Terveys

Kiropraktiikka

tepsii parhaiten työperäiseen selkäkipuun
Lääkehoitoa, fysioterapiaa ja
kiropraktiikkaa vertailtaessa työperäisistä
selkäkivuista kuntoutui parhaiten takaisin
työelämään kiropraktiikan avulla.
Suuri osa staattisen työn aiheuttamista
terveysongelmista on kuitenkin voitettavissa
säännöllisellä lihaskuntoharjoittelulla.

P

itkäaikainen staattinen työ, huono työergonomia ja olemattomat tauot voivat aiheuttaa
liudan terveysongelmia, jotka koituvat lopulta
työantajien tappioksi.
Kansainvälisen tutkimuksen (Health Maintenance Care in Work-Related LBP and Its Association
With Disability Recurrence) mukaan perinteisellä lääkehoidolla hoidetuilla selkäkipupotilailla oli 60 prosentin todennäköisyys pysyä työkyvyttöminä verrattuna kiropraktiikalla hoidettuihin potilaisiin.
Fysioterapialla hoidetuilla potilailla selkäongelmien
uusiutumisriski oli kaksinkertainen kiropraktiikkaan
verrattuna. Tutkimuksessa seurattiin 894:ää työperäisestä alaselkäkivusta kärsivää potilasta yli vuoden ajan.
– Kiropraktiikka on kokonaisvaltainen hoitomuoto, jonka tavoitteena on ensisijaisesti selvittää kivun
aiheuttajat sekä myös ehkäistä oireita ennalta. Kansainvälinen tutkimus vastaa käytännön kokemustamme asiakkaiden kuntoutumisesta takaisin työelämään,
kertoo puheenjohtaja Harri Mäki-Pesola Suomen Kiropraktikkoliitto ry:stä.

Terve ja kivuton
Tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia päänsäryistä
johtuu niska-hartialihasten kireydestä ja jännityksestä. Staattisen työn aiheuttamat kivut, säryt ja tuki- ja
liikuntaelinvaivat ovatkin toiseksi yleisin syy työpaikkalääkärillä käyntiin. Samojen vaivojen takia hakeudutaan usein myös kiropraktikon vastaanotolle, kertoo
Lahden Kiropraktiikka Oy:n yrittäjä, fysioterapeutti
ja kiropraktikko Sami Kela.
– Suurin osa asiakkaistani on työikäisiä ihmisiä, jotka käyvät ennaltaehkäisevässä tai terveyttä ylläpitä-
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Taru Schroderus kuvat Petri Kuhno
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Terveys

”Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, joka rakentuu
hyvästä ryhdistä, terveellisestä ravinnosta ja
riittävästä liikunnasta.”

600 miljoonan euron
kustannukset
n Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat Suomessa yleisin
syy lääkärissä käyntiin ja toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Ne ovat toiseksi eniten työpanosmenetyksiä aiheuttava sairausryhmä, jonka vuotuiset
kustannukset ovat noin 2 miljardia euroa. Tule-sairauksien aiheuttamat vuosittaiset suorat kustannukset
ovat liki 600 miljoonaa euroa.
Lähde: Reumaliitto

Kiropraktiikka hoitaa
tuki- ja liikuntaelimistöä
n Kiropraktiikka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston toimintahäiriöiden korjaamiseen
ja ennaltaehkäisemiseen, jotta kehomme voi toimia
normaalisti.
Yleisin syy ensimmäiseen vastaanottokäyntiin on
normaalia liikkumista lamauttava selkäkipu.
Kiropraktiikalla hoidetaan paljon kaikenikäisiä selkäkivuista, niskakivuista, migreenistä, puutumisesta
ja huimauksesta kärsiviä potilaita.
Kiropraktiikka tarjoaa avun silloin, kun lääkehoito ei
ole toivottu tai mahdollinen. Hoidoissa käy myös koliikista ja korvatulehduksista kärsiviä lapsia.
Kiropraktiikka on tällä hetkellä maailman nopeimmin
kasvava lääkkeetön hoitomuoto ja maailman kolmanneksi suurin terveydenhuollon ala maailmassa.
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vässä hoidossa. Usein ensimmäiselle käynnille hakeudutaan, kun
etsitään apua esimerkiksi akuuttiin tai krooniseenkin selkäkipuun,
päänsärkyyn, migreeniin, iskiasvaivaan tai raajojen puutumisongelmiin. Kaikissa tapauksissa pyrin ensisijaisesti selvittämään
ongelman syyn ja miettimään sen jälkeen keinoja sen ratkaisemiseksi. Yhdessä asiakkaan kanssa laadimme parhaan mahdollisen
hoitosuunnitelman, Kela toteaa.
Ongelman syiden selvittelyssä Kelan apuna on omien käsien
lisäksi hermoston toimintaa mittaava Insight TM -kuvantamismenetelmä, joka havainnollistaa kehon mahdolliset virheasennot ja lisääntyneet stressitekijät sekä Posture Pro -ryhtianalyysi,
joka kertoo erittäin havainnollisesti mahdolliset poikkeavuudet
normaalista ryhdistä. Tarvittaessa Sami tekee asiakkailleen myös
ortopediset ja neurologiset testit.
– Tavoitteenani on, että asiakas lähtee vastaanotoltani terveempänä, kivuttomampana ja liikkuvampana kuin tänne tullessaan.
Lähtiessään asiakas saa mukaansa diagnoosin ja hoitosuunnitelman sekä yksilölliset ohjeet kotiharjoitteluun, jolla on työperäisen
selkäkivun ennaltaehkäisyssä ratkaisevan suuri merkitys.

”Liike on paras lääkettä”
Reilu kolmannes työikäisistä suomalaisista viettää työpäivänsä
näyttöpäätteen äärellä. Niska-hartiaseudun ja selän ongelmia ei
voi silti laittaa yksin istumisen piikkiin. Selkävaivojen syitä selittävissä tutkimuksissa istuminen on vain yksi mahdollinen osatekijä. Myös vähäinen liikkuminen, tupakointi ja ylipaino lisäävät
tuki- ja liikuntaelinten oireita.
Sami Kelan mukaan mikä tahansa lihaskuntoharjoittelu ei toimi
kaikille. Yksilölliset ja oiretta helpottavat liikkeet sekä kiropraktinen hoito ovat kivun hoidossa toimivin yhdistelmä.
– Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, joka rakentuu hyvästä
ryhdistä, terveellisestä ravinnosta ja riittävästä liikunnasta. Oman
työni kannalta paras palkinto on se, kun asiakas oivaltaa omien
valintojensa merkityksen terveydelleen ja alkaa toteuttaa niitä.
Kivun hoidossa ja etenkin sen ennaltaehkäisyssä liike on edelleen
parasta lääkettä.

Sami Kelan apuna toimiva Posture Pro -ryhtianalyysi
kertoo havainnollisesti mahdolliset poikkeavuudet normaalista ryhdistä.

Päätetyöskentelyn terveyshaitat
Päänsärky, migreeni
Hoito: Työn riittävä tauotus, niska-hartiajumppa ja tarvittaessa särkylääke. Jos päänsärky on jatkuvaa, hakeudu lääkäriin.

Silmien kuivuminen
Hoito: Kuivasilmäisyyttä hoidetaan ensisijaisesti apteekista käsikauppalääkkeenä saatavilla kostuttavilla silmätipoilla, ns. keinokyynelillä. Jos niistä ei ole apua, silmät on hyvä
tutkituttaa lääkärillä.

Näköongelmat
Hoito: Mittaa katseluetäisyytesi päätteelle ja tärkeimpiin
katselukohteisiisi (näppäimistöön ja kuvaruudun keskelle).
Merkitse ne ylös ja ota mitat mukaasi optikon näöntarkastukseen. Optikko määrittää sopivat voimakkuudet ja valitsee tarpeidesi mukaisen linssivaihtoehdon.

Niska-hartiakivut
Hoito: Oikeat työtavat ja sopivat rentoutustauot. Liikunta
on hyödyksi sekä niskakivun ehkäisemisessä että sen hoidossa. Tulehduskipulääkkeitä voi käyttää lyhytaikaisesti,
mutta pidemmällä aikavälillä lääkehoidon tarpeen arviointi kannattaa tehdä yksilöllisesti.

Tenniskyynärpää
Hoito: Tärkein hoito on lepo. Kipuja ja särkyä hoidetaan
tulehduskipulääkkeillä. Rannelastan käyttö tenniskyynärpään tukisiteestä voi olla apua. Hieronnalla ja liikehoidolla
saavutetaan parhaat tulokset.

Selkäkivut ja iskiasoireyhtymä

Hiirikäsi

Hoito: Hyvä työergonomia, liikunta ja lihaskuntoharjoittelu. Varmin keino välttää mahdolliset selkävaivat ja niiden
pitkittyminen on pitämällä itsestään ja kehostaan hyvää
huolta. Päätteen äärellä tulisi muistaa venytellä rauhallisesti kerran tunnissa.

Hoito: Riippuu kulloinkin kyseessä olevan oireen aiheuttajasta. Hoitoina voivat olla esimerkiksi fysikaalinen hoito,
kipulääkitys tai paikalliset kortisonipistokset. Hiirikäden
vaivatessa on välittömästi syytä parantaa työpisteen ergonomiaa, mikä ennaltaehkäisee vaivan syntyä.
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