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KOKKUVÕTE 

Malle Lattik (2016). Eaka dementse patsiendi valu hindamine, võimalikud valu alaravi 

tagajärjed ja õendustegevused. 

Käesolev lõputöö on kirjanduse ülevaade, mille eesmärgiks on kirjeldada eaka dementse 

patsiendi valu olemasolu ja hindamisega seotud aspekte, valu alaravi võimalikke tagajärgi ja 

õe rolli selles.   

Diplomitöös on kasutatud ajavahemikus 2005-2015 ilmunud 42 teadusallikat, mida analüüsiti 

ja refereeriti. Koos kirjeldustega on kajastatud kuute maailmas kasutatavat mitteverbaalse 

dementse patsiendi  valukäitumuslikku hindamisskaalat. 

Eaka dementse patsiendi valu käsitlemine sisaldab endas tervishoiutöötajate laialdasi teadmisi 

enim valutekitavatest seisunditest, valule viitavatest verbaalsetest ja mitteverbaalsetest 

sümptomitest ning olemasolevatest hindamisskaaladest. Kerge ja mõõduka astmega 

dementsed patsiendid on võimelised ennast mingil määral verbaalselt väljendama ja suudavad 

enamasti vastata valuga seotud küsimustele. Raske astmega dementsetel on aga kognitiivne 

võimekus ja arusaam valu olemasolust äärmiselt madal, milletõttu tuleb rakendada teisi 

meetmeid.  

Maailmas on välja töötatud mitmeid mitteverbaalsetele dementsetele eakatele mõeldud 

valuskaalasid, kuid pole ühte esiletõusvat, mis sisaldaks kõiki vajalikke indikaatoreid, toodaks 

väga vähe valepositiivseid ja –negatiivseid tulemusi ja oleks kliinilises keskkonnas lihtsasti 

kasutatav. Seetõttu on hetkel kasutusel mitmeid erinevaid vahendeid, milledel iga ühel on 

olemas omad plussid ja miinused. 

Tervishoiutöötajad kipuvad eaka dementse patsiendi sümptomite ägenemist tihti seostama just 

psüühhikaga, mistõttu võib valu olla alaravitud. Peamisteks valusümptomiteks võivad olla 

negatiivsed vokalisatsioonid, näogrimassid, apaatsus, vähenenud sotsiaalsus, agitatsioon ja 

agressioon ning muutused tavapärastes toimingutes. Alaravitud valu on suureks riskiteguriks 

deliiriumi ja depressiooni tekkele ning on koormav nii eakale endale, kui ka tema lähedastele. 

Tervishoiutöötajatel on suur roll eaka dementse patsiendi valu avastamises ja hindamises.  

Kesksed mõisted: dementne eakas, valu, valu hindamise skaalad, valu alaravi  

 

 



3 
 

ABSTRACT  

Malle Lattik (2016). Evaluating the level of pain of a demented elderly patient, the possible 

nursing activities and consequences of undertreatment.  

This final thesis is an overview of literature, that’s purpose is to describe the existence and the 

aspects of evaluating pain that is experienced by a demented elderly patient, the possible 

consequences of undertreatment of the pain and the role of the nurse in such situations.  

This thesis is based upon 42 research sources released between the period of 2005-2015 that 

have been analyzed and paraphrased. Six pain behavioural assessment scales that are used 

worldwide for non-verbal demented patients are also included with descriptions.  

The treatment of pain of a demented elderly patient for health workers includes broad 

knowledge of the most pain causing conditions, recognizing the verbal and non-verbal 

symptoms indicating pain and the existing assessment scales. Demented patients with a mild 

and moderate stage are capable of expressing themselves on a certain level and are mostly 

able to respond to questions concerning pain. Demented patients with a late stage have an 

extremely low cognitive capability and understanding of the existence of pain, due to which 

the health worker must implement other methods.  

There are many pain assessment scales developed in the world for the non-verbal demented 

elderly, but no one outstanding pain assessment scale that includes all the necessary indicators 

that would produce very little false positive and false negative results and that would be easy 

to use in a clinical environment. Therefore there are currently circulating many aiding tools 

that have both various pros and cons.  

Health workers tend to associate the intensified symptoms of elderly demented patients with 

the psyche, due to which the pain may be undertreated. The primary symptoms of pain can be 

negative vocalizations, grimaces, apathy, decreased sociability, agitation, aggression and 

changes in everyday activities. Undertreated pain is a big risk factor for the development of 

delirium and depression and it is straining for the elderly as well as their close companions. 

Health workers play a significant role with the discovery and evaluation of pain in an elderly 

demented patient. Focal thoughts: demented elderly, pain, pain evaluation, pain assessment 

scales, pain undertreatment. 
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1. SISSEJUHATUS  

Maailmas on  hinnanguliselt üle 35 miljoni dementse, kelledest vähemalt  50% kogevad 

regulaarset valu.  Igal aastal lisandub umbakudu 7,7 miljonit dementsuse juhtumit ja 

arvatakse, et haigete arv aastaks 2030 on hinnanguliselt 66 miljonit ja 2050 aastal ligikaudu 

115 miljonit (Alzheimer’s Association 2007, Achterberg jt 2013).  

Dementsus, mis sisaldab Alzheimeri tõbe ja teisi dementsuse vorme, on peaaju haigusest 

tingitud  progresseeruv sündroom, mis viib ajukoore funktsioonihäireteni ning sealhulgas 

alanevad mälu, mõtlemine, verbaalsed oskused ja õppimisvõime (Herr jt 2006). 

Dementsusega kaasneb paratamatult kognitiivsete võimete langus: amneesia (mälu 

halvenemine), afaasia  (kõne ja arusaamise häired), apraksia (motoorse tegevuse häired) ja 

agnoosia (suutmatus ära tunda varem tuttavaid kohti ja inimesi). Sagedaseimateks 

käitumishäireteks on agiteeritus, luulud, hallutsinatsioonid ja haigestunu soov pidevalt kuhugi 

minna; lisaks võivad lisanduda meeleolumuutused, depressioon, apaatsus ja 

endassetõmbumine (Linnamägi jt 2006, Kivimurd jt 2013). Kerge dementsuse korral on 

inimene verbaalselt võimekas, kuid esinevad kerged mäluhäired. Mõõduka dementsusega 

patsiendil ilmnevad raskused suhtlemisel ja märgatavad mäluhäired. Raske dementsuse korral 

on mälu ja verbaalne võimekus puudulikud (Kivimurd jt 2013). 

Valu on kompleksne, multidimensionaalne, subjektiivne, ebameeldiv ja emotsionaalne 

kogemus, mis on mõjutatud kultuurilistest ning individuaalsetest erinevustest ja on vastuseks 

tegelikule või potentsiaalsele ohule keha terviklikkusele (Coyne jt 2011, Corbett jt 2012). 

Valu jaotub tekkemehhanismide alusel neuropaatiliseks,  notsitseptiivseks, ning 

patoloogiliseks. Notsitseptiivne valu on tingitud närvilõpmete kahjustusest ja tekib nahas, 

luus, liigestes (somaatiline valu) või siseorganites (vistseraalne valu). Neuropaatiline valu 

tekib närvisüsteemi kahjustusest. Patoloogiline valu on seotud ajus toimunud 

neurobioloogiliste muutustega. Peamised laialdaselt levinud valulikud seisundid eakatel on 

põletikud, infektsioonid, luumurrud, neerukivid, lamatised, operatsioonihaavad, podagra, 

konstipatsioon, perifeersete arterite haigused ja muud (Herr 2011). 

Olgugi, et dementsus avaldub läbi käitumuslike häirete, teeb seda ka valu. Valu on arvatud 

isegi üheks põhiliseks käitumuslike ja psühholoogiliste sümptomite tekkimise põhjuseks 

(Achterberg jt 2013). Kõige enam raskendavad dementsetel valu tunnetamist ja väljendamist 
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lühimälu halvenemine ja afaasia, kus eakal on raskusi sõnade leidmisega ja ei pruugi aru 

saada ega mõista teiste öeldut või kirjutatut (Kivimurd jt 2013). 

Pidevalt suurenev eakate dementsete osakaal maailmas on märk sellest, et ka õdedel tuleb 

tõsta oma kompetentsi ja viia ennast põhjalikumalt kurssi haigetel esinevate probleemidega, 

millede seas valu kindlasti kajastub. Autorile teadaolevalt Eestis antud teemat varasemalt 

uuritud ei ole ja õendusspetsialistide ning autori kogemustele tuginedes on õdede teadlikkus 

teemast väike. Uurimistöödest mujal maailmas selgub tõsiasi, et ka teistes riikides ei ole 

tervishoiutöötajate teadmised dementse eaka valuhindamisest kõrged ja üldine valuskaalade 

olemasolu ja kasutusala on kesine. Seetõttu on antud uurimistöö probleemiks on õdede vähene 

teadlikkus verbaalse ja mitteverbaalse dementse patsiendi valu käitumuslikest sümptomitest ja 

nende valu hindamisest. 

Eesmärgist lähtuvalt on uurimisülesanneteks: 

1. Kirjeldada kuidas mõjutab eakal esinev dementsus valu tunnetamist ja väljendamist. 

2. Kirjeldada, kuidas ära tunda ja hinnata valu verbaalsel ning mitteverbaalsel eakal dementsel  

patsiendil. 

3. Kirjeldada valu alaravi võimalikke tagajärgi. 

4. Kirjeldada õendustegevusi eaka dementse valu avastamisel ja hindamisel 
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2. UURMISTÖÖ METOODIKA 

2.1. Andmete kogumine ja analüüsimine 

Kirjanduse ülevaate meetod, mida ka antud uurimistöös on kasutatud, kirjeldab, kuidas ja mis 

aspektist konkreetset teemat maailmas varem on uuritud. Uuritava materjali moodustasid 

teaduslikud allikad, kus käsitleti dementse eaka patsiendi valu, selle hindamist ja võimalikke 

alaravi tagajärgi. 

Teaduslike kirjandusallikate leidmiseks kastutati elektroonilisi teadusandmebaase nagu 

EBSCOhost (CINAHL with Full Text, Medline, Health Source: Nurse/Academic Edition), 

PubMed, Google Scholar. 

Otsingusõnadeks olid järgnevad sõnad ja nende kombinatsioonid: valu (pain), dementsus 

(dementia), õendus (nursing),  valu hindamine (pain assessment),valu hindamise skaalad 

(pain assessment scales, alaravi (undertreatment) ja toimetulek valuga (Achterberg jt 2013). 

Kirjandusallikate otsimisele seati kriteeriumid: 

 Allikad  on ilmunud aastatel 2005-2015. 

 Allikad on tõenduspõhised. 

 Allikate sisu on kooskõlas uuritava teema eesmärkidega. 

 Allikad on inglise- või eestikeelsed. 

 Allikad on saadaval täistekstidena. 

Esimeseks etapiks andmete analüüsis leiti teemakohased infoallikad ja veenduti nende  

tõenduspõhisuses. Seejärel loeti läbi artiklite abstraktid, vaadati ilmumisaastat ja hinnati, kas 

need ühilduvad uurimistöö kriteeriumite ja eesmärkidega. Vajaliku informatsiooni saamiseks 

tõlgiti ja refereeiti artiklid, loodi erinevate autorite ühiste seisukohtade vahel seoseid, ning 

koostati lõputöö peatükid ja alapeatükid. Vajadusel pöörduti artiklite juurde tagasi teksti 

koostamise protsessis, et veenduda andmete õigsuses või lugeda kirjutatut mõne teise nurga 

alt. 
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2.2. Uurimistöö eetika 

Antud lõputöö on koostatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kirjaliku tööde ning lõputööde 

koostamise juhendite järgi. Infot ei võetud ainult abstraktist, vaid loeti allikad täismahus läbi. 

Plagiaadi vältimiseks on kasutatavaid allikaid refereeritud, mitte kopeeritud ja säilinud on 

algautorite mõtted ning arvamused. Selle kinnituseks on uurimistöös olevad allikad tekstsiselt 

viidatud ja töö lõpust leiab korrektselt vormistatud kasutatud kirjanduse allikaloendi. 

Usaldusväärsuse suurendamiseks on lisatud töö lõppu materjalide väljavõtuleht.   
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3. DEMENTSUSE SEOS VALU TUNNETAMISEGA  

Puudub kindel arvamus, kuidas dementsus mõjutab eaka valutunnetust. Ciampi de Andrade jt 

(2011) on veendunud, et dementsed võivad kogeda valu teistmoodi kui mittedementsed. 

Selgusetuks on jäänud, kas valu kogemine on muutunud kuna: a)  valu kiirgavate 

närvikiudude funktsioon on langenud; b) aju piirkondades on toimunud progresseeruv 

degeneratsioon või c) alanenud on mälu ja kahjustunud verbaalsed võimed (McAuliffe jt 

2012). 

Üheks teooriaks on, et  valutöötlemisega seotud ajupiirkonnad on degenereerunud -  läbi 

närvisüsteemis toimunud muutuste on valulävi (miinimum tase, millal valulik stiimul tuntakse 

ära valuna)  jäänud samaks, aga valutaluvus on suurenenud (Husebo jt 2009, Ciampi de 

Andrade jt 2011, Oostermann jt 2014).  

Alternatiivina arvatakse, et dementsed mitte ei koge vähem valu, vaid neil on tänu 

kognitiivsetele kahjustustele selle olemasolu raskem ära tunda ja seda ka väljendada.  

Episoodilise mälu halvenemine võib kaasa tuua valu unustamise, mistõttu dementsed eakad 

seda ise tihti ei kurda (Oostermann jt 2014, McAuliffe jt 2012). Alanenud mälumaht, mis on 

põhjustatud oimusagara kahjustusest, viib selleni, et patsient ei ole võimeline valulikke 

olukordi meenutama ja reageerib ainult hetkesele valu olemasolule (While ja Jocelyn 2009).     

Valu tajumine, näiteks kokkupuude kuuma pinnaga, eeldab sensoorsete neuronite olemasolu, 

mis kannavad signaali seljaajju, mille järgselt tõuseb see korteksisse - seal on valu 

intensiivsus ja tüüp on tajutavad. Paralleelselt registreeritakse ka emotsionaalne komponent ja 

toimub  reaktsioon valule. Dementsetel on akuutse valu emotsionaalne komponent 

märgatavalt alanenud  valu töötlemise languse ja muutuste tõttu korteksis (Corbett jt 2012). 

Erinevatest uuringutest selgub, et Alzheimeriga patsiendil võivad olla väikesed muutused 

valutundlikkuses ja -töötlemises. Kuigi praegused teadmised valu töötlemisest dementsel on 

limiteeritud, ei saa eeldada, et Alzheimeriga patsiendil esineks valu tunduvalt harvemini, kui 

psüühhilise haiguseta eakatel (Corbett jt 2012). 
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4. DEMENTSE EAKA PATSIENDI VALU KÄITUMUSLIKUD SÜMPTOMID  

4.1. Valju väljendamisest üldisemalt 

Üle 50% protsendi dementsetest kogevad käitumuslikke ja psühholoogilisi sümptomeid. 

Nende tekkepõhjused on seotud peamiselt haigusest tulenevate  kognitiivsete ja verbaalsete 

võimete langusega (Hersch ja Sharon 2007). Dementsus võib aju erinevalt mõjutada, 

olenevalt milline ajuosa on kahjustatud, seega võib iga patsiendi valule reageerimine olla 

unikaalne: mõni võib muutuda kinniseks, keelduda söömisest ja hooldusest, samas kui teine 

võib olla  agressiivne ja verbaalselt solvav. Need on kaks erinevat käitumismustrit, aga võivad 

mõlemad viidata valu olemasolule (While ja Jocelyn 2009). Antud olukorrad on väga 

stressirohked tervishoiutöötajatele, patsiendile endale ja tema perekonnale. Tänu kognitiivsele 

kahjustusele ja vähenenud infotöötluse võimekusele ajus on patsiendi valu väljendamine 

raskendatud (Hersch ja Sharon 2007, Ahn ja Horgas 2013). 

Kõrvalekallete eristamiseks peaks tervishoiutöötajal olema alustuseks kindel pilt eaka  

käitmismustrist – infot sellest on võimalik saada lähedastelt, kolleegidelt või ise patsienti 

vaadeldes. Jälgida tuleks haiget, lisaks rahuloleku seisundile, ka füüsilise tegevuse, nagu 

repositsioneerimine ja hooldustegevused, ajal.  Oluline on meeles pidada, et teatud kindlad 

käitumismallid ei pruugi dementsel patsiendil nähtavad olla ja need võivad asenduda hoopis 

mõne vähem ilmsema sümptomiga (Hersch ja Sharon 2007, Chen jt 2010). 

Lautenbacher jt (2013) leidsid oma uuringus, et tervishoiutöötajate valu avastamine ei 

erinenud oluliselt kontrollgrupist ja kohati hindasid õed valu intensiivsust isegi madalamalt. 

Uuringus osaleval 21 õel ja 21 liikmelisel kontrollgrupil paluti vaadata 120 videoklippi, kus 

olid erinevad näoilmed noortest ja eakatest, dementsetest ja mittedementsetest ning kõik pidid 

hindama, kui tugevat valu võis iga indiviid kogeda. Ei tulnud üllatusena, et kõik hindajad 

nägid rohkem valu nende nägudes, kelle valuintensiivsus oligi tugevam, küll aga ei näidanud 

õed kõrgemat pädevust kui kontrollgrupp. Jõuti järeldusele, et tervishoiutöötajatel on veel 

palju areneda ja siiamaani ei ole koolitused sisaldanud piisavalt õpetusi, kuidas lugeda ja 

interpreteerida patsiendi valugrimasse. 

4.2. Valu sümptomid dementsel 

Võimetus rääkida on kõige segavam faktor valu äratundmises. Vähenenud on enesevaatluse 

protsess, mis on oluline, et tuvastada tundeid, kogemusi ja aistinguid. Arvestades seda, et 
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kõne kaotus on kõige raskemas dementsuse staadiumis vältimatu, on valiidne ja 

usaldusväärne meetod valu hindamiseks mitteverbaalsetel eakatel äärmiselt vajalik (Herr jt 

2006, Kunz jt 2007). 

Valu näoilmeid peetakse üheks kõige paremaks ja olulisemaks mitteverbaalseks 

valukäitumiseks, kuna see on silmapaistev ja eristatav. Raskendatud eneseväljendamisega 

patsientidel on näogrimasside tõlgendamine oluline meetod valu avastamisel (Kunz jt 2007). 

Valule viitavateks sümptomiteks võivad olla näiteks kurb või hirmunud ilme; suletud või 

kitsad silmad; kiired pilgutused; kulmude, nina või lauba kortsutamine; ülahuule või põse 

tõstmine ja suu avamine (Kunz jt 2007,  Hadjistavropoulos jt 2014). 

Saksamaal läbiviidud uuringus selgus, kas ja mil moel muutub dementse patsiendi näoilme, 

kui tema peal rakendadatse mehhaanilist survet. Selles uuringus osales 42 dementset patsienti 

ja 54 tervet kontrollitud eakat. Uuritavatest polnud keegi saanud ühe ööpäeva jooksul 

analgeesiat ja eelnevalt oli läbi viidud neuroloogiline läbivaatus ning Mini Mental Test. 

Eksperimentaalse valu testis kasutati A. Fischer algomeetrit, millega loodi mehhaniline surve 

(1-5kg vahel)  ja tekitati valuaisting. Enne surve andmist, paluti patsientidel keskenduda 

neutraalsele pildile kaamera taga, et tagada otsevaade ja keskendumine. Pärast stiimulit paluti 

igal patsiendil hinnata, kuue punkti skaalal, kas ja kui intensiivset valu tunti. Iga indiviidi 

nägu võeti terve sessiooni ajal videolinti ja nende analüüsimiseks kasutati spetsiaalset (FACS) 

programmi. Antud uuring tõestas, et tervistkahjustav stimulatsioon ja valu peegeldavad läbi 

näoilmete üksteist ja dementsete patsientide näogrimassid väljendasid tegeliku surve 

intensiivsust. Seega võib väita, et näoilmete  hindamine valu olemasolu tõestamiseks on tõhus 

meetod (Kunz jt 2007). 

Teisteks valu  väljendamise võimalusteks dementsetel patsientidel võivad olla erinevad 

häälitsused, nagu näiteks oigamised, nutmised, ohkamised, hüüded ja spetsiifilised valu 

väljendavad helid nagu „ai“ ning „see teeb haiget“. Esineda võib samuti hingeldamist või 

sahisevat häälekat hingamist (Hadjistavropoulos jt 2014). Herr jt (2006) toovad välja, et 

kehakeel võib valudes dementsel väljenduda pinges olekus, rusikate kokkusurumises, põlvede 

kõhu alla tõmbamises, valuliku koha hõõrumises või kinnihoidmises, lonkamises, 

värisemises, keha kiigutamises edasi-tagasi ja aeglasemas liikumises. Ilmnevad käitumuslikud 

muutused: apaatsus, keeldumine hooldusest,  söögiisu muutumine, unehäired, vähenenud 

sotsiaalsus ja suhtlemine, soovimatus puudutustele ja inimeste lähedusele, aga samas ka 
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suurenev segasussseisund, ärritatavus ja stress. Valust võivad märku anda ka kõrgenenud 

vererõhk, suurenenud südame löögi- ja hingamissagedus  

4.3. Valu ja agitatsioon 

Dementsel patsiendil, kellel on kõneraskused, abstraktne mõtlemine ja  lisaks ka valu tekitav 

seisund, võib suurema tõenäosusega avalduda agitatsioon, kuna tema võimekus ennast 

väljendada on tugevalt alanenud ning see põhjustab stressi (Husebo jt 2014). Agitatsioon 

sisaldab erinevaid emotsionaalseid ja käitumuslikke probleeme nagu näiteks hooldusest 

keeldumine,  valjuhäälsed hüüded, voodis nihelemine ja keha edasi-tagasi kõigutamine, aga 

lisaks ka võimalik  füüsiline kontakt tervishoiutöötajaga (Mahoney ja Peters 2008).  

Ühtpidi võib dementset patsienti häirida häälekas keskkond, mille tulemusena võib ta seda 

valjuhäälselt väljendada; teistpidi võib aga agitatsioon olla tingitud hoopis füüsilisest 

ebamugavusest - valust. Heaks näiteks oleks artriidiga dementne patsient, sellisel juhul on 

hüüded ja edasi-tagasi kõikumised suure tõenäosusega valu väljendusviis ja arvatavasti kui 

füüsiline ebamugavus on ravitud, vähenevad ka agitatsiooni sümptomid. Agitatsioon on üks 

kõige suuremat väljakutset esitav sümptom dementsel ja on koormaks nii tervishoiutöötajale 

kui ka patsiendi perekonnale (Husebo jt 2013). Keeruline on olukord siis, kui 

tervishoiutöötajad eeldavad, et dementsetel on agitatsioon vältimatu ja ei ole märk valust, mis 

vajaks ravi, vaid psüühhilise haiguse sümptom. On oluline, et tervishoiutöötajad mõtleksid 

agiteeritud käitumise esinemise korral ka võimalikule valu olemasolule (Mahoney ja Peters 

2008). 

Husebo jt 2013 uuringu eesmärgiks oli teada saada, kas süstemaatiline valu hindamine suudab 

vähendada hooldekodus elavate dementsete patsientide ärritust. Valimiks oli 352 keskmise 

kuni tõsise dementsusega hooldekodudes elavat patsienti, kelledest 175 moodustasid 

sekkumise grupi ja 177 kontrollgrupi. Sekkumisgrupi patsiendid said analgeetikume 

standardiseeritud protokolli  järgi: kasutusel oli spetsiaalselt mitmest punktist koosnev 

valuravi; kontrollgrupil jätkus ravi varasema skeemi kohaselt. Õed hindasid omakorda 

agitatsiooni olemasolu kindlaks määratud ja eakatele mõeldud Cohen-Mansfield skaalaga. 

Tulemusena  selgus, et standardiseeritud samm-sammuline ravi analgeetikumidega vähendas 

agitatsiooni dementsetel eakatel keskmiselt 17% - see näitab, kui oluline on hinnata ja ravida 

valu.  
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5. EAKA DEMENTSE PATSIENDI VALU HINDAMINE 

5.1. Verbaalselt võimeka eaka dementse valu hindamine 

Valu hindamine on keeruline valu iseloomu pärast, sest valu on subjektiivne ja mitmetahuline 

fenomen, mis on mõjutatud mitmetest erinevatest faktoritest (Herr jt 2006, Achterberg jt 

2013).  Mujal maailmas läbiviidud uurimused on näidanud, et valu on dementsetel eakatel 

alahinnatud ja alaravitud ja on väidetud, et kuni  60-80% hooldekodudes elavatest 

dementsetest kogevad  tihti valu (Achterberg jt 2013). 

Kerge ja mõõduka dementsuse korral on patsiendi kõnevõime vähesemal või rohkemal määral 

säilunud ja eakas on suure tõenäosusega võimeline vastama lihtsatele valu puudutavatele 

küsimustele. Kuigi tuleb meeles pidada, et see, kui patsient suudab rääkida, ei tähenda, et ta 

saaks aru, mida talt just küsiti, ega suudaks väljendada oma tundeid sõnadega. Semantilise 

mälu vähenemise tõttu võivad patsiendid valuküsimusi, näiteks kas hetkel esineb valu,  

erinevalt interpreteerida ja koguni unustada, et neil valu üldse esines (Oostermann jt 2014). 

Sellepärast tuleks ikkagi pärast patsiendi enda valu raporteerimist teda jälgida ja vajadusel  

hindamist korrata (Ciampi de Andrade jt 211). 

Inglismaal tehtud  uuringus osales 26 dementset patsienti ja 13 inimesest koosnev 

kontrollgrupp. Üheks tingimuseks oli, et kõik patsiendid suudavad verbaalselt 

kommunikeeruda. Alustuseks küsiti neilt, kasutades Wongi-Bakeri nägude skaalat, hetkelist 

valu olemasolu ja intensiivsust. Esimene osa testist oli semantilise mälu test sisaldades 16 

pilti, milledest  8 pilti neist näitasid valulikku, 5 mitte valulikku ning 3 neutraalset 

situatsiooni. Patsientidel paluti öelda, kas need olukuorrad on nende meelest valulikud või 

mitte, samuti tuli hinnata valu intensiivsust, kasutades etteantud valuskaalat. Teine osa testist 

sisaldas kahte avatud küsimust: mis on valu? milliseid erinevaid valutüüpe oskad nimetada? 

Võrreldes kontrollgrupiga, tuvastasid dementsed patsiendid vähem valulikke olukordi ja ei 

suutnud valu olemust nii põhjalikult kirjeldada kui kontrollgrupp. Uuring näitas, et 

kahjustunud semantiline mälu võib limiteerida võimekust valulikke olukordi ära tunda ja seda 

verbaalselt väljendada (Oostermann jt 2014).  

5.1.1. Verbaalsed valu hindamise meetodid 

Patsiendi küsitlemine on kõige objektiivsem ja kättesaadavam meetod hindamaks ja 

karakteriseerimaks valu (Herr 2011). Valu olemasolu kohta peaks alustuseks küsima igalt 
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patsiendilt, olenemata tema verbaalsest võimekusest (Hadjistavropoulos jt 2010).   Kerge ja 

mõõduka dementsusega eakatel on kognitiivne võimekus piiratud, kuid neilt on võimalik 

vastuseid saada (Achetberg jt 2013). 

Sellest, et küsida ainult valu olemasolu, ei pruugi piisata, seega kasutatakse valutugevuse 

tuvastamiseks VAS visuaal analoogskaalat (Visual analogue scale), FPS nägudega 

valuskaalat (faces pain scale), VDS verbaalset valukirjeldavat skaalat (verbal descriptor 

scale)  või  NRS numbrilist valuskaalat (numeric rating scale) (Hadjistavropoulos jt 2014).  

On tehtud kindlaks, et üle poole dementsetest patsientidest suudavad mõista nendest 

skaaladest vähemalt ühte (Achterberg jt 2013). 

VAS (Visual analogue scale) (LISA 1, joonis 1) ehk visuaal analoog skaala on 10cm skaala, 

kus vasak poolne ots tähistab valu puudumist ja parem poolne kõige hullemat valu ning 

patsient peab näitama joone peal, kus asub tema valu. VAS tagab täpase tulemuse ja on 

asjakohane, kuid kasutatakse peamiselt noortel täiskasvanutel. Töövahend nõuab 

kognitiivseid oskusi ja on raske kasutada inimestel, kellel on verbaalne kahjustus ja/või 

halvenenud silmanägemine. VAS skaalaga peaks olema ettevaatlik, kuna on leitud, et 30% 

kahjustunud kognitiivsete võimetega patsientidest on probleeme selle kasutamisega 

(Achterberg jt 2013). Võrreldes numbriskaala ja verbaalse kirjelduse skaalaga on antud 

töövahendil üpris kõrge eksimuste protsent, vastavalt 20% (Hadjistavropoulos jt 2014). Eakad 

on öelnud, et VAS instrumenti on keerulisem kasutada, kui teisi intensiivsuse skaalasid – 

vaatamata sellele on vahend maailmas laialdaselt levinud, kuna on kergesti kättesaadav. 

Eakamatel patsientidel võiks VAS skaala asemel kasutada mõnda muud instrumenti 

(Achterberg jt 2013).  

NRS (numeric rating scale) (LISA 1, joonis 2) ehk numbrilist valuskaalat eelistavad just 

eakamad inimesed ja see on valideeritud kasutamiseks verbaalse kahjustusega patsientidel. 

Indiviididel palutakse hinnata oma valu skaalal 0-10, kus 0 tähistab valu puudumist ja 10 selle 

kõige tugevamat vormi (Hadjistavropoulos jt 2014).  Lihtne ja hea on vahendit kasutada 

patsientidel, kes suudavad efektiivselt kommunikeeruda ja on usaldusväärsem kui VAS.  See 

suudab saada üle mõningatest visuaalsest ja psüühhilisest takistustest, kuid just peamiselt 

eakad ei suuda mõtestada valu numbritena, mistõttu võib instrumendi kasutamine valmistada 

raskusi patsientidele, kes on segaduses ja desorienteeritud (Hadjistavropoulos jt 2014).  
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VDS (Verbal descriptor scale) aga ka VRS (Verbal rating scale) (LISA 1, joonis 2) ehk 

verbaalset kirjeldavat skaalat kasutatakse selleks, et mõtestada valu läbi erinevate sõnade. 

Instrument sisaldab kasvavas järjekorras valu intensiivsuse kirjeldusi, on  kiiresti ja lihtsalt 

kasutatav, valiidne ja usaldusväärne See on tihti kasutatav skaala eakatel ja eriti kasulik  

patsientidele, kellel on visuaalne või motoorne kahjustus. Patsient peab mõistma skaalal 

olevate valude tugevusastmeid ja seega võivad antud tööriistal olevad kirjeldused dementsele 

patsiendile probleeme valmistada ja teda segadusse ajada. Töövahendit saab kasutada eakal, 

kes on võimeline valuküsimustest aru saama ja neile ka vastama (Pesonen 2011, 

Hadjistavropoulos jt 2014). 

FPS (facial pain scale ka wong-baker scale) (LISA 1, joonis 2) on kuuest või seitsmest 

erinevast näost koosnev skaala, kus iga nägu sümboliseerib võimalikku valutugevust. 

Patsiendil palutakse osutada just selle näo peale, mis kõige enam tema valu kirjeldab. FPS ei  

nõua keelelist kaasarääkimist, aga on oluline, et patsient saaks aru, mida temalt oodatakse. 

Hea kasutada kliinilises keskkonnas üle terve maailma, sest ei vaja eraldi tõlkimist. Võib 

juhtuda, et patsiendid ei seosta skaalal olevaid nägusid mitte valu esinemisega, vaid hoopis 

enda emotsionaalsete tunnetega - nii võib näiteks depressiooni olemasolu muuta lõpptulemust 

märgatavalt (Pesonen 2011). 

Pautex jt (2006) viisid läbi uuringu, millest selgus, et ligi 61% 129-st mõõduka dementsusega 

patsiendist mõistsid vähemalt ühte kolmest ettenäidatud (VRS, VAS ja FPS) verbaalse 

valuhindamise skaalast. See kinnitab, et kognitiivse kahjustusega eakad on võimelised aru 

saama töövahenditest ja neid  tuleks haigete peal rakendada. 

Tervishoiutöötajal peaksid olema teadmised toetavast suhtlemisest, mis sisaldavad lühikeste 

ja lihtsate küsimuste küsimist, oskust jätta patsiendile vastamiseks aega, vajadusel kasutada 

žestikuleerimist, minimaliseerida segavad asjaolud ja vajadusel otsida patsiendi sõnadele 

kinnitust, et vältida öeldu valesti tõlgendamist. Küsimused eakatele peaksid olema 

võimalikult kerged ja arusaadavad: Kas Teil valutab kuskilt? Kust Teil valutab? Patsiendile 

peab olema selgitatud kasutatava skaala tööpõhimõte ja eesmärgipärasus (Hadjistavropoulos jt 

2010).  

Kui tekib kahtlus patsiendi sõnades või võimekuses usaldusväärselt valuküsimustikule 

vastata, tuleks uuesti hinnata patsiendi võimet mõista standartset valuskaalat. Üks variant 

selleks on paluda patsiendil osutada skaalal oleva minimaalsele ja maksimaalsele valuskoorile 
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ja seejärel hinnata nende vastuste kontseptuaalset sobivust (Herr 2011). Teiseks saab patsiendi 

öeldud sõnade usaldusväärsust kontrollida nii, et palutakse patsiendil hinnata oma valu, 

seejärel paariks minutiks häiritakse neid mõne muu tegevusega ja suunatakse neid oma valu 

uuesti hindama. Altervatiivsed meetodid tagasisideks, võivad olla näiteks peanoogutused, käe 

pigistused, silmade liikumised või sõrme tõstmised. Patsient võib, aga ei pruugi kasutada valu 

väljendamiseks ka osutamisi oma kehale (Hadjistavropoulos jt 2010, Herr 2011). Küsitlemine 

on sobivaim meetod hindamaks valu nendel dementsetel patsientidel, kes suudavad seda ise 

ära tunda ja kirjeldada. Antud meetodit peaks rakendama kõikidel patsientidel, kuna see on 

kiireim ja lihtsaim võimalus (Hadjistavropoulos jt 2014). Hilisemas dementsuse staadiumis ei 

ole patsiendid enam võimelised enesevaatluseks, et tuvastada valu; ega meenutama selle 

kestvust, ning ei mõista valuhindamisega seotud küsimusi (Achterberg jt 2013). 

5.2. Mitteverbaalse eaka dementse valu hindamine 

Käitumise jälgimine valu hindamisel on eriti kasulik indiviididele, kellel ei ole võimalik oma 

valu verbaalselt väljendada. Ameerika Geriaatriline Ühing on välja toonud kuus peamist 

käitumuslikku valuindikaatorit dementsel eakal: negatiivsed vokalisatsioonid (soigumine); 

näoilme (grimassid); kehakeel (jäik, pinges); muutused interaktiivsuses (agressiivsus, 

endassetõbumine); muutused igapäeva tegevustes (suurenev ekslemine, keeldumine söögist); 

ja vaimse seisundi muutused (nutmine, suurenenud segasusseisund) (Gregory 2012). 

Kognitiivstete kahjustustega patsientidel on kindlaks tehtud peamised valu käitumuslikud 

näitajad. Küll aga võib olla raske neid valuindikaatoreid mõne laiapõhjalisema instrumendiga 

hinnata, kuna valu näitajad võivad põhjustatud olla millestki muust kui valust 

(Hadjistavropoulos jt 2014, Coyne jt 2011). Võivad esineda valepositiivseid tulemused 

skaalade tundlikkuse tõttu ja õed ei pruugi näitajate kattumise tõttu eristada valu olemasolu 

deliiriumist või stressist. Vahendil, kus on vähem indikaatoreid, võib olla lihtsam kliinilises 

keskkonnas kasutada, kuid nendega ei pruugi valu avastada eakatel, kellel on 

vähemmärgatavad valu esinemise sümptomid – seetõttu tuleb iga skaala kasutamisel hinnata 

kriitiliselt selle kasulikkust, sobivust patsiendiga ja lõpptulemust (Coyne jt 2011).  

Valu hindamise meetodid kirjanduses on erinevad ja ei kaasa alati dementset patsienti. 

Mitmed valu uurimused on keskendunud eakatele, kelle verbaalne võimekus on jäänud ajaga 

samaks või langenud vähesel määral ning kes on suutelised ise oma valust teavitama. Uurija 

on leidnud mitmeid ainult dementsetele eakatele pühendatud teadusartlikleid, kus 
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põhifookuses on peamiselt mitteverbaalne patsient (Coyne jt 2011). Viimase 35 aasta jooksul 

on loodud, testitud ja kajastatud ka kirjanduses rohkem kui 35 valu hindamise instrumenti 

dementsetele eakatele (Husebo jt 2012).  

Lichtner jt (2014) koostasid süstemaatilise ülevaate, otsides teaduspõhistest allikatest nagu 

MEDLINE, CINHAL, ACP Journal Club jt artikleid, mis sisaldaksid infot dementse patsiendi 

valu hindamise skaaladest. Otsingule seati kindlad kriteeriumid, mille järgi määratleti artikli 

vastavus nõuetele. Lõpuks valiti välja 8 sobivat allikat, milledes leidus 28 valu hindamise 

mõõdikut. Enim kirjeldatud skaalad olid Abbey Pain Scale, NOPPAIN, PACSLAC, PAINAD 

ja Doloplus-2. Mitmeid ei ole tõlgitud erinevatesse keeltesse, mis tähendab, et neid ei kasutata 

laialdaselt üle maailma – väheseid neist on kasutusel inglise keeles (Husebo jt 2012).  

Ei ole olemas ühte kindlat enimkasutatavat hindamisskaalat, kuid kirjanduse põhjal piisavalt 

usaldusväärsust ja valiidsust esindavad PAINAD, PACSLAC ja Doloplus 2. Kui PAINAD ja 

DOLOPLUS-2  keskenduvad valu olemasolu põhilistele indikaatoritele nagu näiteks 

näoilmed, siis PACSLAC on ainuke skaala, mis keskendub eelkõige vähemmärgatavatele 

käitumismuutustele. On oluline, et skaalat oleks võimalik rakendada ka igapäevases 

hoolduses ja peab olema seetõttu arusaadav ja lihtsalt kasutatav. Nendest aspektidest ükski 

skaala esile ei tõuse, küll aga PACSLAC ja DOLOPLUS-2 on kõige sobilikumad (Zwakhalen 

2006). Olgugi, et kõikides praegustes skaalades on potentsiaali, ei ole üksi neist näidanud 

piisavalt praktilist kasulikkust, et seda laialdasemalt propageerida ja kasutada. 

Tervishoiutöötajad vajaksid enne töövahenidte kasutamist vastavasisulist koolitust, muidu 

võib hindamine osutuda keeruliseks (Husebo  jt 2012).  

5.2.1. Mitteverbaalse patsiendi käitumuslikud valu hindamise skaalad 

5.2.1. 1. Painad skaala 

PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) (Lisa 2) ehk valu hindamise skaala 

kaugelearenenud dementsetele patsientidele on käitumuslik-vaatumuslik instrument, mis on 

loodud kasutamiseks mitteverbaalsetele patsientidele, kelle haigus on sellises staadiumis, et 

nad ei suuda ennast ise arusaadavalt väljendada (Herr 2011, Horgas ja Miller 2008). PAINAD 

skaalaga saab hinnata, hingamist, negatiivseid vokalisatsioone, näogrimasse, kehakeelt ning 

lohutatavust. Igat aspekti hinnatakse skaalal 0-2, seega saab patsiendi skoor olla vahemikus 0 

(valu puudub) kuni 10 (tugev valu). Skaala põhineb eeldusel, et tervishoiutöötajad suudavad 

https://www.healthcare.uiowa.edu/igec/tools/pain/PAINAD.pdf
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usaldusväärselt hinnata eaka dementse patsiendi valu intensiivsust (Herr jt 2006). 

Töövahendil on kirjas mõned kasutamisjuhised -  kõige alguses tuleb viis minutit patsienti 

vaadelda ja seejärel küsimustik täita (Herr 2011).  

Ei ole antud kindlaid instruktsioone selle kohta, kui tihti ja millises olukorras peaks patsienti 

hindama. Valu on varieeruv ja võib olla iga päev erinev, seega tuleks seda hinnata erinevatel 

tegevustel ja aegadel, nagu hommikuse või õhtuse hoolduse ning aktiivse tegevuse ajal (Herr 

2011). On oluline tuvastada iga patsiendi valupõhine käitumine. Selleks tuleks kõikidele, kes 

patsientidega tegelevad, anda infot, millised võivad olla valu käitumuslikud sümptomid ja 

selgitada nende jälgimise olulisust hooldustoimingute teostamisel (Horgas ja Miller 2008). 

PAINAD skaala katab ainult kolm dementsele patsiendile iseloomulikku käitumuslikku 

aspekti: näoilme, verbaalne väljendus ja kehakeel. Kuigi need on kõige tuntumad, ei ole 

spetsiifilisemaid sümptomeid nagu näiteks muutused füüsilised aktiivsuses, suurenev 

segasusseisund ja vähenev sotsiaalsus, märgitud (Herr jt 2006). Skaalal ei ole piisavalt 

indikaatoreid ja küsimärgi all võib olla valu avastamine mõne teise valukäitumisega patsiendi 

puhul (Herr jt 2008).  

2011 viidi Inglismaal läbi uuring, kus osalesid 79 dementset eakat, kelledest 39 patsiendil oli 

valuskoor kõrgem kui 2 ehk neil esines instrumendi järgi kerge valu. Lõpptulemusena 

hindasid spetsialistid, et nendest omakorda ainult 13-l (16%) eakal olid valud ja ülejäänud 26-

l (33%) patsiendil valusid ei esinenud. Sensitiivsus PAINAD skaalal oli 92% ja saab väita, et 

instrument on tundlik avastamaks valu dementsetel patsientidel. Antud skaalal on kõrge 

valepositiivse määr ehk sageli avastatakse sellega valu asemel hoopis psühhosotsiaalset stressi 

(Jordan jt 2011).  

PAINAD on kasutajasõbralik, nõuab minimaalset treeningut, on kliinilises keskkonnas hästi 

kasutatav, usaldusväärne, heade psühhomeetriliste omadustega ja valiidne (Horgas ja Miller 

2008, Herr 2011). Instrumendi kasutusjuhend on informatiivne sisaldades põhjalikku 

kirjeldust iga skaalal oleva punkti kohta ( Herr jt 2006, Jordan jt 2011).  

5.2.1.2. Mobid-2 skaala  

MOBID-2 (Mobilization-Observation-Behavior-Intensity-Dementia-2) (Lisa 7) valuskaala on 

välja töötatud õdede, psühhiaatrite ja psühhoterapeutide poolt, kellel on kogemusi eakate 

demetsete patsientidega. Instrument keskendub valule aktiivse tegevuse ajal. Skaalal on 5 
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tegevust, mida tuleb patsiendil tervishoiutöötajate juhendamisel sooritada rahulikult ja 

järjekorras. Spetsiaalne tähelepanu on suunatud valukäitumise jälgimisele, et hinnata valu 

intensiivsust - selleks on olemas iga liigutuse taga NRS ehk numbriline skaala, mida 

tervishoiutöötaja saab täita vastavalt oma tähelepanekutele (Husebo jt 2007, Husebo jt 2010). 

Lisaks saab iga liigutuste juures määratleda veel kolme valukäitumist: negatiivseid 

vokalisatsioone, näoilmeid ja kaitsvat kehakeelt, millede alla on täpsustuseks lisatud 

selgitused ning nende olemasolu korral on see võimalik skaalale märkida. Teine osa 

instrumendist keskendub patsiendi valu lokalisatsiooni ning tugevuse määramisele (Husebo jt 

2009).  

Husebo jt (2010) viisid läbi uuringu, kus 77 raske dementsusega patsienti olid 28 

tervishoiutöötaja jälgimisel, kes täitsid vastavalt nähtule MOBID-2 valuskaalat. Valu 

olemasolu tuvastati 81%-l patsientidest. Patsientide valukarakteristikat uurisid eraldi ka arstid. 

Üleüldiselt oli valuintensiivsus korrelatsioonis arstide kliinilise läbivaatuse andmetega. 

Mobid-2 skaala demonstreeris usaldusväärsust, teda sai lihtsalt ja kiirelt kasutada.   

Mobid-2 skaala on tundlik avastamaks valu ja on sobiv kasutamiseks kliinilises keskkonnas. 

Vahendi täitmine võtab aega 5 minutit ja nõuab, et hindajatel oleks teada tüüpilised valu 

sümptomid, kindlustamaks suutlikkust teha vahet dementsusel ja valul (Herr jt 2008). Mobid-

2 skaala võiks sisaldada rohkem erinevaid valuindikaatoreid, nagu näiteks vaimne staatus, 

aktiivsuse ja rutiini muutused. Instrumenti võib olla keeruline kasutada patsientidel, kes ei saa 

käsklustest hästi aru või on apaatsed (Herr jt 2008, Husebo jt 2010). 

5.2.1.3.  Abbey valuskaala 

Abbey skaala (Lisa 4) on Austraalias arendatud tööriist, mille eesmärgiks on mõõta valu 

intensiivsust inimestel, kellel on kaugele arenenud dementsus. Abbey on üks kahest skaalast, 

mis sisaldab kõiki kuute Ameerika Geriaatrilise Ühingu poolt loodud valuindikaatorit: 

vokalisatsiooni; näoilmeid; muutusi kehakeeles, käitumises, vaimses seisundis  ja füüsises 

(Brown 2011). Igat aspekti hinnatakse 4 palli süsteemis ja mida suurem on skoor, seda 

intensiivsem on valu. Hindajatel palutakse töövahendi lõpus otsustada, kas tegu on akuutse, 

kroonilise või segatüüpi valuga. Autorid väidavad, et instrumenti tuleks kasutada ainult siis, 

kui kahtlustatakse valu olemasolu ja skaala täitmine võtab aega umbes 1 minuti (Herr jt 

2006).  
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Töövahendil ei ole mainitud, millised sümptomid peaksid ajendama tervishoiutöötajat valu 

määratlema (Herr jt 2006, Herr jt 2008). Süstemaatilise valuhindamise puudumine võib viia 

valu mitte avastamiseni ja alaravimiseni. Hindamise protseduur on ebaselge, kuna vahendiga 

ei kaasne instruktsioone, mida kujutavad endast valu erinevad tugevususastmed iga 

üksikobjekti kohta, näiteks mida tähendab mõõdukas näoilme. Pole kirjeldust valutüüpide 

kohta ja tervishoiutöötajal puudub alus, millele tuginedes oleks võimalik valutüüpi määratleda 

(Herr jt 2008). Abbey ei ole laiapõhjaline instrument ja ei pruugi alati eristada valu teistest 

probleemidest (Brown 2011). Koostajad ei ole maininud, milline peaks olema hindaja oskuste 

tase, et skaalat kasutada, kuid vaatamata oma lihtsusele, nõuab see koolituse läbimist (Herr jt 

2006). 

5.2.1.4.   Doloplus-2 skaala 

Doloplus-2 (Lisa 5) on käitumuslik valu hindamise instrument, mille originaal on pärit 

Prantsusmaalt, on tõlgitud  ja peamiselt kasutatav ingliskeelsena. Doloplus-2 sisaldab 10 

aspekti, mis on omakorda jaotatud alagruppidesse: 5 somaatilist reaktsiooni (somaatilised 

kaebused, kaitsev kehahoiak puhkeolekus, valuliku koha kaitsimine ja magamismuster, 2 

psühhomotoorset reaktsiooni (pesemine ja/ või riietumine, mobiilsus) ja 3 psühhosotsiaalset 

reaktsiooni (kommunikatsioon, sotsiaalne elu, käitumuslikud probleemid). Igat aspekti on 

võimalik hinnata 3-palli süsteemis, vastavalt selle näitaja olemasolu intensiivsusele 

(Hadjistavropoulos jt 2014). Arendajad väidavad, et instrumendi kasutamine võtab aega ainult 

paar minutit, seda aga ükski allikas ei toeta. Doloplus-2 skaala sisaldab kuute põhilist valu 

käitumuslikku aspekti (Herr jt 2006).  

Olgugi, et töövahendil on kaasas eraldi leksikon ja instruktsioon, on tervishoiutöötajad 

maininud, et instrumenti on raske kasutada ja lõppskoori määrata.  Juhend ütleb, et kui mingi 

indikaator on patsiendile ebasobiv või käitumine on seotud hoopis depressiooni või 

deliiriumiga, jäetakse see hindamata. Küll aga pole kirjas, kuidas mõjutab see lõpptulemust, 

kui mõni näitaja on jäänud tulemuseta (Zwakhalen jt 2006, Herr jt 2008). Maksimum skoor 

skaalal on 30, kuid juba 5 näitab valu olemasolu, mis seab kahtluse alla  skaala 

usaldusväärsuse (Herr jt 2006, Torvik jt 2010). 

2010 tõlgiti Doloplus-2 norra keelde ja kasutati hooldekodudes, et hinnata skaala 

usaldusväärsust. Alustuseks paluti õdedel endal subjektiivselt hinnata valu olemasolu eakal 

dementsel ja seejärel teha seda koos Doloplus-2 instrumendiga. Enne skaala kasutamist tehti 
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töötajatele ülevaade valust ja töövahendi olemusest. Uuringus osalesid 77 patsienti 7st 

hooldekodust, 60% neist said pidevalt valuvaigisteid. Õed hindasid valu esinemist 52% 

patsientidest, Doloplus-2 instrumenti kasutades oli valu 68% eakal. Valu tuvastasti Doloplus-

2-te kasutades märkimisväärselt rohkem. Üheks põhjuseks võib olla, et antud skaala on väga 

tundlik; teiseks see, et õed on sunnitud tegema otsuse patsiendi valukogemuse kohta, isegi, 

kui nad on ebakindlad, kuna antud vahend ei paku oma vastustes „ma ei tea“ varianti (Torvik 

jt 2010).  

5.2.1.5 Noppain skaala 

NOPPAIN (Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument) (Lisa 3) skaala jälgib 

spetsiaalset valukäitumist hooldustegevuste ajal: valu hinnatakse nii puhates kui ka füüsilisel 

tegevusel. Instrumendil (Zwakhalen jt 2006)  on neli põhilist osa: a) valu olemasolu jälgitakse 

tavaliste hooldustegevuste näiteks vannitamise, riietumise ja söömisel ajal; b) vaadeldakse ja 

kuulatakse, kas eelmainitud tegevuste käigus esineb lisa valuindikaatoreid (vokalisatsioonid, 

näogrimassid, masseerimine valutavat kohta, rahutu olek) ja hinnatakse nende esinemise 

intensiivsust kasutades 6-punktilist Likert skaalat; c) palutakse märkida valu võimalik 

asukoht; d) palutakse määrata valu tugevus termomeetril (Lisa 4).   

Skaala kasutamine on kirjeldatud, kuigi lõppskoori moodustumine on ebaselge. Pole 

mainitud, kuidas jätkata, kui individuaalsete aspektide hindamine on tehtud, mis jätab ruumi 

hindajale interpreteeringuks (Herr jt 2006, Herr jt 2008). Instrumendil on limiteeritud 

laiapõhjalisus, kuna sisaldab ainult põhi valuindikaatoreid ja jätab välja spetsiifilisemad 

muutused käitumises, mis on seotud dementse patsiendi valukäitumisega  Madal skoor võib 

viidata sellele, et instrument klassifitseerib patsiendil valu ka siis, kui tal seda tegelikult ei ole 

(Herr jt 2006). 

Instrument on kliiniliselt kasulik, andes võimaluse seda ka hooldusõdedel kasutada. Pärast 

lühikest koolitust suudavad õed vahendit usaldusväärselt, valiidselt ja lihtsalt kliinilises 

keskkonnas rakendada (Herr jt 2008).  

5.2.1.6. Pacslac skaala 

PACSLAC (Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate) 

(LISA 7) on limiteeritud kommunikatsioonivõimega eakate valu hindamise skaala. Instrument 
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sisaldab 60 erinevat aspekti, mis on omakorda jaotatud nelja kategooriasse:  näoilmed (13), 

aktiivsus/kehakeel (20), sotsiaalsus/iseloom/tuju (12) ja psühholoogilised indikaatorid/ 

muutused söömises, magamises/häälitsused (15). Iga olemasolev käitumismall annab 

patsiendi lõppskoorile lisaks ühe punkti (Zwakhalen 2006).  

Olgugi, et PACSLAC on kõige laialdasem ja mahukam skaala, millega dementset patsienti 

hetkel on võimalik hinnata, on see pärast minimaalset treeningut arendajate sõnul 5 minutiga 

teostatav. PACSLAC on demonstreerinud väga häid psühhomeetrilisi omadusi ja kliinilist 

kasulikkust, nii esialgse valideerimise kui ka hilisemate uuringute põhjal (Hadjistavropoulos jt 

2010). PACSLAC tugevus on see, et tänu laiapõhjalisusele ja arvukatele valu indikaatoritele 

tunneb tööriist ära valu ka neil patsientidel, kellel ei väljendu valu tavapärased sümptomid. 

Skaalal ei paluta märkida mitteverbaalse eaka valuintensiivsust, et vältida subjektiivseid 

hinnanguid (Zwakhalen jt 2006). Tervishoiutöötajad ise on arvanud PACSLAC-i kliiniliselt 

kõige kasulikumaks töövahendiks hindamaks eakate patsientide valu (Hadjistavropoulos jt 

2010). PACSLAC on tervishoiutöötajate sõnul kasutajasõbralik, olemas on lihtsad juhised 

selle kohta, kuidas skaalat kasutada ja kuidas moodustub lõppskoor (Herr jt 2008).  

Skaala miinuseks on, et selle väljatöötamise protsessis ei ole seda testitud reaalsete patsientide 

peal, vaid on palutud autoritel hinnata mälu põhjal mingite sümptomite olemasolu, mida nad 

oma praktikas dementsetel eakatel on märganud. Kuigi PACSLAC on tervishoiutöötajate 

poolt hästi vastu võetud, ei pruugi 60 aspekti pidev hindamine olla kliinilises keskkonnas 

lihtsalt teostatav (Zwakhalen jt 2006). Koostajad ei anna juhiseid, mida mingi tulemuse 

saamine tähendab. Lisaks puudub skaalal endal täpne kirjeldus, millistes olukordades ja kui 

tihti tuleks patsienti hinnata (Herr jt 2008). 

Cheung ja Choi viisid 2008 aastal läbi uuringu eesmärgiga tuvastada PACSLAC skaala 

usaldusväärsus. 50 dementset patsienti hinnati PACSLAC vahendiga ning lisaks küsiti nende 

endi käest valu olemasolu esinemist. Selgus, et patsientide enda vastused ja PACSLAC olid 

korrelatsioonis, mis kinnitab skaala usaldusväärsust.  
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6. VALU ALARAVI VÕIMALIKUD PÕHJUSED JA TAGAJÄRJED 

Tervishoiutöötajad arvavad paljudel juhtudel, et dementse eaka käitumuslikud muutused on 

tingitud haigusest ja ei seosta seda võimaliku valu olemasoluga. Põhjus võib peituda  selles, et 

ei olda kursis patsiendi tavapärase olekuga ja ei osata eristada muutusi; teisalt ei suuda 

dementsed ennast ise piisavalt hästi väljendada (Scott jt 2011,  McAuliffe jt 2012).  

Ameerika hooldekodus viidi 2014 aastal läbi uuring, kus osalesid 52 eakat patsienti, kelledest 

20 olid dementsed. Eesmärgiks oli saada infot valu esinemise kohta. Olgugi, et igal residendil, 

kes uuringus osales oli raviskeemis vähemalt üks valuvaigisti ja oli verbaalselt 

kommunikatiivne, siis 57,9% küsitletud dementsetest kogesid ikkagi mõõdukat kuni rasket 

valu. Selgus, et dementsed patsiendid saavad vähem opioide kui mittedementsed, kuigi nende 

valutugevus oli samaväärne. Eakad ise mainisid tervishoiutöötajatele valu olemasolust väga 

vähe või peaaegu üldse mitte. Selle põhjus võib peituda hirmus, et nende muresid ei võeta 

kuulda; kartus muutuda liialt sõltuvaks nii teistest inimestest, aga ka valuvaigistitest endast, 

või soov teha personalile heameelt arvamusega, et valu on vananemise üks osa. Ajapuuduse 

tõttu ei panustanud piisavalt valu avastamisesse ka õed (Monroe jt 2014).  

Õed ei pruugi igapäevaselt küsida dementsetelt valu esinemist eeldades, et tänu haigusele ei 

olda võimelised enesevaatluseks – seetõttu võib jääda verbaalselt võimekal patsiendil valu 

rutiinselt hindamata (Monroe jt 2014). Üheks suurimaks barjääriks valu alaravis võib olla 

asjaolu, et kliinilises keskkonnas ei leidu piisavalt töövahendeid, millega valu hinnata või siis 

olemasolevaid ei kasutata piisavalt teadlikult (McAuliffe jt 2012, Monroe jt 2014). Hetkel 

puudub instrument, millel oleks hea psühhomeetriline karakteristika; mida saab kasutada 

erinevate kognitiivsete kahjustusega patsientidel; mis on saadaval mitmetes keeltes; mis on 

tundlik muutustele; mida oleks lihtne kasutada ja mis näitaks üles praktilist kasulikkust 

(Achterberg jt 2013).  

Puuduvad tõendid mis viitaksid, et dementsed patsiendid kogeksid vähem valu, vaid see võtab 

neil vahetevahel vähemmärgatavamaid vorme nagu segasusseisund, agressioon või sotsiaalne 

tagasitõmbumine. Eelmaninitud sümptomeid võidakse pidada dementsetele omaseks ja 

analgeesia asemel tõstetakse hoopis antipsühhootikumide ravi (Gregory 2015). 

Mitteverbaalsed eakad dementsed kipuvad saama vähem valuvaigisteid, kui need, kes on 

võimelised kommunikeeruma, kuigi nende valutugevus võib olla sama intensiivne. See näitab, 

et tervishoiutöötajatel ei ole piisavalt teadmisi valu olemusest ja hindamisest dementsel eakal 

(Reynolds jt 2008,  McAuliffe jt 2012). 
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Tagajärgedeks patsiendile valu alaravis võivad olla alanenud mobiilsus ja sotsiaalsus, 

depressioon, unehäired, söögiisu langus, agressioon, agitatsioon ja üldine keeldumine 

hooldusest; lisaks suureneb kukkumiste ja deliiriumi tekkerisk (Scott jt 2011, McAuliffe jt 

2012, Gregory 2015). Üleüldiselt viib valu alaravi suurenenud kannatusteni, aeglustab 

paranemist ja kahandab elu kvaliteeti (Scott 2011). Valu alaravi mõjutab lisaks patsiendile ka 

lähedasi, sõpru ja kogu asutust – patsient peab viibima  kauem haiglaravil ja paranemine on 

raskem (Herr 2011).  

2008 Ameerikas läbiviidud uuring võrdles, kas on erinevusi kognitiivselt võimekate ja 

vähemvõimekate eakate valuravis. Verbaalselt tervetel (n=99) oli määratud valuravi 80% 

patsientidest. Raske dementsusega patsientidest (n=105) sai aga valuvaigisteid vaid 56%, 

olenemata sellest, et mõlemal grupil olid sarnased valuga seotud seisundid. Kognitiivsete 

häiretega patsientidel oli raviskeemis vähem pidevalt manustatavat valuvaigistit ja seda anti 

pigem vajadusel (Reynolds 2008). 
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7. ÕENDUSTEGEVUSED 

Eakate demensete patsientidega kokkupuutuval tervishoiutöötajal peaksid olema head 

teadmised selle haiguse eripäradest ning mõjust valutunnetamisele, tundma peamisi 

käitumuslikke valusümptomeid, suutma läbi valuindikaatorite esinemisele kahtlustada valu 

võimalikku olemasolu, läbinud koolituse mõne olemasoleva hindamisskaala kohta, olema 

motiveeritud kasutamaks saadud teadmisi kliinilises keskkonnas ning lõpptulemusena suutma 

adekvaatselt hinnata haige valu  (McAuliffe jt 2012). Õde võiks teada sagedasemaid valu 

põhjusi eakatel ja tegema kindlaks iga patsiendi võimaliku valu etioloogia – see annaks juba 

eelnevalt oletada, kas patsiendil esineb mõni potentsiaalselt valulik seisund või mitte 

(Gregory 2012). 

Dementsel on valu hindamine äärmiselt raske ja nõuab kindlat meetodit ning süsteemi. 

Praegusel hetkel ei ole käitumuslikud valuhindamise skaalad ka mujal maailmas väga 

laialdaselt levinud, seega võib tekkida olukordi, kus õed hindavad valu intuitiivselt, tuginedes 

eaka käitumise jälgimisele. Kerge kuni mõõduka dementsusega patsiendi käest on enamasti 

võimalik valu kohta küsida, kasutades selleks mõnda laialdasemalt levinud instrumenti nagu 

NRS, FDS, VAS või FPS (Herr jt 2006, Gregory 2012).  

Dementse patsiendiga suhtlemiseks tuleb luua rahulik keskkond, kus puuduvad häirivad 

tegurid näiteks müra. Alustuseks tuleb haigelt endalt küsida valu olemasolu - seda võib teha 

koos mõne abistava verbaalse skaalaga, kuid peab jälgima, et patsient on võimeline 

instrumendist aru saama. Esitada tuleks lihtsaid avatud küsimusi, milldele on võimalik 

lühidalt vastata. Suhtlemine dementsega peab olema aeglane ja kannatlik ning abiks võib olla 

ka patsiendi kehakeel. Vastuse õigsust kontrollida soovides võib eaka tähelepanu korraks 

hajutada ja seejärel uuesti proovida soovitud informatsioon kätte saada (Cornally jt 2015). 

Eaka tavapärase käitumismustri ja rutiinide väljaselgitamiseks tuleb teda jälgida nii 

puhkeolekus kui ka füüsiliste tegevuste ajal ja teha koostööd teiste patsiendiga 

kokkupuutuvate tervishoiutöötajatega; mitteverbaalse haige puhul võib võtta ühendust 

eelnevalt eakaga tegelenud kolleegidega. Patsiendi lähedastega suhtlemine annab selgema 

pildi haige normipärasest käitumisest ja harjumustest, võimaluse korral tuleks paluda neil 

eakat jälgida ja oleku muutustest teada anda (McAuliffe jt 2012).  

Usaldusväärne valuraport eeldab, lisaks rääkimisele, patsiendi võimet hinnata valu olemasolu, 

mõista küsimust valu intensiivsuse kohta, meenutada valu olemasolu ajaliselt ning suutelisust 
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näidata valu asukohta enese peal (Chen jt 2010). Valu hindamine eakatel on keeruline,  kuna 

informatsiooni säilitamine ning meeldetuletamine võib olla tänu halvale mälule ja alanenud 

väljendusoskusele piiratud (Gregory 2012). Tervishoiutöötajad peavad arvestama, et 

dementsed kognitiivse kahjustusega eakad, ei pruugi ise valu kurta ja seega tuleb seda nende 

käest küsida (Chen jt 2010). On haigeid, kes arvavad, et valu on vananemise normaalne osa ja 

ei soovi seetõttu personali „häirida“ (Gregory 2012). Patsienti tuleb julgustada valu 

olemasolust teatama, samal ajal arvestades demetse patsiendi võimaliku unustamise ja 

eneseväljendamisraskustega (Ciampi de Andrade jt 2011).  

Kui tundub, et eaka öeldud sõnad ei vasta tegelikkusele või eakas ei ole kognitiivselt piisavalt 

võimekas, tuleks kasutada mõnda käitumuslikku hindamisvahendit. Igal skaalal on olemas 

oma kasutamisjuhend ja kirjeldus, mida  järgida. Patsiendi valu ei tohiks hinnata mitte ainult 

puhkeolekus, vaid ka füüsiliste tegevuse ajal, milleks võib olla mõni tavaline hooldustoiming, 

nagu tualetti minek või voodist tõusmine. Muutused tavapärases käitumises võivad viidata 

valu esinemisele (Ciampi de Andrade jt 2011). Kuna valu on mitmetigi varieeruv fenomen, 

tuleb selle valu hindmist läbiviia pidevalt ja ka peale valuvaigistite võtmist või muude 

valuvaigistavate tegevuste rakendamist. Vastavalt hindamistulemustele, tuleb see edastada 

arstile ja koostöös temaga vajadusel manustada patsiendile valguvaigistavad ravimeid või 

kasutada mõnda mittefarmakoloogilist valu alandavat meetodit. Jälgimise all peab olema  

patsiendi igapäevane ravimite võtmine, kuna mälu halvenemise tõttu võib ta selle unustada 

(Cornally jt 2015). 
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8. ARUTELU  

Autorile teadaolevalt ei ole Eestis varem uuritud dementsuse seost valu tajumise ja 

hindamisega. Samuti pole mujal maailmas läbiviidud uuringutes jõutud ühisele arvamusele, 

mis on peamised dementse patsiendi vähenenud valutunnetuse tagamaad ja millist instrumenti 

sobiks hinnanguliselt kõige paremini rakendada.  

Käesolevast uurimistööst selgus, et iga dementse patsiendi valukäitumine võib olla erinev ja 

ettearvamatu. Eakas ei pruugi ise kognitiivsete kahjustuste tõttu valu kurta ja seega on tähtis 

roll tema ümber olevatel inimestel, kelledeks on peamiselt lähedased, õed aga ka hooldajad. 

Tervishoiutöötajatel peab olema teada patsiendi individuaalne käitumismuster,  mille põhjal 

saab tuvastada muutusi. Olgugi, et dementsete normivälised käitumised võivad olla 

põhjustatud erinevatest probleemidest ja ka haiguse võimalikust ägenemisest, võiks õde, 

vaadates patsiendi varasemat haiguse anamneesi ja sümptomeid, eeldada ka võimalikku valu 

olemasolu. 

Läbitöötatud kirjandusallikatest ei selgunud ühtset kindlat teooriat, milline on dementsete 

patsientide seos valutunnetusega. Ühest küljest arvatakse, et suurenenud on valutaluvus, 

teisalt, et kognitiivse kahjustuse tõttu on valu olemasolu raskem meenutada ja väljendada 

(Oostermann jt 2014, McAuliffe jt 2012). Dementsus mõjutab eakat patsienti erinevalt, 

olenevalt kahjustatud ajuosast, ja seega on iga patsiendi valusümptomid mingil määral 

erinäolised. Esineda võivad negatiivsed vokalisatsioonid, agitatsioon, valu näogrimassid, 

vähenenud sotsiaalsus, pinges kehakeel ja muutused tavapärastes käitumisharjumustes.  

Alaravitud valu on patsiendile koormaks ja võib põhjustada lisavaegusi. Tervishoiutöötajad 

võivad arvata, et dementse käitumuslikud sümptomid on tingitud ainult haiguse ägenemisest 

ja kuna dementsed ei pruugi ka ise valu kurtma tulla, võibki see jääda  märkamata ja ravimata. 

Tagajärgedeks võivad olla depressioon, unehäired, agitatisoon, üldine keeldumine hooldusest, 

söögiisu ja sotsiaalsuse langus,  suureneb ka deliiriumi ja kukkumiste risk. On oluline, et õed 

jälgiksid patsienti valusümptomite esinemise suhtes ja viiksid läbi rutiinset valuhindamist.   

Kerge ja mõõduka dementsusega eaka valuhindamisel tuleks lisaks valu olemasolu küsimisele 

võtta appi mõni verbaalne valu hindamisskaala. Autor leiab, et kuna pole olemas ühte kõige 

usaldusväärsemat töövahendit ja iga patsiendi valukäitumine on natuke erinev, võib 

tervishoiutöötaja proovida kasutada oma töökohas enim rakendust leidvamat instrumenti ja 

selle mittesobivuse korral katsetada alternatiive teiste skaalade näol. Oluline on leida iga 
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patsiendi jaoks just temale sobiv valu hindamise meetod. Autor peab hetkel parimaks 

mitteverbaalse patsiendi hindamisskaalaks PACSLAC instrumenti, mis on mujal maailmas 

näidanud üles usaldusväärsust ja sisaldab laialdaselt valuindikaatoreid. Kuigi 

tervishoiutöötajate arvamused skaalast on kahetised: ühed arvavad, et PACSLAC on 

usaldusväärne ja lihtne kasutada, teised, et ta sisaldab liiga palju valuindikaatoreid ja teda on 

seetõttu keeruline kliinilises keskkonnas rakendada. Autor ei leidnud lähiajal läbiviidud 

empiirilist uuringut tõstaks antud vahendit teistest positiivsemalt esile.  

Kirjandusele tuginedes ei ole mitteverbaalse eaka dementse patsiendi valuhindamise skaalad 

hetkel mujal maailmas laialdaselt levinud ja puudub üks esiletõusev instrument, mistõttu peab 

autor vähetõenäoliseks, et Eestis lähitulevikus mõnda vahendit kliinilises keskkonnas 

kasutada on võimalik. Küll aga soovib autor tähelepanu pöörata asjaolule, et dementsete 

eakate arv maailmas on tõusmas, mis tähendab, et nende patsientide probleemid muutuvad 

järjest aktuaalsemaks. See omakorda annab alust loota, et luuakse üks valiidne, põhjalik, 

lihtsalt kasutatav ja usaldusväärne skaala, mida oleks võimalik rakendada ka Eesti haiglates. 

Autori arvates peitub käesoleva uurimistöö peamine kasulikkus selles, et julgustab 

tervishoiutöötajaid kasutama kerge ja mõõduka dementsusega patsientidel hindamisskaalasid, 

mis tegelikult juba praegu kliinilises keskkonnas olemas on (NRS, VAS, FPS, FDS). Lisaks 

annab töö tervishoiutöötajale ülevaate, milliste käitumuslike sümptomite korral võiks valu 

kahtlustada ja suunab jälgima patsienti pikemalt ning põhjalikumalt. Autor soovitab Eestis 

läbi viia empiirilise uuringu, kasutades ühte või mitut verbaalse dementse hindamisskaalat 

kerge ja mõõduka dementsusega eaka peal ning vaadata, kui hästi nad vahenditest aru saavad. 

Samuti tasub uurida uuemat kirjandust mitteverbaalse dementse eaka valuhindamise kohta, 

leidmaks võimalikke uusi hindamisvahendeid.  

Autor soovitab lugeda 2014. aastal avaldatud Tiina Tambergi ja Maret Pukki lõputööd teemal 

„Dementse inimesega suhtlemist takistavad ja soodustavad tegurid“. Antud uurimistöö annab 

põhjalikuma ülevaate haiguse olemusest ja analüüsib dementsega suhtlemise aspekte, mida ka 

valuküsitluses on oluline tähele panna. 
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9. JÄRELDUSED  

 Puudub ainuõige ja üheselt mõistetav teooria selle kohta, kuidas dementsus mõjutab 

valu tunnetamist. Ühest küljest arvatakse, et valutaluvus on suurenenud; teisalt, et tänu 

kognitiivsete võimete alanemisele ja mälu halvenemisele ei suuda eakas oma valu 

olemasolu meenutada ja väljendada. Olgugi, et dementsel eakal võivad esineda 

muutused valu tunnetamises ja töötlemises, ei saa väita, et nad kogeksid vähem valu 

kui psüühhilise haiguseta eakad. 

 

 Eaka dementse patsiendi valu äratundmine algab eelkõige laialdasematest teadmistest 

patsiendi enda, tema käitumismustrite, üldiste valukäitumuslike sümptomite ja 

hindamisskaalade kohta. Valu avastamise eeldusteks on tervishoiutöötaja kõrge 

teadlikkus patsiendi võimalikest valutekitavatest seisunditest ja juba väljendunud 

valuga seotud käitumuslikest sümptomitest, milledeks peamiselt võivad olla: 

negatiivsed vokalisatsioonid, näogrimassid, pinges kehakeel, agitatsioon, vähenenud 

sotsiaalsus ja muutused normipärastes tegevustes. Kõige objektiivsemaks ja kiiremaks 

meetodiks on alustuseks küsida valu esinemist eaka enda käest, kasutades lisaks 

mõnda hindamisskaalat (NRS, FPS, VAS, VDS). Kui eelmainitud meetod osutub 

ebasobivaks, saab patsiendi valu tuvastada läbi mitteverbaalse käitumusliku 

hindamisskaala (PAINAD, Abbey Pain Scale, Mobid-2, PACSLAC, Doloplus-2, 

NOPPAIN).   

 

 Valu alaravi võib põhjustada lisatsressi ja pingeid nii eakatele endale, kui ka nende 

lähedastele. Peamisteks tagajärgedeks võivad olla unehäired, agressioon, agitatisoon, 

söögiisu langus, keeldumine hooldusest ning vähenenud sotsiaalsus; lisaks esineb 

kõrgenenud deliiriumi ja kukkumiste risk. Alaravi halvendab elukvaliteeti, pikendab 

haiglas oldavat aega ja põhjustab lisastressi nii patsiendile endale kui ka tema 

perekonnale.  

 

 Õe roll on olla kursis eaka käitumismustrite ja tavapäraste harjumustega, soovituslikult 

teha koostööd ka patsiendi lähedaste ja teiste kolleegidega ning tuvastada muutusi 

eaka seisundis. Õde peab teadma peamisi valupõhjustavaid diagnoose eakatel, olema 

kursis dementsete patsientide võimalike valude põhjustega ja suutma tuvastada valu 

potentsiaalset olemasolu läbi sümptomite esinemise. Õe ülesandeks on läbiviia haige 
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esmane valuhindamine järgides toetava suhtlemise reegleid, kasutades lisaks mõnda 

haiglas olevat hindamisskaalat ja proovida saada patsiendi käest võimalikult palju 

informatsiooni. Õde peaks aru saama, et dementsed patsiendid ei pruugi ise valust 

rääkima tulla, seega tuleb seda ise järjepidevalt küsida ja hinnata. Vastavalt 

hindamistulemustele, saab saadud info edastada arstile ja temaga koostöös manustada 

vajadusel patsiendile valguvaigistavad ravimeid või rakendada mõnda 

mittefarmakoloogilist ravimeetodit.  
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LISA 5 

 

Doloplus 2-scale Pain assessment in elderly 

NAME : Christian Name : Unit : 
 DATES   

  
 

    
 

Behavioural Records       
 

SOMATIC REACTIONS       
 

1• Somatic • no complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

complaints • complaints expressed upon inquiry only  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
 

 • occasionnal involuntary complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 
 

 • continuous involontary complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 
 

         

2• Protective • no protective body posture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

body postures 
• the patient occasionally avoids certain positions  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 

 

adopted at rest 
• protective postures continuously and effectively sought . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 

 

 
• protective postures continuously sought, without success . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 

 

         

3• Protection of • no protective action taken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

sore areas 
•protectiveactionsattemptedwithoutinterferingagainstanyinvestigationornursing . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 

. . 1 1 1 1 
 

 
• protective actions against any investigation or nursing . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 

 

 
• protective actions taken at rest, even when not approached  . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 

 

        
 

4• Expression • usual expression  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

 • expression showing pain when approached . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
 

 
• expression showing pain even without being approached  . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 

 

 
•permanentandunusuallyblanklook(voiceless,staring,lookingblank) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

. . . . 3 3 3 3 
 

         

5• Sleep pattern • normal sleep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

 • difficult to go to sleep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
 

 • frequent waking (restlessness)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 
 

 • insomnia affecting waking times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 
 

       
 

PSYCHOMOTOR REACTIONS       
 

6• washing • usual abilities unaffected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

• usual abilities slightly affected (careful but thorough) 
  

1 1 1 1 
 

&/or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

• usual abilities highly impaired, washing &/or dressing is laborious and incomplete 2 2 2 2  

dressing  

• washing &/or dressing rendered impossible as the patient resists any attempt 3 3 3 3  

 
 

         

7• Mobility • usual abilities & activities remain unaffected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

• usual activities are reduced (the patient avoids certain movements and reduces his/her walking distance) 
. 1 1 1 1 

 

 
 

 
• usual activities and abilities reduced (even with help, the patient cuts down on his/her movements) . . . 
. 2 2 2 2 

 

 
• any movement is impossible, the patient resists all persuasion  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 

 

       
 

PSYCHOSOCIAL REACTIONS       
 

8• Communication • unchanged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

 
.•heightened(thepatientdemandsattentioninanunusualmanner) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 1 1 1 1 
 

 • lessened (the patient cuts him/herself off) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 
 

 
• absence or refusal of any form of communication  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 

 

       

9• Social life 
•participatesnormallyineveryactivity(meals,entertainment,therapyworkshop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 0 0 0 0 
 

 • participates in activities when asked to do so only  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
 

 
• sometimes refuses to participate in any activity . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 

 

 • refuses to participate in anything  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 
 

         

10• Problems of • normal behaviour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
 

behaviour • problems of repetitive reactive behaviour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
 

 • problems of permanent reactive behaviour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 
 

 
• permanent behaviour problems (without any external stimulus) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 

 

        
 

COPYRIGHT   SCORE     
 

         

Wary Bernard, 1992, valideeritud 1999 http://prc.coh.org/PainNOA/Doloplus%202_Tool.pdf  

http://prc.coh.org/PainNOA/Doloplus%202_Tool.pdf
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LISA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geriatricpain.org/Content/Assessment/Impaired/Documents/PACSLAC_Too

l.pdf  

http://www.geriatricpain.org/Content/Assessment/Impaired/Documents/PACSLAC_Tool.pdf
http://www.geriatricpain.org/Content/Assessment/Impaired/Documents/PACSLAC_Tool.pdf
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LISA 7               

MOBILIZATION – OBSERVATION – BEHAVIOUR – INTENSITY – DEMENTIA 

 

 
Patient´s name: Date: Time: Unit: 
 
 

Pay attention to the patient´s pain behaviour during morning care. Observe the patient before you start mobilization. Explain clearly 
what is going to happen. Guide the patient carefully through the activities 1–5. Reverse the movement immediately if pain behaviour is 
perceived. Rate your observation after each activity: 
 
 

Pain Behaviour           Pain Intensity 
 
Tick the boxes for Pain 

noises, Facial expression and 

Defence, whenever you 

observed such pain behaviour 

 
 

Pain noises Facial expression Defence 
Ouch! Grimacing Freezing 

Groaning Frowning Guarding 
Gasping Tightening mouth Pushing 

Screaming Closing eyes Crouching 

 
Based on pain behaviour, rate the pain 

intensity with a cross on the lines (0–10) 

 
 YOU MAY TICK SEVERAL BOXES FOR EACH ACTIVITY  HOW INTENSE DO YOU REGARD THE PAIN TO BE?     

 

1. Guide to open both hands, 

       
0 is no pain and 10 is as bad as it possibly could be     

 

           
 

                   
 

 

one hand at a time 
                   

 

                    
 

                    
 

                     
 

2. Guide to stretch both arms towards head, 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

                   
 

 

one arm at a time 
                   

 

                     

                    
 

                     
 

3. Guide to stretch and bend both 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

                   
 

 

knees and hips,one leg at a time                    
 

                     

                     

                     
 

                     
 

4. Guide to turn in bed to both sides 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

                   
 

                    

                     
 

                     
 

5. Guide to sit at the bedside 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

                   
 

                    

                   
 

                     
  

0 1           2           3          4          5            6           7         8           9      10
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Pain Behaviour 
 
Make one or more cross/es on the pain drawing (front and back),  

according to observed pain behaviour  

(Pain noises, Facial expression and Defence)                                                                         Pain Intensity 

 
Based on pain behaviour, rate the pain intensity 

with a cross on the lines (0–10) 
 
 
 

  HOW INTENSE DO YOU REGARD THE PAIN TO BE?     

  0 is no pain and 10 is as bad as it possibly could be     

6. Head, mouth, neck            
               

               

               

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Heart, lung, chest wall            
              

               

               

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Abdomen            
              

               

               

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Pelvis, genital organs            
               
               

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Skin            
               

               

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
Based on all observations, rate the patient’s overall pain intensity 

0 1           2         3         4          5          6         7          8          9           10 
  

https://www.nccdp.org/resources/Mobid-2PainScaleenglish.pdf  

https://www.nccdp.org/resources/Mobid-2PainScaleenglish.pdf
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LISA 8  

Andmete väljavõtuleht 

Autorid, 

väljaande 

aasta, riik 

Pealkiri Uurimis-

probleem 

Eesmärk, 

Ülesanded 

Uurimistöö 

tüüp 

Valim Andmete 

Kogumise 

meetod 

Andmete 

analüüsimise 

meetod 

Olulisemad 

tulemused 

Järeldused 

Achterberg, W. 

P., Pieper, JC. 

M., Dalen-

Kok, A. H., 

WM de Waal, 

M., Husebo, B. 

S., 

Lautenbacher, 

S., Kunz, M., 

Scherder, E., 

Corbett, A. 

2013, 

Inglismaa 

Pain management in patients with dementia Valu 

alaravi 

dementsetel 

on 

ebaadekvaa

tne 

Kirjeldada 

valuga 

toimetuleku

t 

dementsetel 

, kuidas 

haigus 

mõjutab 

valutunneta

mist ja anda 

soovitusi 

edasiseks 

Kirjanduse 

ülevaade 

   Puudub 

efektiivne ja 

kliiniliselt 

lihtsalt 

kasutatav 

skaala, mida 

saaks 

kasutada 

erinevatel 

verbaalsete 

kahjustuseg

a 

patsientidel, 

pole ühst 

teooriat 

valutunneta

misele 

dementsel 

On vaja pakkuda 

toetust ja selgeid 

juhised 

tervishoiutöötaja

tele, kuidas 

hinnata dementse 

patsiendi valu ja 

tagada selleks 

vastavad 

hindamisskaalad 

Ahn, A., 

Horgas, A. 

2014, Kanada 

Understanding the  
relationship between pain and disruptive behaviours in residents 

with dementia. 

Dementsed 

ei suuda 

väljendada 

ennast 

arusaadaval

t 

Uurida valu 

seost 

käitumuslik

e 

sümptomite

ga 

dementsetel 

Kirjanduse 

ülevaade 

 MDS 

skaalad 

Hinnati 

erinevaid 

MDS 

skaaladel 

olevaid 

käitumuslike 

sümptomite 

esinemist 

Valu on 

korrelatsioo

nis häirivate 

käitumuslik

e 

sümptomite

ga 

Et vähendada 

häirivaid 

käitumuslike 

sümptomeid, 

tuleb valu 

hinnata ja ravida 

Brown, D. 

2011, Iirimaa 

Pain assessment with cognitively impaired older people in the acute hospital 

setting. 

Kognitiivse

lt 

kahjustunu

d 

patsiendid 

saavad  

vähem 

analgeesiat 

Kirjeldada 

valukäitum

uslikke 

sümptomei

d, Abbey 

valuskaala 

olemust, 

plusse ja 

miinuseid,  

Kirjanduse 

ülevaade 

   Valu 

käitumuslik

ud 

sümptomid: 

suurenenud 

agitatsioon, 

unehäired, 

kurb 

näoilme, 

kõrgenenud 

pulss, RR; 

Abbey 

skaala ei 

pruugi alati 

valu 

avastada. 

Valu 

käitumuslike 

sümptomite 

põhjal on 

võimalik valu 

tuvastada, Abbey 

ei ole 

laiapõhjaline 

instrument 
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Chen, Y. H., 

Lin, L. C., 

Watson, R. 

2010, Taiwan 

Validating nurses’ and nursing assistants’ report of assessing pain in older 

people with dementia. 

Valu on 

dementsetel 

alaravitud 

ja 

alahinnatud 

Hinnata 

Registered 

nurses ja 

nursing 

assistants 

pädevust 

valu 

hindamises 

Kvantitatiivne 304 

dement

set 

patsien

ti 

Tervishoiu

töötajad 

hindasid 

kõigepealt 

valu ise, 

Doloplus-

2 hinnati 

patsiente 

Analüüsiti 

vastuseid 

Intuitiivne 

valuhindami

ne on 

ebatäpne 

Valuhindamist 

tuleb läbiviia 

rutiinselt 

Ciampi de 

Andrade, D., 

Weber Vieira 

de Faria, J., 

Caramelli, P., 

Alvarenga, L., 

Galhardoni, R., 

Siqueira, S. 

R.D., Yeng, L. 

T., Jacobsen 

Teixeira, M. 

2011 

The assessment and management of pain in the demented and non-demented 

elderly patient. 

Valu on 

eakatel suut 

probleem. 

Paljud 

dementsed 

ei suuda 

valu 

väljendada 

Kirjeldada, 

millised on 

hindamism

eetodid 

Kirjanduse 

ülevaade 

   Oluline on 

patsiendi 

käest valu 

küsida, , 

avastada 

valusündroo

m ja 

proovida 

seda 

alandada 

Valu olemasolu 

tuleb eeldada, 

hinnata ja ravida. 

Corbett, A., 

Husebo, B., 

Malcangio, M., 

Staniland, A., 

Cohen-

Mansfield, J., 

Aarsland, D., 

Ballard, C. 

2012, 

Inglismaa 

Assessment and treatment of pain in people with dementia. 

 

Dementsete

l eakatel on 

valu 

alaravitud 

Pakkuda 

ülevaadet 

dementse 

eaka valu  

olemusest 

hindamisest 

ja ravist 

Kirjanduse 

ülevaade 

Erinev

ate 

uuring

ute 

kokkuv

õte 

  Valu on 

sagedane 

probleem 

dementsetel, 

Valu saab 

mõõta 

spetsiaalsete 

skaalade 

abil 

Tuleb luua 

tulevikus 

lihtsamaid 

hindamisskaalasi

d, ravida valu 

tõenduspõhiselt 

Coyne, P. J., 

Herr, K., 

McCaffery, 

M., 

Manworren, R. 

C. B., Merkel, 

S. 2011 

 

Pain assessment in the patient unable to self-report: Position statement with 

clinical practice recommendations. 

Valu 

hindamine 

on 

keeruline 

miteverbaal

setel 

patsienidel 

Anda 

juhiseid 

valu 

hindamisek

s  

Kirjanduse 

ülevaade 

   Tuleb 

kasutada 

käitumuslik

e 

valuhindami

se skaalasid, 

tuleb teha 

hindamist 

pidevalt, 

tuleb pt 

jälgida 

Kindlate 

meetmetega 

mitteverbaalse 

patsiendi 

valuhindamine 

on oluline, e valu 

ei oleks 

alaravitud ja 

alaavastatud 

Gregory, J. 

2012, 

Inglismaa 

How can we assess pain in people who have difficulty communicating? A 

practice development project identifying a pain assessment tools for acute 

care. 

Kommunik

atsioonipro

bleemiga 

inimestel 

on raske 

valu ära 

tunda ja 

hinnata 

Indentifitse

erida valu 

hindamise 

töövahendi

d 

kommunika

tsiooniprobl

eemiga 

patsientidel

e ja hinnata 

kasutatavus

t kliinilises 

keskkonnas 

Kirjanduse 
ülevaade 

 Sobiva 

kirjanduse 

kogumine 

Kirjanduse 

analüüsimine, 

skaalade 

kommenteeri

mine ja 

hindamine 

On olemas 

mitmeid 

skaalasid, 

millega valu 

hinnata 

Kõikidel leitud 

skaaladel leidus 

ikkagi ka 

negatiivseid 

külgi, kuid neid 

on võimalik 

kliinilises 

keskkonnas 

kasutada 
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Gregory, J. 

2015, 

Inglismaa 

The complexity of pain assessment in older people. Valu on 

alaravitud 

dementsetel 

Kirjeldada 

kui oluline 

on 

valuhindam

ine, 

kirjeldada 

hindamissk

aalasid ja 

hindamise 

keerulikkus

t 

Kirjanduse 

ülevaade 

   Valuhindam

ine on 

raske, kuna 

puudub 

kindel 

hindamisska

ala 

Valuhindamine 

on keeruline, 

kuid tuleb 

kindlaid 

meetodeid 

Hadjistavropou

los, T., 

Fitzgerald, T. 

D., 

Marchildon, G. 

P 2010, 

Kanada 

Practice Guidelines for Assessing Pain in Older Persons with Dementia 

Residing in Long-Term Care Facilities. 
Valu  on 
dementsel 
alaravitud 
ja 
alahinnatu
d 

Anda 
juhiseid, 
kuidas 
hinnata 
dementsel 
patsiendil 
valu ja 
kirjeldada 
skaalasid 

Kirjanduse 
ülevaade 

   Kindlad 
juhiseid 
valuhindami
seks, kuidas 
valu 
olemasolu 
küsida ja 
kuidas 
käitumuslik
e 
sümptomei
d jälgida 

Tuleb kasutada 
standardiseeritu
d valuhindamist 

Hadjistavropou

los, T., Herr, 

K., Prkachin, 

K. M., Craig, 

K. D., Gibson, 

S. J., Lukas, A. 

2014, 

Ameerika 

Ühendriigid 

Pain assessment in elderly adults with dementia. Valu on 

alaravitud 

ja 

alahinnatud

. 

Mitteverbaa

lsete 

dementsete 

valuhindam

ine on 

keeruline ja 

nõuab 

teadmisi 

Kirjeldada 

valutunneta

mist 

dementsetel

, kuidas 

hinnata 

valu ja 

olemasolev

aid 

hindamissk

aalasid 

Kirjanduse 

ülevaade 

   Juhised, 

kuidas 

hinnata 

valu, 

ülevaatlik 

info 

hindamisska

aladest 

Õed peavad 

kasutama kindlat 

standadiseeritud 

hindamismeetodi

t 

Herr, K. 2011 Pain assessment strategies in older patients. American Pain Society. Valu on 

dementsetel 

alaravitud 

ja on 

koormaks 

kõikidele 

Kirjeldada 

valuhindam

ist, 

hindamissk

aalasid ja 

meetodeid 

Kirjanduse 

ülevaade 

   Alustuseks 

tuleks 

patsiendilt 

endalt 

küsida valu 

olemasolu 

esinemist, 

pärast seda 

vajadusel 

proovida 

mõnda 

käitumuslik

ku 

hindamisska

alat 

Laiapõhjaline 

valuhindamine 

on oluline valu 

ära tundmiseks 

ja ravimiseks 

 



49 
 

Autorid, 

väljaande 

aasta, riik 

Pealkiri Uurimis-

probleem 

Eesmärk, 

Ülesanded 

Uurimistöö 

tüüp 

Valim Andmete 

Kogumise 

meetod 

Andmete 

analüüsimise 

meetod 

Olulisemad 

tulemused 

Järeldused 

Herr, K., 

Bjoro, K., 

Decker, S. 

2006 

Tools for assessment of pain in nonverbal older adults with dementia: a state 

of the science review. 

Valu on 

alahinnatud 

ja 

alaravitud 

Hinnata 

olemasolev

aid 

skaalasid ja 

teha 

ettepanekui

d  

Kirjanduse 

ülevaade 

   Kuigi on 

olemas 

mitmeid 

skaalasid, 

vajaksid 

need siiski 

ülevaatamis

t ja 

täiendust 

Praegu ei ole 

ühtegi 

esiletõusvat 

skaalat, mis 

oleks teistest 

parem 

Herr, K., 

Bjoro, K., 

Decker, S., 

2008 

State of the art review of tools for assessment of pain in nonverbal older 

adults. 

Valu on 

alaravitud 

ja 

alahinnatud 

Kirjeldada 

olemasolev

aid 

skaalasid 

Süstemaatilin

e ülevaade 

   Dementsete 

valuhindami

seks on 

olemas 

mitmeid 

skaalasid 

Ükski skaala ei 

tõuse antud 

hetkel erilisemalt 

teistest esile 

Hersch, E. C., 

Falzgraf, S. 

2007 

Management of the behavioral and psychological symptoms of dementia. Rohkem 

kui 50% 

dementsete

st kogeb 

käitumuslik

ke ja 

psühholoog

ilisi 

dementsuse 

sümptomei

d. 

Kirjelda, 

kuidas 

toime tulla  

valu 

käitumuslik

e ja  

psühholoog

iliste 

sümptomite

ga 

Kirjanduse 

ülevaade 
 Varasemat

e 

uuringute 

kokkuvõtt

ed 

Varasemate 

uuringute 

seisukohad 

Tervishoiut

öötaja 

teadmised, 

toetud ja 

keskkonna 

modifitseeri

mine on 

olulised 

BPSD 

sümptomite 

vähenemise

ks 

Oluline on 

laiapõhjalised 

teadmised ja 

ravi. 

Horgas, A., 

Miller, L. 2008 

Pain assessment in people with dementia. Valu on 

tihti 

alaravitud, 

eriti 

dementsetel 

eakatel, kes 

ei suuda ise 

verbaalselt 

kommunike

eruda 

Kirjeldada 

PAINAD 

skaala 

olemust ja 

usaldusväär

sust 

Juhtumianalü

üs 

76-

aastane 

mees, 

elanud 

2a 

hoolde

kodus, 

diagno

ositud 

kaugel

earene

nud 

Alzhei

mer, ei 

suuda 

komm

unikeer

uda 

Hinnati 

PAINAD 

skaalaga 

meespatsie

nti 

Analüüsiti 

hindamisskaa

la vastuseid 

PAINAD 

skaalal on 

nii 

positiivseid 

kui ka 

negatiivseid 

külgi 

PAINAD skaala 

ei ole hinnatud 

kerge või 

mõõduka 

dementsusega 

patsiendil 

Husebo, B. S., 

Achterberg, W. 

P., Lobbezoo, 

F., Kunz, M., 

Lautenbacher, 

Pain in patients with dementia: A review of pain assessment and treatment 

challenges. 

Valu 

hindamine 

on 

keeruline 

dementsetel 

Kirjeldada 

valuhindam

ise ja 

valuravi 

keeruliseKi

Kirjanduse 

ülevaade 

   35 a jooksul 

on loodud 

35 

hindamisska

alat 

Üksi neist 

skaaladest ei 

tõuse eriliselt 

esile 
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S., Kappesser, 

J., Tudose, C., 

Strand, L. I. 

2012 

d kohti 

Husebo, B. S., 

Ballard, C., 

Fritze F., 

Sandvik, R. K., 

Aarsland, D. 

2013, Norra 

Efficacy of pain treatment on mood syndrome in patientswith dementia: a ra
ndomized clinical trial. 

Depressioo

ni 

esinemine 

valuga 

dementsetel 

Uurida 

samm-

sammult 

valu 

ravimise 

mõju 

depressioon

ile  

Kvanitatiivne 352 

dement

set 

Patsiendid 

said 

igapäevase

lt 

valuvaigist

eid 

Cohen-

Mansfield 

skaala,  

Igat patsienti 

uurisid eraldi 

õde, arstid ja 

teadustöö 

tegijad 

Valuga 

seotud 

meeleolusü

mptomid 

paranesid.  

Tuleb 

intensiivsemalt 

ravida valu, siis 

paraneb ka 

meeleolu 

Husebo, B. S., 

Husebo, S., 

Strand, L. I., 

Moe-Nilssen, 

R., Ljunggren, 

A. E. 2010  

Pain in older persons with severe dementia. Psychometric properties of 

the Mobilization-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia (MOBID-

2) Pain Scale in a clinical setting. 

Dementse 

pt 

valuhindam

ine on 

väljakutse 

ja nõuab 

hea skaala 

olemasolu 

Kirjeldada 

ja hinnata 

Mobid-2 

skaalat ja 

selle 

usaldusväär

sust 

Kvantitatiivne 77 

dement

set 

patsien

ti 

Hinnatti 

valu 

olemasolu 

Mobid 2 

skaalaga, 

patsiente 

uurisid 

arstid 

Analüüsiti 

tulemusi 

81% 

tuvastati 

valu 

olemasolu 

Skaala tulemus 

oli 

korrelatsioonis 

arstide omaga, 

kiire ja lihtne 

skaala 

Husebo, B. S., 

Strand, L. I., 

Moe-Nilssen, 

R., Husebo S. 

B., Snow, A. 

L., Ljunggren, 

A. E. 2007, 

Norra 

Mobilization-Observation-Behavior-Intensity-Dementia Pain Scale 

(MOBID): Development and Validation of a Nurse-Administered Pain 

Assessment Tool for Use in Dementia. 

Eakate 

dementsete 

valuhindam

ine on 

väljakutse, 

kuna nende 

verbaalne 

võimekus 

on 

alanenud 

Kirjeldada 

MOBID 

instrumendi 

teket ja 

kontrollida 

selle 

valiidsust ja 

usaldusväär

sust 

Kvantitatiivne 26 

hoolde

kodu 

patsien

ti 

Õed 

hindasid 

skaalaga 

patsientide 

valu ise 

intuitiivsel

t ja siis 

MOBID 

skaalaga 

Analüüsiti 

vastuseid 

MOBID 

avastas 

tunduvalt 

rohkem 

valu kui 

intuitiivn

e 

skoorim

mine 

MOBID 

skaala 

kasutamine 

aktiivse 

tegevuse ajal 

on kasulik ja 

usaldusväärn

e 

Jordan, A., 

Hughes, J., 

Pakresi, M., 

Hepburn, S., 

O`Brien, J. T. 

2011 

The utility of PAINAD in assessing pain in a UK population with dementia. Valu 

dementsetel 

on 

alaravitud 

ja 

alahinnatud

, puudub 

hea skaala 

Kirjeldada 

PAINAD 

skaala 

olemust ja 

hinnata 

tema 

usaldusväär

sust 

Kvantitatiivne 79 

dement

set 

Õed 

hindasid 

skaalaga 

patsiente, 

spetsialisti

d hindasid 

veel üle 

Analüüsiti 

tulemusi 

39 patsiedil 

oli skaala 

järgi kerge 

valu, kuid 

nendest 

ainult 13% 

olid 

tegelikult 

valud 

Instrument on 

sensitiivne 

avastamaks 

valu., aga kõrge 

valepositiivne ja 

–negatiivne määr 

ja ehk 

avastatakse 

hoopis stressi 

Cheung, G., 

Choi, P. 2008 

The use of the pain assessment checklist for seniors with limited ability to 

communicate (PACSLAC) bu caregivers in dementia care facilities 

Valu on 

alaravitud 

ja 

alaavastatu

d 

Kirjeldada 

PACSLAC 

skaala 

olemust ja 

hinnata 

usaldusväär

sust 

Kvanititatiivn

e 

50 

dement

set 

patsien

ti 

Intervjuu 

patsiendi 

endaga, 

hindamine 

PACSLA

C skaala 

abil 

Tulemuste 

võrdlemine 

PACSLAC 

skaala on 

korrelatsioo

nis 

patsientide 

enda 

sõnadega 

PACSLAC on 

usaldusväärne 

Kunz, M., 

Scharmann, S., 

Hemmeter, U., 

Schepelmann, 

K., 

Lautenbacher, 

The facial expression of pain in patients with dementia. International 

Association for the Study of Pain. 

Valu on 

alaravitud 

ja 

alahinnatud  

Kirjeldada  

ning 

hinnata kas 

ja kuidas on 

võimalik 

näogrimaas

Kvantitatiivne 42 

dement

set ja 

54 

tervet 

eakat 

A. Fischer 

algomeetri

ga loodud 

surve, 

intervjuu 

FACS 

programm, 

tulemiste 

analüüs 

tervistkahju

stav 

stimulatsioo

n ja valu 

peegeldavad 

läbi 

Valu hindamine 

näogrimasside 

läbi on tõhus 

meetod 
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S. 2007 side abil 

dementse pt 

valu ära 

tunda 

näoilmete 

üksteist ja 

dementsete 

patsientide 

näogrimassi

d 

väljendasid 

tegeliku 

surve 

intensiivsust

. 

Lautenbacher, 

S., Niewelt, B. 

G., Kunz, M. 

2013, 

Saksamaa 

Decoding Pain from the Facial Display of 

Patients with Dementia: A Comparison of 

Professional and Nonprofessional Observers 

Dementsete 

väljendusos

kus on 

alanenud 

Kas valu on 

võimalik 

läbi 

näogrimassi

de 

tuvastada ja 

kui 

pädevad on 

selles 

praktiseeriv

ad õed. 

Kvantitatiivne 21 

praktis

eerivat 

õde ja 

21 

inimes

est 

koosne

v 

kontrol

lgrupp 

Valim 

vaatas 120 

videoklipp

i ja paluti 

hinnata 

valutugev

ust 

Analüüsiti 

vastuseid 

Õdede ja 

kontrollgrup

i vastused ei 

erinenud 

Praktiseerivad 

õed ei näidanud 

kõrget 

kompetentsi, 

tuleks teha 

lisakoolitusi 

Lichtner, V., 

Dowding, D., 

Esterhuizen, 

P., Closs, J., 

Long, A. F., 

Corbett, A., 

Briggs, M. 

2014 

Pain assessment for people with dementia: a systematic review of 

systematic reviws of pain assessment tools. 

Valu on 

alaravitud 

ja 

alahinnatud 

Otsida ja 

kirjeldada 

dementsete 

patsientidel

e mõeldud 

hindamis 

skaalasid 

Süstemaatilin

e ülevaade 

   Enim 

kirjeldatud 

skaalad on 

Abbey, 

NOPPAIN, 

PACSLAC, 

PAINAD ja 

Doloplus-2 

On palju 

skaalasid, kuid 

ükski ei tõuse 

neist esile 

Mahoney, A. 

E., Peters, L. 

2008, 

Austraalia 

The Mahoney Pain Scale: examining pain and agitation in advanced 

dementia. 

Valu 

alaravi 

põhjustab 

agiteeritud 

käitumist 

Kirjeldada 

agitatsiooni 

sümptomei

d, 

kirjeldada 

ja hinnata 

Mahoney 

agitatsiooni

skaala 

kasulikkust 

Kvantitatiivne 112 

dement

set 

Hinnatud 

skaalaga 

Analüüsitud 

tulemusi 

Agitatsiooni 

sümptomite

ks on 

valjuhäälsed 

hüüded, 

nihelemine, 

edasi-tagasi 

kõigutamine

, füüsiline 

kontakt 

töötajatega 

Agitatsioon 

raskendab 

patsiendi ravi, 

Mahoney 

agitatsiooniskaal

a on kasulik 

Autorid, 

väljaande 

aasta, riik 

Pealkiri Uurimis-

probleem 

Eesmärk, 

Ülesanded 

Uurimistöö 

tüüp 

Valim Andmete 

Kogumise 

meetod 

Andmete 

analüüsimise 

meetod 

Olulisemad 

tulemused 

Järeldused 

McAuliffe, L. 

2012 

Pain and dementia: an overview of the literature. Järjest 

suurenev 

valu alaravi 

Kirjeldab, 

kuidas valu 

alaravi 

mõjutab 

dementset 

Kirjanduse 

ülevaade 

 Kasutati 

teadusand

mebaase 

Medline, 

Cinahl 

Artiklite 

analüüs 

Agitatsioon, 

depressioon, 

unehäired, 

alanenud 

söögiisu, 

sotsiaalne 

isolatsioon 

Valu alaravi 

suurendab 

patsiendi 

kannatusi ja 

pikendab 

raviprotsessi 
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Monroe, T. B., 

Misra, S. K., 

Habermann, R. 

C., Dietrich, 

M. S., Cowan, 

R. L., 

Simmons, S. F. 

2014 

Pain reports and pain medication treatment in nursing home residents with 

and without dementia. 

Valu on 

dementsetel 

alaravitud 

ja 

alahinnatud  

Teha 

kindlaks, 

kuidas 

dementsus 

mõjutab 

valuväljend

amist ja 

milliseid 

analgeetiku

me 

valuravis 

kasutatakse 

Kvantitatiivne 52  

patsien

ti, 20 

nendes

t 

dement

sed 

Intervjuu Intervjuude 

analüüs 

Mittedemen

tsed said 

rohkem 

opioide, kui 

dementsed. 

Dementsed 

olid 

suutelised 

oma valust 

raporteerim

a. 

Kerge ja 

mõõduka 

dementsusega 

eakad suudavad 

oma valust 

raporteerida.  

Oostermann, J. 

M., Hendriks, 

H., Scott, S., 

Lord, K., 

White, N., 

Sampson, E. L. 

2014 

When pain memories are lost: a pilot study of semantic knowledge of pain 

in dementia. 

Valu 

dementsetel 

on 

alaavastatu

d ja 

alaravitud 

Uurida, kas 

dementsed 

tunnevad 

ära valuliku 

olukorra ja 

kuidas nad 

kirjeldavad 

valu 

olemasolu 

Kvantitatiivne 26 

dement

set 

patsien

ti, 13 

inimes

est 

koosne

v 

kontrol

lgrupp 

Intervjuu Andmete 

analüüs ja 

võrdlus, 

kontroll 

PAINAD 

skaalaga 

Dementsed 

tuvastasid 

vähem 

valulikke 

olukordi ja 

kasutasid 

vähem 

emotsionaal

semaid 

valukirjeldu

si 

Semantiline 

mälu võib 

limiteerida 

võimekust valu 

kirjeldada 

Pautex, S., 

Michon, A., 

Guedira, M., 

Emond, H., Le 

Lous, P., 

Samaras, D., 

Michel, J. P., 

Hermann, F., 

Giannakopoulo

s, P., Gold, G. 

2006, 

Prantsusmaa 

Pain in severe dementia: self-assessment of observational scales? Valu on 

dementsetel 

tihti esinev 

probleem, 

alaravi võib 

põhjustada 

mitmeid 

probleeme 

Hinnataver

baalset 

väljendamis

t nõudvaid  

valu 

hindamissk

aalasid 

dementsetel 

Kvantitatiivne 129 

dement

set 

patsien

ti 

Küsiti 

patsiendilt 

valu 

esinemist, 

kasutades 

kas ühte 

või kõiki 

kolme 

(VRS, 

VAS, 

FPS) 

skaalat 

Analüüsiti 

vastuseid 

61% 129-st 

mõõduka 

dementsuse

ga 

patsiendist 

mõistsid 

vähemalt 

ühte 

kolmest 

ettenäidatud 

(VRS, VAS 

ja FPS) 

verbaalse 

valuhindami

se skaalast. 

kognitiivse 

kahjustusega 

eakad on 

võimelised aru 

saama 

töövahenditest ja 

seda tuleks 

nende peal 

proovida. 

 

Pesonen, A. 

2011, Soome 

Pain measurement and management in elderly patients Valu on 

alaravitud 

Uurida 

valuga 

toimetuleku

t ja 

hindamist 

pärast 

südameoper

atsiooni 

Empiiriliste 

uuringute 

ülevaade 

   FPS , VRS, 

VAS 

kasutamine 

oli edukas 

Verbaalsete 

skaaladega saab 

mõõta eaka valu 

Reynolds, K. 

S., Hanson, L. 

C., DeVellis, 

R., Henderson, 

M., 

Steinhauser, K. 

E. 2008 

Disparities in pain management between cognitively intact and cognitively 

impaired nursing home residents 

Dementsed 

mitteverbaa

lsed eakate 

valu on 

alaravitud 

ja 

alahinnatud 

Testida, kas 

dementsed 

saavad 

vähem 

valuvaigiste

id kui 

mittedemen

tsed 

Kvantitatiivne 551 

patsien

ti 

 56 % 

kognitiivse 

langusega pt 

said 

valuvaigisteid

, terved said 

80% 

Kognitiivset

e häiretega 

patsientidel

e anti 

vähem 

valuvaigiste

id 
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Scott, S., 

Jones, L., 

Blanchard, M. 

R., Sampson, 

E. L. 2011 

Study Protocol: The behaviour and pain in dementia study (BePAID). Käitumusli

ke 

sümptomite

ga pt ravi 

on haiglates 

kesine 

Tõestada 

hüpotees, et 

halb 

valuravi on 

seotud 

käitumuslik

e 

sümptomite 

halvenemis

ega 

Kirjanduse 

ülevaade 

   Valu alaravi 

tõstab 

käitumuslik

e 

sümptomite 

arenemise 

tõenäosust 

Tõusnud 

käitumuslikud 

sümptomid on 

koormaks ka 

eaka lähedastele, 

palatikaaslastele 

ja 

tervishoiutöötaja

tele 

Zwakhalen, S. 

MG., Hamers 

PH. J., Abu-

Saad H. H., 

Berger PF M. 

2006 

Pain in elderly people with severe dementia: A systematic review of 

behavioural pain assessment tools. 

Valu on 

suur 

probleem 

hooldekodu

des 

elavataele 

eakatele. 

Kirjeldab 

erinevaid 

valuhindam

ise 

skaalasid 

dementsetel 

Süstemaatilin

e ülevaade 

   29 artiklit 

leiti, 

milledes 

omakorda 

12 

hindamisska

alat 

PACSLAC  ja 

Doloplus-2 on 

kõige 

sobilikumad 

skaalad 

Torvik, K., 

Kaasa, S., 

Kirkevold, O., 

Saltvedt, I., 

Holen, J. C., 

Fayers, P., 

Rustoen, T. 

2010 

Validation of Doloplus-2 among nonverbal nursing home patients – an 

evaluation of Doloplus-2 in a clinical setting. 

Eakate 

dementsete 

valu on 

alahinnatud 

ja 

alaravitud 

Kirjeldada 

ja hinnata 

Doloplus-2 

skaala 

usaldusväär

sust ja 

õdede enda 

oskuseid 

valu 

hindamisek 

Kvantitatiivne 77 

patsien

ti 

Õed 

hindasid 

valu 

intuitiivsel

t ja 

seejärel 

Doloplus 

skaalaga 

Võrreldi 

vastuseid 

Õed 

hindasid 

52% 

patsientidest 

valu 

esinemist, 

Doloplus-2 

instrumenti 

kasutades 

oli see aga 

68% 

Valu tuvastati 

skaalaga rohkem  

While, C., 

Jocelyn, A. 

2009 

Observational pain assessment scales for people with dementia: a review. Dementsus 

raskendab 

valu 

hindamist, 

avastamist, 

hindamist 

Milliseid 

usaldusväär

sed ja 

kliiniliselt 

lihtsasti 

kasutatavad 

skaalad 

dementsete 

valu 

hindamisek

s on olemas 

Kirjanduse 

ülevaade 
 Teadusand

mebaasid 

(Ebsco), 

artilkid 

aastast 

1992-2009 

Leitud 

artiklite 

analüüsimine 

Pole 

konsensust 

usaldusväär

sete ja 

valiidsete 

jälgimisskaa

lade osas 

Oleks vaja 

juurde lisa 

skaalasid 



 


