt
elämäntapamuutoksen alkuun ja teet
aktiivisesti niitä asioita, joita aiemmissa
vaiheissa suunnittelit. Uudet toimintatavat
kuitenkin vaativat sinulta vielä totuttelua.
5. Ylläpitovaiheessa olet omaksunut uudet
toimintatavat luontevaksi osaksi elämääsi, eikä
niiden toteuttaminen vaadi sinulta enää
samanlaisia ponnisteluja kuin alussa.
On myös hyvä muistaa, että muutoksen eri
vaiheisiin voi liittyä takapakkeja, jolloin palaat
syystä tai toisesta vanhoihin tapoihisi. Suurten
elämäntapamuutosten toteuttaminen ei ole
helppoa, joten sinun kannattaa olla itsellesi
armollinen. Epäonnistumisen sijaan voit ottaa
takapakit oppimismahdollisuutena.
Hyödyntämällä omia vahvuuksiasi ja
elämänkokemustasi voit päästä takaisin
raiteille ja jatkaa matkaa kohti onnistumista.
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Säännöllisen liikunnan avulla voit hyvin
ja jaksat paremmin
3 KIVUN LÄÄKKEETTÖMÄT ITSEHOITOKEINOT

Liikunta

Pitkäkestoiseen kipuun ei ole olemassa yhtä
pysyvää ratkaisua, jolla kipu poistuisi
täydellisesti. Kokeilemalla erilaisia
lääkkeettömiä kivun itsehoitokeinoja voit
kuitenkin löytää uusia tapoja suhtautua
kipuusi, lievittää oireitasi sekä elää hyvää ja
itsesi näköistä elämää kivusta huolimatta.

Liikunnalla on monia terveyshyötyjä, jotka
auttavat sinua jaksamaan kivun kanssa
paremmin. Näihin hyötyihin lukeutuvat:
•
•
•
•

Kaikkien elinten toiminnan tehostuminen
Lihasten ja luiden vahvistuminen
Mielialan koheneminen ja stressin
lievittyminen
Unen laadun paraneminen

Lisäksi tutkimuksissa on todettu, että liikunta
vähentää pitkäkestoista kipua muun muassa:

•
•
•
•

Viemällä huomion pois kivusta
Vähentämällä herkkyyttä kokea kipua
Hillitsemällä kipuun liittyvää tulehdustilaa
elimistössä
Antamalla onnistumisen kokemuksia ja
lisäämällä luottamusta omiin kykyihin

Tuki- ja liikuntaelinkivun hoitoon hyviä lajeja
ovat esimerkiksi kävely, kuntosali,
kuminauhavastusharjoittelu, vesivoimistelu,
jooga, pilates ja pallopelit. Voit kokeilla myös
muita lajeja yksin tai yhdessä ystävän,
kumppanin tai perheen kanssa. Neuvoja ja
ohjausta harjoitteluun saat tarvittaessa
fysioterapeutilta, liikunnanohjaajalta tai
koulutetulta henkilökohtaiselta valmentajalta
(personal trainer).
Työikäisille on laadittu kansalliset suositukset
viikoittaisesta liikunnan määrästä.
Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että
pienikin määrä liikuntaa parempi vaihtoehto
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Fysikaalisia hoitoja voi kokeilla vaikka
kotisohvalla
UKK-INSTITUUTIN LIIKUNTASUOSITUKSET
18-64-VUOTIAILLE
Liiku viikoittain yhteensä 2,5 h reippaasti
TAI 75 min rasittavasti useana päivänä
viikossa, vähintään 10 min jaksoissa
Lisäksi harjoita liikehallintaa ja lihasvoimaa
kahdesti viikossa
kuin täydellinen liikkumattomuus. Alussa on
tärkeintä, että liikkuminen tuottaa iloa ja
hyvää oloa. Voit lisätä liikunnan
tavoitteellisuutta myöhemmin oman
motivaatiosi mukaan.

On myös hyvä muistaa, lihasten kipeytyminen
alussa on normaalia, jos aloitat uuden lajin tai
liikut yhtäkkiä enemmän. Tavallisella,
kohtuullisesti kuormittavalla liikunnalla sinun
ei myöskään ole mahdollista ”rikkoa” selkääsi
tai niveliäsi. Ihmisen tukirakenteet on
suunniteltu kestämään monipuolista
liikuttelua, taivuttelua ja kuormitusta.

Lämpö rentouttaa sekä tehostaa verenkiertoa
ja aineenvaihduntaa. Älä kuitenkaan käytä
lämpöhoitoa ihoalueille, joissa on tulehdus,
ihottumaa, metallisia vierasesineitä tai jokin
muu äkillisesti syntynyt vaurio.
Kylmä hillitsee tulehdusta, laskee turvotusta ja
hidastaa kipuviestin välittymistä aivoihin. Älä
kuitenkaan käytä kylmää alueille, joissa on
tuntopuutoksia tai verenkierron ongelmia tai
jos saat kylmästä allergiaoireita, kuten
kutinaa, ihottumaa tai turvotusta. Muista
myös suojata iho paleltumiselta käärimällä
kylmäpakkaus esimerkiksi pyyhkeeseen ja
pitämällä sitä ihoa vasten enintään puolen
tunnin ajan.
TENS-laitteen avulla iholle johdetaan
elektrodilevyjen kautta kevyttä sähkövirtaa,
joka estää kipuaistimuksen muodostumisen ja
vapauttaa hyvää oloa tuottavia endorfiineja.
Laitteita on saatavilla myös kotikäyttöön.

Fysikaaliset hoidot (lämpö, kylmä, TENS)
Lämpö- ja kylmäpakkaukset sekä -geelit ovat
edullisia, helppoja ja oikein käytettynä
turvallisia tapoja lievittää erityisesti äkillisesti
pahentunutta kipua. Kipua voi kokeilla hoitaa
myös hermojen sähköstimulaatiolaitteella eli
TENS-laitteella.
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Hyväksymällä kipusi voit suunnata voimavarasi
muuhun elämään ja keskittyä iloa tuottaviin asioihin
Pyydä laitteen käyttöön ohjausta
terveydenhuollon ammattilaiselta ja noudata
laitteen käyttöohjeita. Älä käytä TENS-laitetta,
jos olet raskaana, sinulla on sydämen tahdistin
tai jos hoidettavalla ihoalueella on parhaillaan
tulehdus, haava tai voimakasta ihottumaa.
Tietoinen hyväksyvä läsnäolo
Tietoinen hyväksyvä läsnäolo on mietiskelyn
muoto, jossa huomio kiinnitetään ajatusten,
tunteiden ja kehon tuntemusten hyväksyvään
havainnointiin. Jokainen tilanne otetaan
vastaan sellaisenaan pyrkimättä muuttamaan
siitä mitään. Menetelmä soveltuu
erinomaisesti pitkäkestoisen kivun sekä siihen
liittyvän stressin ja ahdistuksen hallintaan.

Aiheesta löytyy runsaasti kirjallisuutta ja
ilmaisia verkkoharjoituksia.
Yksinkertaisimmillaan voit harjoitella tietoista
läsnäoloa pysähtymällä hetkeksi, sulkemalla
silmät ja keskittymällä rauhalliseen sisään- ja
uloshengitykseen. Skannaa mielessäsi keho
kohta kohdalta läpi ja havainnoi, miltä
missäkin kehon osassa juuri nyt tuntuu. Ikävät
ajatukset ja tuntemukset voit kuvitella
ajelehtimaan pois vaikkapa virtaavan veden
mukana. Kuulostele, mitä kivulle tapahtuu?

Tutkimuksissa tietoisen läsnäolon on havaittu
auttavan kivunhallinnassa muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•

Rauhoittamalla hermostoa
Vapauttamalla hyvän olon hormoneja
Lievittämällä masennus- ja ahdistusoireita
Tehostamalla luovuutta ja oppimista
Lisäämällä myötätuntoa itseä ja muita
kohtaan
Vahvistamalla kehon ja mielen yhteyttä
Auttamalla hyväksymään sen, mitä ei voi
muuttaa, suuntaamaan voimavarat
muuhun elämään ja keskittymään iloa
tuottaviin asioihin
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Älä anna kivun estää sinua tekemästä
itsellesi rakkaita asioita
Huomion suuntaaminen muualle

Musiikki muun muassa:

Jos kipu ja sen herättämät kuormittavat
tunteet ovat jatkuvasti päällimmäisenä
mielessä, kipu saa luonnollisestikin liioitellun
suuren merkityksen ja kaikki muu elämässä jää
taka-alalle. Tällöin huomion suuntaaminen
johonkin konkreettiseen tekemiseen
vaimentaa aivojen hälytystilan, katkaisee
negatiivisten ajatusten kierteen ja lievittää
kipua.

•
•
•
•

Harrastukset ovat hyvä tapa tarjota itselleen
mukavaa tekemistä ja suunnata huomio pois
kivusta. Harrastuksista kiinni pitäminen:
•

•
•
•

Rentouttaa lihaksia
Hillitsee ylikierroksilla käyvää hermostoa
Vähentää stressiä ja ahdistusta
Kohentaa mielialaa

Musiikki tehoaa sekä kuunneltuna, soitettuna
että laulettuna. Tanssi taas on oivallinen tapa
yhdistää musiikin ja liikunnan terveyshyödyt.
Kun huomaat kivun vetävän mielesi matalaksi,
kokeile pysähtyä hetkeksi ja laittaa
mielikappaleesi soimaan. Anna rytmin viedä,
nauti ja ota muutama tanssiaskel. Huomaatko
muutoksen kehossa, mielessä ja kivussa?

Auttaa pärjäämään kivun kanssa
paremmin
Antaa iloa ja sisältöä elämään
Lisää luottamusta omiin kykyihin
Tuo parhaimmillaan ihmisiä yhteen

Onko sinulla jokin harrastus, josta olet
aiemmin nauttinut, mutta joka on ehkä jäänyt
syrjään kivun vuoksi? Vaikka et pystyisi
harrastamaan jotakin asiaa samalla tavalla
kuin ennen, voit aina muokata toimintaa
itsellesi sopivaksi. Tärkeintä on, ettet anna
kivun estää sinua tekemästä itsellesi rakkaita
asioita.
Musiikki
Musiikki eri muodoissaan hoitaa kipua
tehokkaasti. Tutkimusten mukaan se auttaa
sekä äkillisen että pitkäkestoisen kivun
hallinnassa.
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Kun elämän perusteet ovat kunnossa,
kivun kanssa selviytyminen helpottuu
4 ELINTAPOJEN MERKITYS
KIVUNHALLINNASSA
Terveellisillä elintavoilla on suoria ja välillisiä
vaikutuksia kivun voimakkuuteen ja
pitkittymiseen. Kun elämän perusteet ovat
kunnossa, yleinen hyvinvointi lisääntyy ja
kivun kanssa selviytyminen helpottuu.
Ravitsemus
Tasapainoinen ruokavalio tukee yleistä
terveydentilaa ja ehkäisee suomalaisille
tyypillisiä kansantauteja. Lisäksi säännöllinen
ateriarytmi pitää kylläisenä, suojaa hampaita
reikiintymiseltä ja auttaa painonhallinnassa.
Terveellisen ruokavalion mallina toimivat
suomalaiset ravitsemussuositukset. Ne
koostuvat seuraavista ainesosista:
•
•
•
•
•

•

Nauti runsaasti kasviksia, marjoja,
hedelmiä, kalaa, pähkinöitä ja siemeniä
Suosi täysjyväviljatuotteita, kasviöljyjä ja
vähärasvaisia maitovalmisteita
Karsi punaista lihaa, suolaa, alkoholia ja
lisättyä sokeria
Juo janojuomana vettä
Käytä luustoterveyden edistämiseksi 10 μg
D-vitamiinilisää lokakuusta maaliskuuhun
Koosta ateriat lautasmallin avulla

Painonhallinta
Ylipainolla tarkoitetaan painoindeksiä 25-30 ja
lihavuudella painoindeksiä 30 tai enemmän.
Painonhallinta edistää sekä kehon että mielen

hyvinvointia ja auttaa siten myös
kivunhallinnassa. Lisäksi se ehkäisee muun
muassa nivelvaivojen kehittymistä.
Ihmedieettejä parempi vaihtoehto on
kuitenkin noudattaa terveellistä ruokavaliota
sekä liikkua ja levätä riittävästi. Jos olet
ylipainoinen, sinun ei tarvitse tavoitella rajua
laihtumista nopeassa ajassa, vaan lisää hyvää
oloa, energiaa ja tasapainoa elämääsi.
Pitkäjänteisillä elintapamuutoksilla saavutat
pysyviä tuloksia myös painosi suhteen. Muista
myös, että olet ihmisenä yhtä hyvä ja arvokas
minkä näköisenä ja kokoisena tahansa!
Uni
Unen tehtävän ajatellaan liittyvän energian
varastointiin, aivojen puhdistamiseen niihin
valveillaoloaikana kertyneistä kuona-aineista
sekä oppimisen ja muistin tehostamiseen.
Yksilöllinen unentarve vaihtelee 6-9 tunnin
välillä. Virkistävä uni vaatii myös riittävää
perus- ja vilkeunen vaihtelua yön aikana.
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Riittävä määrä virkistävää yöunta auttaa
kivunhallinnassa
On monta syytä kiinnittää huomiota riittävään
ja laadukkaaseen yöuneen:
•
•
•
•
•
•

Ajattelu on selkeämpää, positiivisempaa
ja joustavampaa
Uuden oppiminen helpompaa
Tulevaisuus näyttää valoisammalta
Vastoinkäymisiin on helpompi suhtautua
rakentavasti
Kipuun liittyvä väsymys helpottuu
Työhön, arkeen ja harrastuksiin löytyy
lisää tarmoa

Unta hoidetaan ensisijaisesti lääkkeettömin
keinoin varmistamalla hyvä unihygienia sekä
muuttamalla unta haittaavia tapoja ja
tottumuksia seuraavasti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Liiku päivittäin
Vältä päiväunia
Vältä kofeiinia ja raskaita aterioita iltaisin
Älä käytä päihteitä ”unilääkkeenä”
Älä selaa puhelinta vuoteessa
Pimennä, viilennä ja hiljennä
makuuhuone
Pidä kiinni rauhoittavista iltarutiineista
Mene nukkumaan ja nouse ylös kuta
kuinkin samaan aikaan joka päivä
Muista, että vuode on vain nukkumista tai
rakastelua varten
Jos et saa unta 15 minuutissa, nouse ylös
ja tee jotakin rauhoittavaa, kunnes tunnet
itsesi taas uneliaaksi. Älä jää pyörimään
sänkyyn
Käsittele huolet ja murheet päiväsaikaan

Jos uniongelmat eivät korjaudu kotikonstein,
on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Hankalia ja
pitkäkestoisia uniongelmia hoidetaan
kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoin.
Unilääkkeitä käytetään lyhytaikaisesti vain
silloin, kun mitkään muut keinot eivät yksin
tehoa. Lääkehoidosta sovitaan aina lääkärin
kanssa.
Päihteiden välttäminen
Kivunhallinnan kannalta päihteistä on
enemmän haittaa kuin hyötyä. Päihteiden
välttäminen helpottaa kipuoireitasi ja
parantaa terveyttäsi monin eri tavoin.
Tupakointi tehostaa niiden aivoalueiden
toimintaa, jotka ovat yhteydessä kivun
voimakkuuteen ja pitkittymiseen. Tämän
vuoksi tupakoimattomuus auttaa hallitsemaan
kipua paremmin, ehkäisee kivun pitkittymistä
ja edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja
hyvinvointia.
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Päihteiden välttäminen helpottaa
kipuoireitasi ja parantaa terveyttäsi
Lopettamalla tupakoinnin:

Välttämällä alkoholia:

•
•
•

•

•

Tervehdytät keuhkosi ja verenkiertosi
Kohennat kuntoasi
Koet vähemmän ahdistusta ja
masennusta
Vähennät riskiäsi sairastua muun
muassa keuhkosairauksiin,
sydänkohtaukseen,
aivoverenkiertohäiriöihin ja syöpään

Myöskään alkoholi ei sovi pitkäkestoisen
kivun hoitomuodoksi sen terveyshaittojen
vuoksi. Lisäksi alkoholilla on haitallisia
yhteisvaikutuksia kipulääkkeiden kanssa.

•
•
•

Vähennät riskiäsi sairastua muun muassa
syöpään, sydän- ja verenkiertoelimistön
sairauksiin, mielenterveyshäiriöihin, maksaja haimatulehduksiin sekä
ravitsemushäiriöihin
Vähennät riskiäsi loukkaantua
tapaturmaisesti
Pystyt hallitsemaan kipuasi paremmin
Voit käyttää sinulle määrättyjä
kipulääkkeitä turvallisesti

Apua ja tukea päihdeongelmiin
Tupakoinnin lopettamiseen saat apua ja tukea
omasta terveyskeskuksestasi. Lisäksi Sosteri ja
Saimaan Syöpäyhdistys järjestävät yhdessä
ryhmiä tupakasta vieroittumiseen.
Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi alkoholin
tai muiden päihteiden käytöstä, voit kääntyä
Savonlinnan keskussairaalan A-klinikan
puoleen. Klinikalla annetaan yksilöllistä
neuvontaa, ohjausta ja hoitoa päihdeongelmiin
sekä tehdään ehkäisevää päihdetyötä.
A-klinikan yhteydessä toimii
päihdekuntoutuskeskus.
Sosterin terveyskeskusten, A-klinikan ja
Saimaan Syöpäyhdistyksen yhteystiedot löydät
oppaan lopusta.
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Pidä huolta myös mielesi hyvinvoinnista
Kipu ja mielenterveys
Pitkäkestoisen kivun kokonaisvaltainen hoito
tarkoittaa myös mielen hyvinvoinnista
huolehtimista. Psyykkinen hyvinvointi ja kivun
kanssa pärjääminen liittyvät vahvasti niin
sanottuun resilienssiin, jolla tarkoitetaan
kykyä toipua vastoinkäymisistä ja sinnikkyyttä
jatkaa elämässä eteenpäin. Resilienssi suojaa
kivun pitkittymiseltä, sillä resilientit ihmiset
kykenevät luovaan ongelmanratkaisuun,
ajattelevat joustavasti ja keskittyvät
myönteisiin asioihin kivusta huolimatta. Näitä
kykyjä on jokaisen mahdollista harjoitella ja
vahvistaa.

Monet tässä oppaassa esitellyt keinot
edistävät kivunhallinnan lisäksi
mielenterveyttä. Tärkeässä roolissa ovat myös
terveelliset elintavat, hyvät ihmissuhteet sekä
mahdollisuus mielekkääseen työhön tai
muuhun toimintaa.
Mitkä asiat sinun elämässäsi tukevat
mielenterveyttäsi? Mitkä taas kuluttavat
voimiasi? Jos olet huolissasi omasta
jaksamisestasi, ota asia rohkeasti puheeksi
ammattilaisen kanssa. Apua ja vertaistukea
kivun kanssa pärjäämiseen saat myös
erilaisilta yhdistyksiltä, joiden yhteystietoja on
liitetty tämän oppaan loppuun.

HYVÄN MIELENTERVEYDEN OSA-ALUEITA
Minulla on hyvä itsetunto ja itsetuntemus
Arvostan itseäni ja muita

Voin vaikuttaa elämääni ja tehdä itselleni
mielekkäitä asioita
Osaan kohdata vastoinkäymisiä ja löytää
keinoja niistä selviämiseen
Pystyn solmimaan ja ylläpitämään hyviä
ihmissuhteita
Suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti
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Kipulääkkeet täydentävät lääkkeettömiä
hoitokeinoja
5 KIVUN LÄÄKEHOITO
Lääkkeettömät kivunlievityskeinot
muodostavat hoidon perustan, jota voidaan
tarvittaessa täydentää kipulääkkein. On
tärkeää, että käytät sinulle määrättyjä
kipulääkkeitä lääkärin ohjeen mukaan. Käänny
rohkeasti hoitohenkilökunnan puoleen, jos
sinulle herää kysyttävää lääkityksestäsi.

Eri lääkevalmisteet pitkäkestoisen kivun
hoidossa
•

Parasetamoli lievittää kipua ja kuumetta.
Lääkettä annostellaan tavallisesti
jaksoittain kivun pahentuessa.

•

Tulehduskipulääkkeet lievittävät kipua,
kuumetta ja tulehdusta. Niitä käytetään
lyhytaikaisesti ja jaksoittain, sillä pitkään
käytettynä ne ovat haitallisia sydämelle,
verenkierrolle, ruuansulatuselimistölle ja
munuaisille.

•

Masennuskipulääkkeet,
kipukynnyslääkkeet ja tietyt
epilepsialääkkeet muokkaavat niitä
aivojen ja hermoston osia, joiden
epätarkoituksenmukainen toiminta
aiheuttaa kipua. Oikein käytettynä nämä
lääkkeet ovat turvallisia ja tehokkaita
hermovauriosta johtuvan kivun hoidossa.

•

Opioidit ovat suoraan keskushermostoon
vaikuttavia voimakkaita kipulääkkeitä.
Niitä ei suositella käytettäväksi
pitkäkestoisen kivun hoitoon muutoin
kuin erityistapauksissa. Opioidien
käyttöön liittyy merkittävä riippuvuusriski
sekä lukuisia haittavaikutuksia. Hoidon
toteutumista seurataan tiiviisti
erikoissairaanhoidossa.
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Tärkeintä on, että luotat itseesi ja
kykyysi selvitä
LOPUKSI
Pitkäkestoinen kipu on moniulotteinen ilmiö,
jonka kokonaisvaltainen omahoito tarkoittaa
sekä kehon, mielen että kipuun vaikuttavien
ympäristötekijöiden hoitamista.
Vaikka parhaimmallakaan omahoidolla kipu ei
välttämättä poistu täysin koskaan, erilaiset
lääkkeettömät keinot ja terveelliset elintavat
lievittävät oireitasi, ylläpitävät toiminta- ja
työkykyäsi ja turvaavat sinulle hyvän
elämänlaadun kivusta huolimatta.
Tämän oppaan luettuasi olet saanut lisää
eväitä matkallesi kohti terveyttä ja hyvää
arkea, jota hallitset sinä eikä kipusi. Välillä
matkanteko luistaa kuin tanssi, toisinaan polku
taas on pelkkää kompastelua kiviin ja
juurakoihin. Tärkeintä kuitenkin on, että luotat
itseesi ja kykyysi selvitä. Kukaan muu ei voi
tehdä matkaa puolestasi, mutta sinun ei
myöskään tarvitse tarpoa koko taivalta yksin.
Apunasi ja tukenasi ovat läheisesi sekä
terveydenhuollon ammattilaiset.
Pidä pääsi pystyssä ja katse toiveikkaana
tulevassa. Onnea ja menestystä matkallesi!
Opinnäytetyö, jonka osana tämä opas on laadittu, on
luettavissa kokonaisuudessaan
ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja
verkkojulkaisupalvelu Theseuksessa
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YHTEYSTIETOJA
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(Sosteri)
PL 111, 57101 Savonlinna
Puhelinvaihde: 015 527 2000
Soittoaika arkisin klo 8-15:30
kirjaamo@sosteri.fi tai
etunimi.sukunimi@sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/

Savonlinnan Seudun Mielenterveysseura ja
Kriisikeskus
Olavinkatu 40 A, 57130 Savonlinna
Avoinna ma-pe klo 10-17
Puh. 0440-273 700
kriisikeskus@slnkriisikeskus.fi
http://www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/
etusivu/

Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen ja
Savonrannan terveysasemat
Puh. 015 527 7112
Keskitetty ajanvaraus ma-pe klo 8-15:30

Selkäliitto Ry
Puh. (09) 605 918
selkaliitto@selkaliitto.fi
https://selkakanava.fi/selkaliitto

Enonkosken terveysasema
Puh. 015 527 7169
Ajanvaraus ma-pe klo 8-11 (klo 11 jälkeen
puhelut ohjautuvat keskitettyyn
ajanvarausnumeroon)

Suomen Kipu Ry
Puh. 045 129 0707
toimisto@suomenkipu.fi
http://www.suomenkipu.fi/

A-klinikka
Keskussairaalan 1. krs B-osa
Puh. 044 417 2115
Ajanvaraus ma-to klo 8-11 ja 12-15:30, pe klo 811 ja 12-15
Päivystysaika hoitajalle ilman ajanvarausta mape klo 8-11

Suomen Nivelyhdistys Ry
Puh. 09 27 123 12
toimisto@nivel.fi
http://www.nivel.fi/
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule Ry
Puh. 040 574 1922, 045 195 0818
toimisto@suomentule.fi
https://tulessa.fi/

Saimaan Syöpäyhdistys, Savonlinnan
neuvontapalvelu
Tulliportinkatu 1-5 B 40, 57100 Savonlinna
Puh. 05 451 3770
savonlinna@sasy.fi
https://www.saimaansyopayhdistys.fi/
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MUITA LINKKEJÄ JA LÄHTEITÄ

LISÄTIETOA OPINNÄYTETYÖSTÄ

Duodecim Terveyskirjasto
Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ja
Kustannus Oy Duodecimin tuottamaa tietoa
sairauksista ja niiden hoidosta
https://www.terveyskirjasto.fi/

Teksti ja kuvat: Aura Heiskanen

Hyvis
Portaali sähköisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin
sekä asiantuntijatietoa terveydestä ja
hyvinvoinnista
https://www.hyvis.fi/
Käypä hoito –suositukset
Riippumattomaan tutkimusnäyttöön perustuvia
kansallisia hoitosuosituksia eri sairauksiin
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu

Tämä opas on laadittu
sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyönä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja ItäSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
yhteistyössä
Opinnäytetyön raportti täydellisine
lähdeluetteloineen on luettavissa
ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja
verkkojulkaisupalvelu Theseuksessa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904054413

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)
Tutkittua tietoa kansanterveydestä sekä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä
https://thl.fi/fi/
Terveyskylä
Itsehoito-oppaita ja tutkittua tietoa eri
sairauksista
https://www.terveyskyla.fi/
Työterveyslaitos (TTL)
Tutkittua tietoa työhyvinvoinnista ja
työterveydestä
https://www.ttl.fi/
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