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Eessõna
Spordivigastused moodustavad tänapäeval suurima omaette õnnetusjuhtumite rühma. Ägedate traumade ja vigastuste kõrval esineb
spordis rohkesti mitmesuguseid koormusvigastusi ning valuseisundeid, mida mittesportlastel ja tavaelus kohtab harva. Koormusvigastused on spordi ja liikumisharrastuste puhul tüüpilised. Seetõttu on tähtis, et spordivigastusi ravivad tervishoiutöötajad tunneksid eri spordialade biomehaanikat ja harjutusi ning nende korral
mõjuvaid koormusi.
Selles raamatus käsitletakse spordivigastuste diagnostikat, konservatiivset ravi ja rehabilitatsiooni. Osale lugejaist võib olla üllatus,
et nii mõndagi spordivigastust saab ravida operatiivselt. Vahel valitakse spordivigastuste ravimeetodiks kirurgia ning operatsioonidest on palju kasu just koormusvigastuste ravis. Mõne vigastuse
ja valuseisundi puhul olen maininud lõplikuks raviks välja töötatud
operatsioonimeetodeid, kuid täpsemat operatsioonitehnikat selles
raamatus ei puuduta. Soome spordimeditsiini ja -traumatoloogiat
hinnatakse maailmas kõrgelt. Oleme välja töötanud mitmeid uusi ja
varem avaldamata operatsioonimeetodeid.
Spordivigastuste sagenedes on ennetustegevus muutunud üha tähtsamaks. Kuna eri vigastuste ennetusmeetodid on erinevad, peab
iga vigastuse ja vaevuse puhul otsustama, kuidas vigastusi vältida.
Spordivigastuste ravi on meeskonnatöö, milles osalevad sportlane,
treener, füsioterapeut, massöör, spordiarst ja sporditraumatoloog.
Nad kõik peavad teadma ja tundma inimese tugielundkonna iseärasusi: treenitavust, valesid koormusi, lihasejõu kasulikkust ja kahjulikkust, venivust, elastsust, tasakaalu, lihastaju (propriotseptsiooni)
ning psüühika tähtsust traumade ja koormusvigastuste tekkimisel.
Unustada ei tohi ka puhkuse vajalikkust maksimaalsete koormuste
ajal ja vahel.

7

Lapsed ja kasvueas noored moodustavad spordivigastuste vaatepunktist omaette rühma. Asjatundlikkus on vajalik nii tervisesportlaste kui ka endiste sportlaste tugielundkonna kulumismuutuste
ravis ja füüsilise koormuse määramisel. Loodan, et see raamat tekitab lugejas uusi mõtteid ja stiimuleid.
Turu linnas 15.2.2012
Sakari Orava

Professor, dotsent, arstiteaduste doktor Sakari Orava on kirurgia, ortopeedia ja
traumatoloogia ning spordimeditsiini eriarst. Tema vastuvõtud toimuvad Turus
NEO kliinikus.

