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Oleme kõik kogenud tööga seotud stressi, 
pinget, liiga suurt koormust ning soovi, et 
puhkehetked juba kiiremini saabuksid ja siis 
päriselt ka tööga seotud mõtetest puhata 
saaks. Mis võib juhtuda, kui inimene kogeb 
seda nädalaid, kuid ja isegi aastaid ning tema 
töövõime väheneb märgatavalt? 

Pikaajaline tööstress viib
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PANE TÄHELE
Pikaajaline stress toob tervisehädad

Väsimus, millest ööunega välja ei puhka.
Unehäired, kui töömõtted ei lase uinuda või ajavad öösel üles.
Erinevad valud, nt peavalu, seljavalu, põlvevalu. Löövad tavaliselt 
välja seal, kus organismis on nõrgem koht
Vererõhu ja pulsi püsiv tõus
Seedehäired ja iiveldus
Meeleoluhäired, nt kergem ärrituvus, kurbu se-  ja abitusetunne.

Läbipõlemise kolm dimensiooni
Kurnatus. Inimene tunneb end emotsionaalselt tühjana, ei saa 
enam tööga hakkama, on pidevalt väsinud, tunnetab energiapuu-
dust. Võivad kaasneda valusündroomid, seedetrakti vaevused jms.  
Võõrandumine. Pettumine oma töös, pidades seda enesele laas-
tavaks. Kaasneda võib küünilisus töökoha ja kolleegide suhtes. 
Vähenenud töö- ja tegutsemisvõime. Põhjustavad raskusi kes-
kendumises ja toovad kaasa loomingulisuse puudumise. 

ABI  VEEBIST
Tasuta psühholoogiline nõustamine
lahendus.net, peaasi.ee
Nippe lõdvestumiseks ja muremõtetega toimetulekuks
peaasi.ee/nipid
Tervise Arengu Instituudi koostatud juhend, mis aitab psühho-
sotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas tuvastada ja maandada 
tai.ee/valjaanded/vaimne-tervis-tookohal-
kasiraamat-tooandjale-ja-tootajale
Tööinspektsiooni nõustamine. Tasuta töökeskkonna konsultan-
di teenus ja töökeskkonna töövahend
tooelu.ee/kasulikku

TASUB TEADA
Miks peaksid tööandjad 
vaimse tervisega tööl ennetavalt tegelema? 
Vähendab töölt puudumisi. Vaimse tervise häired on üha enam 
levinud terviseprobleem Euroopas ja põhjustab üha rohkem töölt 
puudumist. Puudutakse ka kauem kui muude tervisehäirete korral.
Vähendab haiguskulusid. Vaimse tervisega seotud põhjustel 
töölt puudumise kulu on suurem kui kõigi muud liiki haiguste pu-
hul kokku. 
Hea koht sekkumiseks. Töökoht on eriti soodne keskkond sek-
kumiseks ja hea vaimse tervise edendamiseks – kvaliteetne töö 
toetab head vaimset tervist ja heaolu. 

Mis aitab töökeskkonnas 
psühhosotsiaalseid ohutegureid maandada?

Töötajale enesekontrolli võimaldamine ja usaldamine.
Ootuste selgitamine, edastamine, kuulamine, vahendamine. 
Suhtlus ja tagasiside.
Muudatustest teavitamine.

Tööandja saab isiklikul ees-
kujul ja teadlikult aidata luua 
töökollektiivi ja õhkkonda, mis 
soosivad nii tugevuste märka-
mist ja edusamme kui nõrge-
mate külgede ja tagasilöökide 
aktsepteerimist. 

Inimlik ja usalduslik suht-
lemine ja erinevuste aktseptee-
rimine on tervisliku töökesk-
konna alustalad. Kui töötaja-
te stressitase on kõrge, siis on 
tööandja kohustus midagi et-
te võtta. 

Hinda ohutegureid

Psühhosotsiaalsete ohutegu-
rite hindamine on ettevõte-
tes kohustuslik. Töökeskkon-
nas on ennekõike oluline nen-
de ohutegurite teadvustami-
ne ning töötaja ja tööandja ta-
he vaimse tervise hoidmise-
ga tegeleda. Olukorda hinna-
tes tuleb tööandjal leida viisid, 
kuidas organisatsiooni tasan-
dil korraldada töö selliselt, et 
vaimse tervise häireid tekita-
vad ohud oleksid maandatud. 

Tööandja sekkumine psüh-

Loo tööõhkkond, mis ennetab läbipõlemist

hosotsiaalsete ohutegurite en-
netamisel seisneb töökorral-
duse ja tööprotsesside kaardis-
tamises ja riski hindamises. 
Sobivate meetmete abil (kü-
simustik, vestlus, probleemi-
de analüüs, töölt puudumis-
te ja tööjõu voolavuse põhjuste 

analüüs jne) saab tööandja tu-
vastada peamised psühhosot-
siaalsed probleemid ja selgita-
da välja ohustatud töötajad. 

Probleemi nähes sekku

Tööandja sekkumine on va-
jalik ka olukorras, kus tööta-
jal on välja kujunemas või ju-
ba kujunenud vaimse tervi-
se häire. Sel juhul on oluline 
probleemi teadvustada ja leida 
koostöös töötajaga sobiv tööta-
mise jätkamise viis, seejuures 
kohandada näiteks töökohta, 
tööaega, tööülesandeid jms. 

Vajadusel tuleb töötajal 
pöörduda professionaali poo-
le (psühhiaater, psühholoog), 
kes aitab vaimse tervise prob-
leemiga hakkama saada. Töö-
andja saab töötajat toetada, 
võimaldades töölt vaba aega 
või tehes vajaliku abi kättesaa-
davaks. 

Aktiivne vaimse tervise 
edendamine, ennetustöö ja te-
raapia võivad inimesel vaim-
se häire tekke riski märkimis-
väärselt vähendada.

 Tööl naeratav kolleeg võib 
oma töös olla edukas, kuid 
sisimas kannatada tühjust ja 
kurbust. FOTO: SHUTTERSTOCK

 Aktiivne vaimse 
tervise edendamine, 
ennetustöö ja teraapia 
võivad inimesel 
vaimse häire tekke 
riski märkimisväärselt 
vähendada.
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 Kui tun-
dub, et kol-
leegil on 
ülemäärast 
stressi, siis 
sõbralikult 
lähenemine 
ja tema hea-
olu kohta 
uurimine 
on parimad 
meetodid. 

Benfogamma® 50mg

Benfotiamiin 50mg, kaetud tabletid N50

Benfogamma 50mg

Müügiloa hoidja: Wörwag Pharma GmbH & Co. 
KG, Calwer Str. 7, D-71034 Böblingen, Saksamaa. 
Täiendav teave tootja esindajalt: 
Wörwag Pharma GmbH & Co.  
KG esindus, Vienibas gatve 87B - 3, 
LV 1004, Riia, Läti. Kontakt Eestis: 
Laki 25-402, 12915, Tallinn. +372 
6623369, info@woerwagpharma.ee

1 kaetud tablett 
sisaldab 50 mg 
benfotiamiini 

RAVIMIREKLAAM

Vitamiin B1  
vaeguse raviks 
täiskasvanutel 

1...3 tabletti  
ööpäevas  

Kodukontoris haarad tavapärasest tihemini 
kohvi järgi, tellid kulleriga kiirtoitu ja võtad õhtul 
lõõgastuseks mõne napsu. Kui lisaks tarbid ka 
tubakatooteid, siis see on organismile üpris 
kurnav. Selleks, et ka sellistes oludes teravat 
mõistust säilitada, tuleb närvisüsteemi  
turgutada B1-vitamiiniga. 

B1-vitamiin ehk tiamiin on B-grupi vitamiini 
seas väga oluline, mille puudus võib lõppeda 
tõsise tervisekahjustusega. See on hädavajalik 
normaalse ajutegevuse tagamiseks ja mälu 
talitluseks. Lisaks on B1-vitamiinil ülioluline roll 
organismi ainevahetuses energia tootmisel  
ning lihaste ja südame normaalse töö tagamisel.
Tiamiinipuudust esineb ka koos diabeediga,  
sest siis vajab organism enamat B1-vitamiini,  
et veresuhkru taseme hoidmisega toime tulla.  
B1 vajavad ka gluteenitalumatud ja haavandilise 
soolepõletikuga inimesed.

Ole valvas, kui sa tunned:
•  kestvat kurnatust
• mälu altvedamist
• koordinatsioonihäireid
•  kergesti ärritumist
• käte ja jalgade külmetamist ning suremist
• säärelihaste krampe, ebamääraseid valusid
• südamekloppimist
• halba und
• kõhukinnisust ja raskustunnet

Benfotiamiin on parim valik  
B1 puuduse puhul
Benfotiamiin on B1-vitamiini ehk tiamiini 
rasvlahustuv ja hästi imenduv analoog. Ainus 
Eestis retseptivabalt müüdav benfotiamiini 
sisaldav ravim on Benfogamma 50mg.  
Päevas tuleks võtta sõltuvalt nähtude raskusest 
1–3 tabletti. Tulemuse saavutamiseks peaks 
turgutuskuuri pikkuseks olema vähemalt 2 kuud.

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.  
Kaebuste püsimise või ravimi kõrvaltoimete tekkimise korral pidage nõu arsti või apteekriga. 

e ja jalgade külmetamist ning suremist
elihaste krampe, ebamääraseid valusid

rasvlahustuv ja hästi imenduv analoog. Ainus 

Päevas tuleks võtta sõltuvalt nähtude raskusest 

turgutuskuuri pikkuseks olema vähemalt 2 kuud.

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.  

Raske aeg nõuab teravat aju
EE

/B
EN

/P
A

/A
/0

1/
01

/0
4.

21
/P

RE
SE

“Pean kõik oma tööd ideaalselt lõpuni vii-
ma. Aga mul pole aimugi, kuidas ma need 
kõik ideaalselt jõuan ära teha.” “On vaba 
päev ja ma ei suuda töömõtteid välja lüli-
tada. Selle nädala töösündmused ja järg-
mise nädala kohustused kriibivad kuklas 
ning ma tahaks juba kohe pihta hakata, 
muidu ei jõua ju kindlasti valmis.”

“Mul ei ole lihtsalt jaksu kõigi oma töö-
ülesannete jaoks ja ma ei saa sellest mit-
te kellelegi tööl rääkida. Mida nad minust 
mõtleksid? Et olen nõrk ja ei saa hakka-
ma? Parem pingutan edasi.”

“Ma ei jaksa ega taha voodist välja roni-
da. Mõte sellest, et pean panema riidesse 
ja minema tööle ning suhtlema kõigi nen-
de inimestega, paneb mul sees keerama.”

Kas ülalolevad mõtted kõlavad tutta-
valt? Mis võib juhtuda, kui inimene ko-
geb ülal kirja pandud mõtteid ja tundeid 
nädalaid, kuid ja isegi aastaid ning tema 
töövõime väheneb märgatavalt? Seda ni-
metatakse läbipõlemiseks. Termin ise on 
väga ilmekas ning ilma ametlikke definit-
sioone tundmata tuleb juba silme ette pilt 
millestki, mis on nii heleda leegiga ja in-
tensiivselt põlenud, et järgi on vaid söed, 
millest saab tuhk. Kuidas neid muresid 
ära tunda, kuidas ennast ja teisi aidata? 

Mis on tööstress?

Tööstress tekib, kui tööalased väljakutsed 
on suuremad kui meie toimetulekuvõima-
lused. Teatud piirini võib tööalane pinge 
olla motiveeriv, kuid olukord läheb ohtli-
kumaks, kui pinge on tajutavalt väga tu-

gev, pikaajaline ning ressursse toime-
tulekuks vähe. 

Pingeseisundiga kaasnevad 
füüsilised ja vaimsed problee-

mid. Stressreaktsioon on neuro-
keemiline protsess, mis aitab 
meil n-ö ohuallikaga paremini 
toime tulla – suureneb südame 
löögisagedus, sageneb hinga-

mine ning teravneb taju ümb-
ritseva keskkonna suhtes. 

1926. aastal sõnastas Ungari en-
dokrinoloog Hans Selye stressi “võit-

le-või-põgene” bioloogilise olemuse. 
Teame, et see on keha väga oluline reakt-
sioon selleks, et suurema füüsilise pingu-
tusega toime tulla. Stressreaktsioon on ke-
ha hea märguanne, et midagi ette võtta – 
saame lühiajalist stressi leevendada, kui 
võtame aja kas või mõneks tunniks ma-
ha, liigume värskes õhus, teeme trenni, te-
geleme lõõgastava tegevusega, mis  aitab 
mõtted töölt eemale viia, veedame aega 
armsate inimestega, hingame sügavalt, 
jagame muret kolleegiga jne. Stressiroh-
kel päeval võib piisata vaid 10minutilisest 
pausist värskes õhus, et saada uut perspek-
tiivi ning läheneda olukorrale uue ener-

giaga. Selliste (või teistlaadi endale sobiva-
te) pauside võtmine on väga oluline ning 
aitab igapäevaste harjumuste abil enneta-
da stressi kuhjumist. 

Kui aga inimene oma igapäevast stres-
si ei märka või läheb pinge nii suureks, et 
väikesed harjumused enam ei aita, saab 
stressreaktsioonist püsiv seisund.

Vaimsed ja füüsilised mured

Pikaajalise tööstressi tagajärjel keha vä-
sib ning tekivad vaimsed ja füüsilised ter-
visehäired.  Tõenäoliselt on enamik meist 
mõnda tööstressiga seonduvat sümptomit 
kogenud. Iseasi, kas oleme tol hetkel taiba-
nud, et tegemist võib olla tööstressiga. 

Õigel ajal märkamine ning aktiivse rol-
li võtmine, et ennast aidata, võimaldab 
stressi leevendada ning mis kõige tähtsam 
– muuta töökeskkonnas ja protsessides mi-
dagi, mis aitaks kaasa sellele, et need sei-
sundid ei korduks. 

Kui aga inimene stressinähte ignoree-
rib, võtab ette liiga väikseid samme või ei 
seosta neid tööstressiga ja otsib vaid füüsi-
list leevendust, on oht, et pikaajalise stres-
si tulemusena võib tekkida läbipõlemine.

Mis on läbipõlemine?

Maailma terviseorganisatsioon WHO kir-
jeldab läbipõlemist kui sündroomi, mis 
tekib kroonilise tööga seotud stressi taga-
järjel, mida ei ole edukalt maandatud. 

Teadaolevalt kirjeldati läbipõlemist esi-
mest korda 1970ndatel ning viimase 50 
aasta jooksul on maailmas tehtud pal-
ju teadusuuringuid, mis on aidanud seda 
sündroomi mõtestada ja mõista. 

Kuigi rahvusvahelises haiguste klassifi-
katsioonis nimetatakse seda eluliseks väl-
jakurnatuseks, kasutatakse läbipõlemist 
just tööga seotud kontekstis ja mitte teis-
te eluvaldkondade kogemuste kirjeldami-
seks. Küll aga on läbipõlemise kogemus 
seotud tugevalt ka teiste eluvaldkondade-
ga – seda aitavad ennetada füüsiline ak-
tiivsus, meelepraktikad, lõõgastavad ho-
bid ning toetavad sotsiaalsed suhted.

Läbipõlemisega kaasneb motivatsiooni 
kadumine ning selle avaldumise suuremat 
tõenäosust seostatakse teatud erialadega, 
eelkõige inimestega töötamist nõudvate 
erialadega.

Läbipõlemine on selline tööalane kur-
natus, millest ei ole võimalik nädalavahe-
tuse ega paarinädalase puhkusega taastu-
da. Üht raviretsepti läbipõlemisele loomu-
likult ei ole, kuid paljudel juhtudel on va-
jalik pikemaajalisem paus või koormuse 
alandamine ning põhjalikumad ümber-
korraldused töökeskkonnas ja -ülesanne-
tes. Mõned inimesed vahetavad tööd, tei-
sed saavad olemasoleval töökohal pärast 
ümberkorraldusi jätkata või vajavad pike-

mat pausi enne jätkamist. Kõik sõltub ini-
mese individuaalsusest, avatud suhtlemi-
se võimalikkusest töökeskkonnas ning ka 
viimase paindlikkusest.

Kes vastutab läbipõlemise eest?

Selle küsimuse üle on nii juhtimisalas-
tes kui arvamusartiklites palju arutletud. 
Inimlikum seisukoht on, et läbipõlemi-
ne on ühisvastutus, mida jagavad inimene 
ise, tema kolleegid ja tööandja.

Meie ise oleme ainsad, kes teavad päri-
selt, mis meie sees toimub ja mis tunde-
ga me oma igapäevaeluga toime tuleme. 
Seetõttu on kõige olulisem olla enda vastu 
aus ning vajadusel jagada oma subjektiiv-
set kogemust teistega.

Me kõik oleme erinevad ning reageeri-
me stressoritele erinevalt, sõltuvalt oma 
tervislikust, sotsiaalsest ja käitumusli-
kust taustast. Võib olla väga raske endale-
gi tunnistada, et tööstressi on saanud liiga 
palju, kui kõrvalt vaadates tundub, et kol-
leegid tulevad tööga hästi toime. Parata-
matult tekib küsimus, mis minul siis viga 
on, et hetkel hästi toime ei tule? 

Siinkohal ongi oluline endale meenu-
tada, et me kõik oleme erinevad, oma va-
jaduste ja toimetulekuga, mis võib ka eri-
nevatel eluperioodidel muutuda, ning 
peame seda austama. Eitamine ja teistega 
võrdlemine meid lahendustele lähemale 
ei vii. Lisaks võime ka vahel kõrvalt vaada-
tes üle hinnata teiste head toimetulekut, 
sest inimestena oleme osavad oma mure-
sid peitma.

Kolleegi ja tööandjana on meil vastu-
tus märgata inimesi enda ümber, mitte 
vaid töökaaslastena, vaid tõesti inimeste-
na. Inimeste eludes on mitmesuguseid pe-
rioode ning me oleme kõik pidevas muu-
tuses. Nii võib muutuda ka toimetulek 
tööstressiga. 

Kõigi töötajate ja tööandja ühine vastu-
tus on luua töökeskkond, kus igaüks saab 
töötada talle tervislikus vormis ja kus oma 
rõõmude ja murede aus jagamine oleks 
turvaline. Töörollid ei peaks olema täht-
samad kui inimlik suhtlemine ja hooli-
mine. Me keegi pole ei füüsilise ega vaim-
se tervise murede eest kaitstud ning vaja-
me kõik suure tõenäosusega teatud hetkel 
elus teiste inimeste abi ja tuge.

Kuidas ennast või kolleegi toetada?

Iseenda puhul on oluline olla teadlik ja en-
daga võimalikult aus. See tähendab psüh-
holoogia mõistes oma interpersonaalse-
te oskuste arendamist – võimet märgata ja 
suunata oma mõtteid, tundeid ning tead-
likku käitumist. Märgata ja jagada oma 
muresid ning mitte pidada neid väikesteks 
ja iseenesest mööduvateks. 

Märkamisest keerulisem samm võib 

tihti olla päriselt midagi muuta ja ette võt-
ta – rääkida tööandjaga, teha oma töös 
ümberkorraldusi, võtta aega maha, lisa-
da oma päevakavasse uusi toetavaid har-
jumusi. 

Siin aitab kõige paremini sotsiaalne tu-
gi ehk inimesed meie ümber – lähedased 
ja kolleegid, kes saavad meid sel teekonnal 
toetada. Võimalik on abi otsida psühho-
loogilt, vaimse tervise nõustajalt, supervii-
sorilt või coach’ilt. Esmaseks abiks võib ol-
la ka veebipõhine tasuta psühholoogiline 
nõustamine. 

Abi otsimine on normaalne ja iseenda 
vastu lahke tegu, mida me kõik peaksime 
rohkem praktiseerima.

Lisaks on hea üle vaadata oma igapäe-
vased rutiinid – keha vajab kindlat rütmi 
söömise, magamise, liikumise, töötamise 
ja puhkamise osas. 

Hea viis on kahe nädala jooksul jälgida 
ja pidada päevikut eelpool nimetatud te-
gevuste kohta, sealt võib kooruda ka ülla-
tusi, sest tihti oleme oma päevakavaga nii 
harjunud, et ei märkagi, kuidas kohustus-
te osa võtab võimust magamise, söömise, 
liikumise ja puhkamise üle. 

Meel jällegi vajab lõõgastust ning väl-
jalülitust töömõtetest ja seda oskust saab 
teadlikult praktiseerida ning arenda-
da meeletreeningute (näiteks mindful-
ness) abil. Mindfulness’i ehk praeguses het-
kes viibimise praktikat saab harjutada nii 
metsas jalutades, süües, koristades, suhel-
des kui üksi istudes. Suurim kunst ongi 
just igapäevaelu toimetuste keskel päriselt 
praeguses hetkes viibida ning mitte mure- 
ja kohustuste mõtetega kaasa minna. Kas 
märkad hommikul, kuidas esimene värske 
õhu hingetõmme sinu kehasse jõuab, kui 
uksest õue astud?

Väga suureks kasuks on puhkama õp-
pimine ja oma puhkusepäevade päriselt 
ära kasutamine. Need on meile ette näh-
tud põhjusega ja kui inimene tunneb, et 
puhkusepäevad aina kogunevad, aga po-
le võimalust neid tegelikult välja võtta, siis 
see on väga suur ohumärk, et töökorraldu-
ses ja -ülesannetes on tasakaal paigast ära.

Kolleegide puhul tasub jälgida nende 
meelestatust töö ja klientide osas, efektiiv-
sust ning üleüldist meeleolu.

Kui tundub, et kolleegil on ülemäärast 
stressi, siis sõbralikult lähenemine ja tema 
heaolu kohta uurimine on parimad mee-
todid. Inimesed on tihti valmis rohkem ja-
gama, kui me arvame, kuid vajavad selleks 
rahulikku hetke ning kuulajat, kes võtab 
aega kuulamiseks ja kohal olemiseks. 

Ühine rahulik vestlus väiksematest ja 
suurematest sammudest, mida saab kuh-
junud tööstressi korral ette võtta, võib 
 aidata väga palju edasi.

PEAASI.EE
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Terve Elu

 Üleüldine trend on 
istuvama eluviisi suunas. 
Igapäevaelus väheneb 
kehaline pingutus ja 
liikumisharjumus .
Tervise Arengu Instituudi teadur  
Rainer Reile

Tervise Arengu Instituut (TAI) teeb iga ka-
he aasta järel tervisekäitumise uuringu 16–
64 aastaste elanike seas. 2020. aasta uurin-
gu tulemustest selgub, et oma tervist hin-
das heaks või üsna heaks 57 protsenti Ees-
ti inimestest, mis on 7 protsendi võrra roh-
kem kui kaks aastat tagasi. 

Samas pole muutunud oma tervisele 
halva hinnangu andnud elanike, nagu ka 
pikaajaliste terviseprobleemide ega hai-
gusest tingitud tegevuspiirangute osa-
kaal. Haiguse tõttu töölt või koolist puu-
dumisi ning töövõimetuspensioni või toe-
tuste saajaid oli veidi enam kui kaks aas-
tat tagasi. 

“Tegemist on uuringu juubeliaastaga – 
sarnast ülevaadet Eesti rahvastiku tervise 
põhinäitajatest on tehtud juba 1990. aas-
tast alates,” selgitas uuringu läbiviimist juh-
tinud TAI teadur Rainer Reile. 

Tunda koroonaaja mõju

Tema sõnul toob viimase kahe aasta võrd-
lus ühe probleemina välja, et Eesti inime-
sed tajuvad oma vaimset tervist varase-
mast halvemana. Uuring viidi läbi möödu-
nud aasta märtsist juunini, mistõttu kajas-
tub selles koroonaviirusest tingitud eriolu-
korra mõju. 

Võrreldes 2018. aasta uuringuga oli 
2020. aasta kevadel oluliselt suurenenud 
stressi tunnetamine naiste seas. Ennast õn-
netuna või masenduses tundis 23 protsen-
ti vastajatest kahe aasta taguse 17 protsen-
di asemel ja siin oli tõus näha nii meestel 
kui ka naistel. 

“Enesetapumõtete esinemine eelkõige 
nooremate naiste seas on sagenenud, sa-
muti on suurenenud rahustite ja antidep-
ressantide kasutus elanikkonnas terviku-
na,” viitas Reile arvatavasti koroonaolukor-
raga seotud muutustele. 

Suitsu tehakse vähem, juuakse vanaviisi

Ligi 18 protsenti vastajatest suitsetab iga 
päev, mis ei ole kahe aastaga  muutunud. 
Küll aga on igapäevasuitsetamine 10 aasta 
perspektiivis 8 protsendi võrra vähenenud. 

Kahe aasta jooksul pole muutunud ka 
alkoholi tarvitamise sagedus. Rohkem kui 
kord nädalas tarvitas alkoholi 2020. aastal 
ligikaudu 18 protsenti vastanutest. “Siiski 
on eelmise uuringuga võrreldes mõnevõr-
ra vähemaks jäänud neid, kes tarvitatavad 
alkoholi korraga suuremas koguses, samu-
ti neid, kes ostavad alkoholi mitteametli-
kest müügipunktidest,” tõi Reile välja posi-
tiivseid trende. 

Kasvu on kahe viimase aasta võrdluses 
näha noorte täiskasvanute seas narkooti-
liste ainete tarvitamises, millest levinuim 
on kanep. Viimase 30 päeva jooksul oli 
16–24aastaste seas kanepit tarvitanud 21 
protsenti meestest ja 10 protsenti naistest, 
samal ajal kui 2018. aastal olid vastavad näi-
tajad ligikaudu 11 ja 4 protsenti.  

Üle poolte ülekaalus või rasvunud

Rohkem kui pooled kõigist 16–64aastastest 
vastanutest olid kas ülekaalus või rasvu nud. 
Kui võrreldes 2018. aastaga ei ole liigse ke-
hakaalu juures muutusi, siis kümne aasta 
võrdluses on ülekaalus või rasvunud meeste 
osakaal suurenenud ligi 10 protsendi võrra. 

Oma füüsilist vormi hindab heaks sarna-
seks varasemaga kolmandik rahvastikust, 
samuti ei ole kahe aastaga toimunud olu-
lisi muutusi inimeste tervisespordiharras-
tustes ega toitumismustrites. 

Ekraani taga veedetud aeg on aga oluli-
selt kasvanud nii meestel kui ka naistel kõi-

gis vanuserühmades. Päevas neli või roh-
kem tundi veedab ekraani taga enam kui 
22 protsenti vastanutest kahe aasta taguse 
16 protsendiga võrreldes. 

“Üleüldine trend on istuvama eluvii-
si suunas. Igapäevaelus väheneb kehaline 
pingutus ja liikumisharjumus,” ütles Reile. 

TeRvISe ARengu InSTITuuT

Inimesed tajuvad oma vaimset 
tervist varasemast halvemana
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise 2020. aasta uuringust selgub, et inimeste hinnang oma 
tervisele on paranenud, kuid sagenenud on vaimse tervise probleemid. Pikenenud on arvutiekraani 
taga veedetav aeg ning kasvanud kanepi tarvitamine nooremate täiskasvanute hulgas.  

uurIng
Eesti täiskasvanud 
rahvastiku tervisekäitumine
viiakse läbi alates 1990. aastast regulaar-
selt iga kahe aasta järel
Annab infot Eesti inimeste terviseseisun-
di ja -käitumise kohta järjepidevalt ühtse-
tel alustel.
võimaldab jälgida muutusi pikema aja 
jooksul. 
Andmeid kasutavad paljud teadlased 
ning uuringust saadav teadmine Eesti 
rahvastiku tervisenäitajate kohta on oluli-
ne sisend ka poliitikakujundamiseks. 
Küsiti terviseseisundi, arstiabi kasutuse, 
suitsetamise, alkoholi ja uimastite tarvi-
tamise, toitumise, kehakaalu ja liikumise 
ning terviseriskide ja neid ennetava käitu-
mise kohta. 
vastas 2020. aastal 2324 inimest va-
nuses 16–64 eluaastat. See on piisav, et 
laiendada tulemusi Eesti samaealisele 
rahvastikule.

tasub tEada
Kuidas Eesti inimesed oma tervisega käituvad?
valik 2020. aasta tervisekäitumise uuringu tulemusi

Terviseseisund ja arstiabi
57,4% hindas oma tervist 
heaks või üsna heaks, sh 53,8% 
meestest ja 59,8% naistest. 2018. 
aasta vastav näitaja oli 50,2%.
45,3%-l vastanutest esines pi-
kaajalisi terviseprobleeme. 
Terviseprobleem piiras oluliselt 
igapäevategevusi 13,1% vasta-
nutest.
13,8% puudus haiguse tõttu 
vähemalt 15 päeva töölt või koo-
list, 2018. aastal oli see 11,7%. 
14,3% sai töövõimetuspensio-
ni või -toetust, 2018. aastal 11,6% 
70,9% külastas perearsti, 2018. 
aastal 73,7%. Suurenes aga te-
lefonikonsultatsioonide osakaal 
(28,5% vs. 21,6% 2018. a).
Hambaarsti, eriarstiabi, vältima-
tu arstiabi ning haiglaravi vajadu-
ses muutusi võrreldes 2018. aas-
taga ei olnud. 

vaimne tervis
44,9% tundis üleväsimust 
üsna tihti või peaaegu alati.
21,1% koges stressi rohkem 
kui tavaliselt, sh naistest 24% vs. 
20,7% 2018. aastal.
23,0% oli tundnud masendust 
või õnnetu olemist viimase 30 
päeva jooksul (17,4% 2018. aastal). 
Kahe aastaga on masendustun-
de levimus suurenenud nii mees-
tel kui ka naistel enamikus vanu-
serühmades.
8,1% oli mõelnud enesetapu-
mõtteid viimase 12 kuu jook-
sul (5,7% 2018. aastal). Suurim oli 
kasv noorte, 16–24aastaste naiste 
seas – 26% vs. 14% 2018. aastal.

14,7% kasutas rahusteid või 
 antidepressante vs. 11,3% 2018. 
aastal. 

Suitsetamine, alkoholi ja 
narkootikumide tarvitamine
17,9% suitsetas iga päev (sh 
25,7% meestest ja 12,6% naistest), 
juhusuitsetajad oli 8,2% (8,3% 
meestest ja 8,1% naistest). 10 aas-
ta jooksul on igapäevasuitsetaja-
te osakaal märgatavalt vähene-
nud – 2010. aastal oli see 26,2%. 
Praegustest suitsetajatest tahaks 
48% suitsetamisest loobuda.
17,6% tarvitas alkoholi rohkem 
kui kord nädalas (sh 26,6% 
meestest ja 11,5% naistest). 11,6% 
jõi vähemalt kord nädalas korra-
ga ≥6 alkoholiühikut (2018. aastal 
14,1%) ehk vähenenud on korraga 
suuremas koguses alkoholi tarvi-
tamise sagedus.
14,8% ületas juues madala ter-
viseriski piire (meestel ≤140 g, 
naistel ≤70 g absoluutalkoho-
li nädalas), sh 21,3%  meestest ja 
10,4% naistest.
7,1% oli tarvitanud viimase 12 
kuu jooksul narkootilisi aineid, 
sh 10,2% meestest ja 5% naistest. 
Kõige sagedamini tarvitatavaks 
aineks on kanep, mida näiteks 
16–24aastastest oli viimase 30 
päeva jooksul tarvitanud 20,8% 
meestest ja 10,3% naistest. 

Kaal ja kehaline aktiivsus
31,1% oli ülekaalus (kehamas-
siindeks ehk KMI 25,0–29,9), sh 
39,7% meestest ja 25,3% naistest.
20,5% oli rasvunud (KMI ≥30,0), 

sh 22,9% meestest ja 18,9% nais-
test. Võrreldes 2018. aastaga olu-
lisi muutusi ei olnud, kuid viima-
se kümne aasta võrdluses on liig-
se kehakaaluga meeste osakaal 
oluliselt kasvanud – 2010. aastal 
oli meestest ülekaalus või rasvu-
nud 53,6%.
15,4% oli halva füüsilise vor-
miga, ligikaudu kolmandik hin-
das oma praegust füüsilist vormi 
heaks või väga heaks.
31,5% liikus päevas vähem kui 
15 minutit (jalgsi või jalgrattaga), 
sh 33,7% meestest ja 30% nais-
test. Võrreldes nt 2012. aasta-
ga (21,9%) on oluliselt suurene-
nud igapäevaselt vähe liikujate 
osakaal.
44,8% harrastas tervisespor-
ti paar korda nädalas või rohkem 
vähemalt poole tunni vältel.
22,3% veetis ekraani taga päe-
vas vabal ajal neli või enam tun-
di, sh 24,5% meestest ja 20,9% 
naistest. 

Terviseriskid ja ennetus
64,3% peseb hambaid vähe-
malt kaks korda päevas, sh 53,3% 
meestest ja 71,7% naistest.
61,1% kasutab pimedal ajal lii-
kudes üldiselt alati helkurit, helku-
ri mittekasutajaid oli 6,4%.
0,9% ei kasuta sõidukis turva-
vööd esiistmel ja 11,4% taga-
istmel.
5,1% oli alkoholi tarvitamise jä-
rel sõidukit juhtinud vähemalt 
ühel korral, 2018. aastal oli nende 
osakaal 6,7%. 
AllIKAS: TErVISE ArEngu InSTITuuT

 Meeleharjutused peaksid 
kuuluma igasse päeva ja saama 
argipäeva oluliseks osaks.
foto: shutteRstock
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Vabasta oma silmad!
 Õnneks 

on kuiva sil-
ma haigust 
tänapäeval 
võimalik 
üsna liht-
salt diag-
noosida 
ja kõige 
olulisem – 
suhteliselt 
kerge on ka 
kuiva silma 
haigusest 
tingitud 
vaevusi lee-
vendada. 

Vähenenud on loomuliku valguse käes vii-
bimine ja suurenenud on ekraanide (arvu-
tid, tahvelarvutid, televiisor, telefon jm)  ka-
sutamise aeg nii täiskasvanute kui ka las-
te hulgas. Nii ei olegi harvad need hetked, 
kus kurdetakse silmade ärritust, silma või 
silmalau pulseerimist, puru tunnet silmas, 
silmade sügelemist või kipitamist ning li-
saks eelnevale võib kõige sellega kaasneda 
ka suurem pisaravool. Silmad võivad pune-
tada ja väsida ruttu ära. Selliste sümptomi-
te korral võib kahtlustada kuiva silma hai-
gust. Enamasti on vaevuste tekkepõhjuseks 
pisarate vähesus või nende kehv kvaliteet. 
Viimane tähendab, et pisarad aurustuvad 
silmapinnalt kiiremini kui tavaliselt ja sel-
lega võib kaasneda hoopis suurenenud pisa-
rate vool. Kui nende kaebustega mitte tege-
leda, võib kuiva silma haiguse süvenemine 
kaasa tuua silmapõletike ja sarvkesta haa-
vandite tekke ning nägemise halvenemise. 

Arvatakse, et kuni pooled pidevad ar-
vutikasutajad kogevad nägemisega seotud 
häirivaid tegureid. Probleemid nägemisega 
viivad omakorda pingepeavalu tekkimise-

le ning suureneb üleüldine väsimuse tunne. 
Ekraanide kasutamisest tekkiv kuivsilmsus 
tuleneb peamiselt silmade vähesest pilguta-
misest. Silmade loomupäraseks ja piisavaks 
niisutamiseks peaks silmi pilgutama ühe 
minuti jooksul 15–20 korda. Ekraanide ka-
sutamisel see aeg väheneb oluliselt. Samu-
ti ei tehta pause ekraanide kasutamise ajas. 

Õnneks on kuiva silma haigust täna-
päeval võimalik üsna lihtsalt diagnoosida 
ja kõige olulisem – suhteliselt kerge on ka 
kuiva silma haigusest tingitud vaevusi lee-
vendada. Ekraanide sagedasest ja pikaajali-
sest kasutamisest põhjustatud silmade vae-
vusi saab vähendada lihtsa 2-20-20 reeg-
li järgimisega. See tähendab, et tuleks vii-
bida õues vähemalt 2 tundi päevas, iga 20 
minuti ekraani taga töötamise järel tuleb 
silmi puhata, vaadates vähemalt 20 sekun-
di jooksul kaugusesse. Abi võib olla ka kä-
tega silmalaugude masseerimisest. Muidu-
gi on soovitav kasutada niisutavaid silmatil-
ku või geele. Niisutavate tilkade ülesandeks 
ongi tasakaalustada olukorda, kus inimesel 
endal on pisaraid liiga vähe või siis, kui pisa-
rad aurustuvad silmapinnalt liiga kiiresti. 

Niisutavad silmatilgad võiksid olla või-
maluse korral säilitusainevabad ja sisal-
dada loomulikku kehaomast toimeainet  
hüaluroonhapet. Hüaluroonhape (HA) on 
aine, mida leidub loomulikult kogu inim-
kehas, eriti silmades ja liigestes, ja mida on 
aastakümneid kasutatud paljudes toode-
tes kogu maailmas. Selle aine molekul suu-
dab kanda endas 1000 korda rohkem vett 
kui ta enda kaal. Selle kaudu tekitab ta sil-
made pinnale niiskuse reservuaari ja vabas-
tab niiskuse aeglaselt, et silmad (ja kontakt-
läätsed) püsiksid sama niiskena, nagu loo-
duse poolt on määratud. Selliseid silmatil-

ku võib rahulikult pikka aega kasutada, nad 
ei tekita harjumust ja need sobivad ka noo-
rukitele ja lastele. 

Silmatilkade valikul on oluline jälgida 
ka tilkade viskoossust. Kui inimesel on sil-
madega tõsisemad probleemid ja leeven-
dust vajavad krooniliselt kuivad silmad, 
siis sobivad kõige paremini suurema vis-
koossusega tilgad. Need püsivad kauem 
silmapinnal ja hoiavad silmad niiskena 
kauem. Kui aga kuivsilmsuse probleem 
kimbutab aeg-ajalt, sobivad hästi just til-
gad, mis on vähem viskoossed (vedela-
mad). Tänu paremale voolavusele toimi-
vad nad kiiremini kui viskoossed tilgad 
ega hägusta nägemist ka lühiajaliselt. 

Üks selline preparaat on Saksamaal too-
detud kvaliteetne Artelac Splash, mil-
le toimeaineks on 0,24% hüaluroonhape. 

Artelac Splash ei sisalda säilitusai-
neid.  

Uue tehnoloogiaga pumbasüsteem 

võimaldab doseerida täpselt ühe tilga. 
Artelac Splashi saab kasutada 6 kuu 
jooksul pärast esmast avamist. Seega, kui 
kuiva silma sümptomid ei kimbuta iga-
päevaselt, ei pea kartma, et ei jõuta neid 
enne aegumist ära kasutada. Pool aastat 
on piisav aeg. 

Artelac Splash sobib hästi ka läätse-
kandjatele, teda saab kasutada kontakt-
läätse silmast ära võtmata ja sobib läät-
sede niisutamiseks ning parandab kogu 
päeva jooksul märkimisväärselt kontakt-
läätsede kasutusmugavust.

Silmade niisutamine aitab leevenda-
da kuiva silma haigusest tingitud mure-
sid ning pidev niisutamine aitab silmade 
tervist säilitada ja kaitsta. Silmad on eri-
nevad ja nii ka neid vaevavad probleemid. 
Artelaci meditsiiniseadmete perekonnast 
leiad lahenduse just oma probleemile. Kü-
si nõu oma apteekrilt.

Vabasta oma silmad!

Kevade saabudes ja 
jätkuvas pandeemia 
olukorras võivad 
lisaks muudele 
tervisekaebustele 
sageneda silmadega 
seotud mured.
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Kontoritoolist tervisespordini ehk 
kuidas ettevaatlikult ja endale 
sobivalt alustada?

 Kepikõnd kaasab töösse 90 protsenti kogu keha lihastest. FOTO: SHUTTERSTOCK

Kui end kätte võtad, liikuma hakkad ja 
näed, et sul on edu, siis see motiveerib, 
aga liiga hoogu ei tasu sattuda. Tuleb 
läbi mõelda, mida tahad saavutada – 
head enesetunnet, tervist, kaalulangust?
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TIINA LANG
tööelu.ee 
ANU KAASIK
spordiarst

Ärgates tunned, et vaja oleks end käima 
saada nagu vana mehaanilist kella, mille 
hammasrattad on roostes. Kondid on kan-
ged, liigesed jäigad, selg valutab... Jah, osa-
liselt tööst, seda kindlasti. 

Aga tead väga hästi: mida ei liiguta või 
liigutad väga vähe, see muutub ajapikku 
liikumatuks. Sellevõrra läheb töötegemi-
ne raskemaks, enesetunne halvemaks, is-
tumislohk tugitoolis sügavamaks. Kuni 
toolistki end püsti vinnata on katsumus 
ja peab hädas füsioterapeudilt abi otsima. 
Kas maksab sinnamaani südamerahu säi-
litada? Või hakkaks vaikselt pihta?

Kõige olulisem on igapäevane liikumi-
ne, kõndida iga päev kas või pool tundi. Li-
saks võiks olla veidi aeroobset tegevust – 
nädala jooksul 2,5 tundi aeroobset, mada-
la pulsisagedusega liikumist. See ei tähen-
da, et alati ja kohe tuleks hakata jooksma. 
Alustada võiks kõnnist. Väga hea on kepi-
kõnd, mis inimest natuke ka toetab. Eriti 
hea on ujumine, sest seda harrastades po-
le inimesel peal oma keharaskust, mistõt-
tu sobib see just erinevate liigeseproblee-
mide ja ülekaalu korral.

Esialgu võiks tempo olla hästi aeglane 
– selline, et saaks väljas kõndides teisega 
rääkida. Isegi kui üksinda liigutakse. Ka 
kõik need, kes kavatsevad jooksma hakata, 
võiksid alustada tavalise kõnniga ja seejä-
rel üle minna kiirkõnnile. Kui tunned, et 
see mõjub hästi, alustad kerget sörki, aga 
ikka tempos, et saaksid rääkida.

Kümne protsendi reegel

Tihtilugu hakkavad alustajad jooksma al-
guses ülemäära intensiivselt – liiga kiiresti 
ja liiga lühikest maad, sest rohkem ei jõua. 
Tegelikult peaks hoopis hästi rahulikult 
kõndima, seejärel distantsi pikendama. 

Lähtuda võiks kümne protsendi reeg-
list ehk suurendama nii palju nädalas 

või kuus teekonna pikkust. Kui soovitak-
se koormust lisada, võiks pigem pikenda-
da trenni aega, mitte teha kõike oluliselt 
suurema koormusega. Kes pole oma elus 
varem treeninud, neile mõjub pool tun-
di trenni juba päris hästi. Oluline on min-
na välja.

Kui tundub, et kõndides kiirtempo 
muutub aja jooksul lahjaks, siis võib ker-
gelt sörkida. Kui hakatakse hingeldama ja 
pulss on kiirenenud, siis tuleks vahepeal 
jälle kõndida. Tehes seda üle päeva, on ju-
ba hästi, ent veel parem, kui lisatakse hil-
jem mõni treeningkord juurde.

Kes soovib ennast täpsemalt jälgida, 
võiks kasutada pulsikella. Vanusega sü-
dame maksimaalne löögisagedus langeb, 
kuid n-ö rusikareegli järgi on see meestel 
220 miinus inimese vanus ja naistel 226 
miinus vanus. 

Treenida tuleb aga oluliselt madala-
ma pulsiga. Koormustestidega saab mää-
rata igaühele individuaalselt sobivad tree-
ningu pulsivahemikud. Kes testi teinud 
ei ole, võiks lähtuda lihtsast reeglist, et al-
gajal on soovitav treenida pulsiga, mis on 
50–70% tema maksimaalsest pulsist. Juba 
edasijõudnud tervisesportlastel on vastu-
pidavuse arendamiseks soovitav pulsisa-
gedus 60–80% maksimaalsest südame löö-
gisagedusest. 

Enne tõsisemate treeningute alusta-
mist tuleks nõu pidada kas oma perears-
ti või spordiarstiga, hea oleks teha koor-
mustest.

Igaühele sobilik valik

Kellel on probleeme jalavõlvidega, need 
võiksid lasta teha ortopeedilised tugital-
lad, mida saab ka spordijalatsites kasuta-
da. Kellel valutavad hüppeliigesed, neil 
joosta ei maksa, vaid pigem käia. Midagi 
ei tohi teha läbi valu või vaigistada vaevu-
si valuvaigistiga ning minna ikkagi näi-
teks jooksma.

Hästi sobib rattasõit. Liigesed küll ker-
gelt liiguvad, aga keharaskust pole peal. 

Kui koju on ostetud trenažöörid, siis ki-
puvad need küll aja jooksul seisma jääma, 
aga neist oleks abi. Eriti kui inimene ei saa 
või taha jalaprobleemide tõttu kõndida, 
aga ta saab istuvas asendis ratast vändata. 
Või stepperil telerit vaadates kõndida.

Paljud tahaksid käia mõnes rüh-
matrennis. Arvestama peab treeningu laa-
di ja intensiivsusega. Näiteks aeroobika 
pole tegelikult aeroobne ehk vastupida-
vustegevus. Trennipulss muutub niivõrd 
kõrgeks, et see pigem kurnab inimest. See-
tõttu peab vaatama, et rühma tase sobiks 
ja treener oleks kogenud, kes näeb, kas ja 
mis kellelegi hästi mõjub.

Kõige lihtsam ja odavam on siiski min-
na lihtsalt välja. Meil on ka linnade parki-
des üksjagu välijõusaale, mõnel pool har-
jutuste soovitused, kuidas ja mida teha, 
pildiliselt välja pandud, kuigi alati mitte. 

Välijõusaalis treenides tuleks sama-
moodi tõsta koormust aegamisi, väikse-
mate seeriatena. Seejärel puhkad ja teed 
natuke jälle, aja möödudes lisad harjutus-
te kordusi.

Mida tahad saavutada?

Liiga hoogu ei tasu sattuda, aga mõjub 
motiveerivalt, kui end kätte võtad, liiku-
ma hakkad ja näed, et sul on edu. Nädala 
sees võiks teha lühemaid trenne, kuid nä-
dalavahetusel pikema, milleks võib olla 
näiteks matk. Lemmikloomade omanikud 
saavad oma vajaliku tavakoormuse kätte 
juba iga päev koera jalutades.

Treening ise on oluliselt lihtsam, kui 
oled suutnud koduuksest välja minna. 
Keskenduda võiks pärast trenni saabuva-
le heaolutundele, sest kehas tekivad bio-
keemilised muutused, vabanevad õnne-
hormoonid. 

Igal juhul peab pärast treeningut hea 
olla olema. Kuskilt ei tohi pista või nigel 
enesetunne olla. Ka järgmisel hommikul 
peaks mõnus enesetunne püsima. 

Vahel kiputakse end üle pingutama, 
eriti just joostes, ega tunta end hästi. Kes 

pole varem väga sportinud, peaks igal ju-
hul alustama ettevaatlikult. Ja leida tu-
leks ala, mis enim sobib. Kui terve tööpäe-
va on tulnud seista jalgadel, siis hästi mõ-
juks ujumine. Joosta võiksid aga need, kes 
on pidanud päev läbi istuma.

Kõige lihtsam on alustada igapäevas-
test väikestest asjadest. Teed hästi väike-
se muudatuse ja hakkad seda järgima, ol-
les ühtlasi läbi mõelnud, mida tahad saa-
vutada. 

TASUB TEADA
Millest lähtuda tervisespordis treeningute 
planeerimisel

Koormust tuleb tõsta tsükliliselt. 
Näiteks tõsta koormust 2–3 nädala vältel (mitte rohkem kui 10% nä-
dalas), siis jälle treeni üks nädal kergema koormusega. Treeningu al-
guseks peab eelmine treeningu väsimus olema põhiliselt kadunud.
Koormuse tõstmisel lähtu vanusest. 
Vananedes hakkavad taastumisprotsessid kulgema aeglasemalt, vi-
gastused ja traumad tekivad kiiremini ning ravi võtab kauem aega.
Kui eesmärk on saavutada hea füüsiline vorm ja parandada 
välimust.
Pead treenima vähemalt kolm korda nädalas, kestusega 40–50 mi-
nutit või enam ning intensiivsusega, mis on 60–70% sinu maksi-
maalset südame löögisagedusest. See tsoon on väga efektiivne ke-
hakaalu vähendamiseks, kuna sooritatava kehalise pingutuse ener-
geetiline kindlustamine tagatakse peamiselt organismi rasvavaru-
de arvel. Selline treeningkoormus on ka esimene samm südameve-
reringe süsteemi tugevdamiseks. 
Kui eesmärgiks on südame-vereringesüsteemi arendamine ja 
hea füüsiline vorm ning kena välimus.
Treeningu intensiivsus peab olema suurem. Koormuse suurenda-
mise mõõdupuuks on treeningu kestuse suurenemine (50–60 mi-
nutit) kui ka mõõdukas intensiivsuse tõus, mis väljendab suuremas 
südame löögisageduses. Treeningud peaks toimuma 70–80% juu-
res maksimaalsest südame löögisagedusest, vastavalt vanusele. 
Jooksutreening selles tsoonis on eriti efektiivne südame töövõime 
paranemiseks, suureneb töötavaid lihaseid teenindav verehulk. Li-
saks mõjub treenimine selles tsoonis soodsalt sinu hingamissüs-
teemile, kuna sellise koormusega treenides on ka need organid 
mõõdukalt koormatud.

ALLIKAS: TARTU ÜLIKOOL/PIKAMAAJOOKSJA TREENING

 Igal juhul 
peab pärast 
treeningut hea 
olla olema. Kus-
kilt ei tohi pista 
või nigel enese-
tunne olla.
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Rakubioloog Bruce H. Lipton ütleb oma 
raamatus “Uskumused ja bioloogia”, et me 
elame nagu sprinterid “valmis olla!”-maa-
ilmas. Oleme kummargil stardipakkudel, 
valmis iga hetk kõigest jõust edasi sööst-
ma. Stardipaugu ootuses ringleb meie ve-
res suur hulk adrenaliini, kogu keha on 
eesootavaks katsumuseks viimase vindini 
valmis. Sprinteri jaoks kestab selline pin-
geline ootus vaid sekundeid, õige pea an-
nab kohtunik käskluse “Start!” ja sportla-
ne tormab rajale. 

Kaasaja inimene on pingul kehaga 
kummargil stardijoonel ja ootab stardi-
pauku, mida ei tulegi. Pidevast valmisole-
kust, kroonilisest pingest lihastes ja adre-
naliinist, mida keha ära ei kasuta, saab or-
ganism ajapikku täiesti ära kurnatud.

Et kõigega hakkama saada, igal pool 
kohal olla, kõikide vajalike inimeste-
ga suhelda ja mitte millestki olulisest il-
ma jääda, peame kasvatama endast tõe-
lised multitasking’u, eesti keeli rööprähk-
lemise meistrid. Lisaks abikaasale, laste-
le, tööülesannetele, rahalistele kohustus-
tele, sõpradele, naabritele ja hobidele jaga-
me oma tähelepanu lugematute e-kirjade, 
sotsiaalmeedia postituste, Delfi  uudiste, 
Youtube’i videote, SMSide, MMSide ning 
igat sorti kõllide ja vilede vahel. Oleme 
kõigile pidevalt kättesaadavad nagu arstid 
valvepostil. 

Oleme kurnatud, vaevleme seede- ja 
unehäirete käes, kuid kõrvale astuda ei 
julge, sest mine tea, mis saab. Meie meel 
on hajevil, tunneme end kui lõksus, elame 
endast ja kallitest inimestest mööda.

Kaaperdatud tähelepanu

Standfordi ülikooli teadlased tegid uurin-
gu, mis näitas veenvalt, et rööprähklemise 
tõhususe idee on müüt. Aju ei tee mitut as-
ja korraga ja me ei täida ülesandeid paral-
leelselt, nagu sõna “rööprähklemine” vii-
tab, vaid pigem liigume kiiresti ühe üles-
ande juurest teise juurde. Pärast igat sel-
list ümberlülitust on meie tähelepanu alg-
se ülesande juurde naastes tunduvalt ka-
hanenud. 

Samuti kulutab säärane ümberlülitus 
aju piiratud ressursse ehk mõttetöö jaoks 
vajalikku väärtuslikku energiat. Tartu Üli-
kooli ajuteadlane ja psühholoog, raamatu 
“Ajast ja arust” autor Jaan Aru toob taba-
va võrdluse, et meie teadlik mõtlemine on 
nagu pudel vett, mis on meil kõrbes kaa-
sas – seda tuleb kasutada otstarbekalt. Aga 
rööprähkleja keerutab lahtikorgitud vee-
pudelit pea kohal!

Mõtlemise, planeerimise ja käitumi-
se kontrolli eest vastutab ajus eesmine ots-
mikusagar ehk prefrontaalne korteks. See 
aju osa on küll väga võimekas, kuid tema 
tööd on kerge häirida. Sul on esmaspäe-
va hommikul mõistlik plaan pärast näda-
lavahetuse juubelipidu süüa tervislikult ja 
mõõdukalt, aga juba ennelõunal leiad end 
šokolaaditahvli viimast tükikest haara-
mas. Oot, kuidas see nüüd juhtus – plaan 
oli ju hea? Või küllap on sulle tuttav olu-
kord, mil oled parasjagu mingile olulisele 
tööülesandele keskendunud, kuid piisab 
telefoni kõllist – keegi saatis kirja! –, kui 
juba on käesolev töö kõrvale lükatud ja sa 
unustad end telefonisõnumeid lugema.

Elu on täis ahvatlusi, mis meie tähele-
panu kaaperdavad ja millega meie kes-
kendumisvõimel tuleb pidevalt võidelda. 
Küsimus on selles, kui palju need segajad 
meile maksma lähevad.

Meel ärev ja võitlusvalmis

Jaan Aru räägib inimaju kahest võistlevast 
süsteemist: õpitud automaatsete käitu-
miste varamu ja teadlik mõtlemine. 

Esimene neist on justkui autopiloot. 
Oleme kindlad, et juhime oma mõtteid 
ja käitumist, kuid millegipärast läheb ik-
ka nii, et reageerime suhetes üle, haarame 
mõtlematult sigareti või šokolaadi järele 
ja surfame mõõdutundetult nutiseadme-
tes. Justkui keegi teine juhiks meid! Just-
kui oleks meie prefrontaalne korteks – aju 
see osa, mis peaks automaatset käitumist 
kontrollima – välja lülitatud. Ja kui arukas 
prefrontaalkorteks on välja lülitatud, kaa-
perdab tähelepanu mandeltuum ehk meie 
sisemine ohuradar. 

Ajuskaneeringud on selgelt näidanud, 
et neil, kel on kehv keskendumisvõime ja 
kelle tähelepanu tormab ühe asja juurest 
teise juurde, on aju mandeltuum kroonili-
selt hüperaktiivne. Meel on pidevalt ärev ja 
võitlusvalmis. See toob kaasa kiire ja pin-
napealse hingamise, südamelöökide sage-
nemise, vererõhu tõusu ja lihaspinge kogu 
kehas. Väga soodne pinnas kroonilise äre-
vuse tekkeks!

Prefrontaalse korteksi võimekust hal-
vab nii liiga suur vaimne koormus, tähele-
panu hajumine kui väsimus. Sellises seisus 
“aruka aju” üle on automaatsel süsteemil 
väga kerge võitu saada.

Pole kümmet minutit päevas iseendale

Holistilises regressiooniteraapias on mee-
lerännaku alguses kümneminutiline sis-
sejuhatav lõdvestus. Klient lebab kinnisil-
mi voodil, käib terapeudi juhendamisel 
sammhaaval läbi kogu keha ja lõõgastub. 

Rööprähklemise 
ja mööda 
elamise ajastu
Ükskõik, mis ajast on ärevus pärit või millal see esimest 
korda endast märku andis, on selge, et inimene toidab 
oma ärevust iga päev. Me vaevleme üleliia suure 
töökoormuse ja kiire elutempo käes, rabeleme mitmel 
rindel korraga, sipleme õnnetutes suhetes, sööme 
ebatervislikult ning probleemidele otsa vaatamise ja 
nende lahendamise asemel otsime abi alkoholist või 
ravimitest. Kõik see kasvatab sisemist ärevust.

Nendel hetkedel ei pea midagi tegema, 
inimene saab olla lihtsalt iseenda jaoks 
täielikult kohal. Pole sugugi harvad need 
korrad, mil klient on seansi lõpus üksnes 
lõdvestusest hingepõhjani liigutatud: “Ei 
mäletagi, millal niimoodi lihtsalt lebasin 
ja olin, ilma et peaks millegi pärast muret-
sema, kuhugi tormama või midagi korda 
ajama. Oh, see oli mõnus!” Kui meil ei ole 
kümmet minutit päevas iseendale, kuidas 
jaksame siis tähele panna teisi?

Kõigi jaoks olemas ja samas väga üksi

BBC dokumentalist Sue Bourne tegi 2015. 
aastal dokumentaalfilmi, mille pealkir-
jastas “Üksilduse ajastu” (The Age of Lone-
liness). Autori kodumaal Suurbritannias 
kannatab vähemalt kolmandik inime-
si üksilduse käes. Üksildased pole  ainult 
need, kelle abikaasad on vanaduse või hai-
guse tõttu surnud, vaid väga üksi tunne-
vad end ka noored inimesed. Bourne ni-
metab üksildust kaasaja vaikseks epidee-
miaks, psühholoogid peavad eksistent-
siaalset üksildust üheks ärevuse oluliseks 
põhjuseks.

Kui rabeleme mitmel rindel, oleme ak-
tiivsed nii paljudes suhtluskanalites, ole-
me kõigi jaoks olemas ja kõigiga koos, kui-

das ometi saame siis tunda end üksildase-
na?! Sest me pole kuskil päriselt kohal.

Mida aasta edasi, seda sagedamini 
jõuab psühhiaatri ja terapeudi juurde äre-
vusega kimpus noori, kes on kolinud tei-
se riiki raha teenima ja karjääri tegema, 
aga ei suuda võõras keskkonnas kohane-
da. Juured on lahti rebitud, kuid uues ko-
has oma kohta ja oma inimesi ei leia. Need 
noored võivad ka keset suurt rahvahulka 
tunda end väga-väga üksi.

Inimestel on ka lähisuhtes tähelepa-
nust ja armastusest krooniliselt vajaka: 
“Ma küll räägin, aga ta ei kuula. Ma pa-
lun, aga ta ei hooli.” Me kõik vajame tähe-
lepanu, soovime tunda end vajalikuna, 
tahame oma elu kellegagi jagada. Chica-
go ülikooli neuroteadlane dr John Ca-
cioppo, maailma juhtivaid üksilduseuuri-
jaid, ütleb, et inimesed on põhiolemuselt 
sotsiaalne liik – kui võtta teised inimesed 
meilt ära, siis ei saa me olla terved. Erine-
vate uuringutega on tõestatud, et üksildus 
võib põhjustada vererõhu tõusu, stressi-
hormoon kortisooli taseme kasvu ning su-
ruda alla immuunreaktsiooni, mis muu-
dab keha haigustele vastuvõtlikuks.

Facebook või Pinterest mõjub hästi, kui 
oled õnnelik ja populaarne, kui aga tun-

 
Ärksus on 
eluviis, mis 
avaldab 
igapäeva-
elus mõju 
meie ene-
setundele, 
kehalisele 
heaolule ja 
suhete kva-
liteedile. 

 alusta kas või sellest, et lülita ennast kümneks minutiks 
kõigest välja. istu või lama mugavalt, sule silmad ning hinga 
rahulikult ja sügavalt. foto: shutteRstock
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Vaata inimesi tänaval või töökohal: mis 
sa arvad, kui ärksalt on nad kohal selles, 
mida parasjagu teevad? Chicago ülikooli 
professor Mihaly Csikszentmihalyi viis lä-
bi tähelepanuväärse uurimuse. Mitme aas-
ta jooksul katkestas ta sadade oma tavapä-
raste tegevustega ametis olevate inimeste 
päevakava, küsides neilt, mida nad katkes-
tamise hetkel tegid, millele sel ajal mõtle-
sid ja kuidas end tundsid. Uuring näitas, 
et kui inimese tähelepanu ei ole kesken-
datud ja ta mõte uitab omapäi, keerlevad 
peas valdavalt sünged ja ärevust kasvata-
vad mõtted.

Kui oled iseendas ja oma elus ärk-
salt kohal, saad aru, mis parasjagu toi-
mub, kuidas see su vaimule ja kehale mõ-
jub ning kuidas sa end tunned. Kui tead-
vustad oma tundeid, on sul palju lihtsam 
ka oma eelistusi ja vajadusi mõista. Sul on 
lihtne aru saada, kas inimesed, kellega 
suhtled, või olukorrad, millesse satud, an-
navad või kulutavad su energiat.

Tõeliselt kohal on vaja olla siis, kui sa 
suhtled kallite inimestega. Iseäranis, kui 
on tarvis midagi olulist selgeks rääkida, 
lõpuni vaielda, sügavalt mõista. Siis ei saa 
suhelda möödaminnes. Vaid ärgas olles 
tabad ära, mida teine sulle tegelikult öel-
da tahab, mida ta tunneb või mida oma 
sõnade taha varjab. Selle mõistmine on 
eelduseks tõelisele vastastikusele hoolimi-
sele ja pühendumisele. 

Kuidas oma meel ärksaks harjutada?

Alusta päris algusest ehk õpi tähelepanu 
praegusele hetkele pöörama. Kõige liht-
sam on seda teha oma hingamist ja keha 
jälgides ja muidugi on meditatsioon siin 
lausa kohustuslik praktika. Ära lase end 
heidutada keerulistel õpetustel! 

Vali kõigepealt see kõige lihtsam viis: 
võta endale aega kas või kümme minutit, 
leia vaikne koht, lülita välja arvuti ja te-
lefon, istu või leba mugavas asendis, sul-
ge silmad ja luba endal lihtsalt olla. Pane 
mängima rahulik muusika või ole vaiku-
ses – proovi, kuidas sulle paremini sobib. 
On terve hulk väga häid mediteerimise 
raamatuid (minu lemmikud on Jon Kabat-
Zinni “Sa oled alati kohal” ja Jack Korn-
fieldi “Sissejuhatus meditatsiooni”), kust 
leiad õpetusi ja harjutusi.

Meditatsioon on praktika, mille käigus 
sa rändad oma sisemaailmas ning paned 
tähele oma keha, mõtteid ja tundeid. Ära 
sunni end olema lõdvestunud ja rahulik, 
ära püüa midagi saavutada! Sa oled liht-
salt iseenda jaoks kohal, lased kõigel, mis 
su sees parajasti on – heitlikud mõtted, 
pinges keha, emotsioonid – olla. Sa lubad 
endal olla täpselt selline, nagu sa oled.

Õige hingamine aitab

Alusta sellest, et sa hingad rahulikult ja 
ühtlaselt. Juba sellest saad suurt kasu!

Ebaühtlase ja katkendliku hingami-
se puhul haarab ohjad sümpaatiline när-
visüsteem ja kogu organism läheb häire-
seisundisse: verre eritub adrenaliin, süda-
me rütm kiireneb, vererõhk tõuseb ja li-
hased lähevad pingesse. Taolisel hingami-
sel on oma tõsine roll ärevusseisundi val-
landamisel. 

Seevastu aeglane ja sügav hingamine 
nii, et ka kõht liigub hingamisega kaasa, 
toob kaasa kogu keha lõdvestumise. Pa-
rasümpaatiline närvisüsteem saab sõna-
õiguse, pinge ja ärevus kaovad.

Väga suur kasu on sellestki, et keha 
hoolega jälgides ja pinget märgates saad 
selle vabastada enne, kui pinge kasvab 
krooniliseks ja hakkab valu tegema või – 
veel hullem – kujuneb füüsiliseks haigu-
seks. Lase praegu kohe oma õlgadel vaju-
da raskelt allapoole, lõdvesta kõhulihased 
ja luba kõhul liikuda pehmelt ja loomuli-
kult hingamisega kaasa. Tunneta, kui pal-
ju kergemaks muutub su hingamine!

Ärksus ei ole lihtsalt üks tehnika, see 
on pidev protsess, mis nõuab pühendu-
must ja distsipliini. Ärksus on eluviis, mis 
avaldab igapäevaelus mõju meie enesetun-
dele, kehalisele heaolule ja suhete kvali-
teedile. 

Harjuta oma meel ärksaks! Ole endast 
teadvel ja püüa mitte kaotsi minna, sest 
muidu võib juhtuda, et su õnnelik elu jääb 
päriselt elamata.

Riina Jussila 
riina.jussila@aripaev.ee

Koju spordivahendeid hanki-
des tuleks kõik sammud en-
ne ostu sooritamist põhjalikult 
läbi mõelda. Tippsportlane ja 
treener Ott Kiivikas trenažööre 
internetist või kauplustest, kus 
absoluutselt kõike müüakse, 
ostma ei kipuks.

Koduse treeningnurga loo-
ma asumisel tuleks Kiivikase 
sõnul mõelda eelkõige kahele 
asjale – kas suurema trenažöö-
ri jaoks on ruumi ja milline on 
eelarve. 

Ruumi olemasolu annab 
piirid, mida sinna mahutada 
saaks. “Asju on igasuguses hin-
nas, kuid kõike ma internetist 
tellida ei julgeks. Need kodudes-
se suunatud seadmed tehakse 
kuskil kiiresti valmis, kuid mi-
nu soovitus on kindlasti see, et 
osta pigem natukene kallim kui 
soodsam, mida pakutakse,” sõ-
nab Kiivikas.

Riidekuivatusrestiks soetada 
pole mõtet

Kiivikast ennast on mitmel kor-
ral erinevaid seadmeid testima 
palutud, mis mõnes kaubakes-
kuses või jaeketis müügil, kuid 
sportlane on aus ja ütleb, et 
nendega korralikku trenni te-
ha ei saa. 

“Need masinad kas ei liigu 
nii, nagu peab – liigutusampli-
tuud pole läbi mõeldud ja mõ-
nest kohast on liiga raske ning 
teisest liiga kerge. Lisaks on 
materjal, millest need tehak-
se, kõige õhem plekk, mis tõsi-
sema treenija käe all üsna vars-
ti väsib,” sõnab Kiivikas ja lisab: 
“Päeva lõpuks on hinna ja kva-

liteedi suhe selliste aparaatide 
puhul ka vastav.”

Kiivikas soovitab treening-
tuba sisse seades mõelda ka sel-
lele, kas kodused trennid jätku-
vad ka siis, kui spordisaalid taas 
avatud on. 

Emotsiooni pealt ei peaks en-
dale kõiki vahendeid koju han-
kima. “Üsna sageli võib näha, et 
ostetakse ratas, mida pisut sõt-
kutakse, kuid mis jääb üsna pea 
riidekuivatajana nurka seisma,” 
sõnab ta. 

Suvalise atribuutika hanki-
mise asemel võiks hoopis õue 
kõndima ja jooksma minna 
ning koju paar hantleid ning 
kummilindid osta. “Need ei ko-
gu tolmu, ei võta ruumi ning 
nendega saab kogu keha tree-
ningu ära teha,” ütleb ta.

Enne ostu võiks mõelda

Kulturist on treeningtube aida-
nud sisse seada nii kodudes kui 
asutustes (uus Harju kohtumaja, 
Pipedrive jpt – toim), aga samad 
küsimused esitab ta vahendeid 
hankima asudes kõigile – kui 
palju on ruumi, mis on eelarve 
ja kui palju treenijaid. 

“Panen kõik mõtlema enne, 
kui suvaliselt asju hankima asu-
takse,” ütleb Kiivikas ja rõhutab, 
et emotsioonide pealt selliseid 
asju soetama hakata pole mõtet.

Milliseid treeningvahendeid 
kodudesse soetatakse?

“Kardioseadmetest jooksulint, 
ellips ehk crosstrainer, veloergo-
meeter,” ütleb Jaanus Aus Gfit-
nessist. 

Populaarsed on ka vahen-
did, mis aitavad koormust saa-
da kogu kehal, on kompakt-

sed ja funktsionaalsed ning 
mida saab vajadusel endaga 
kaasa võtta. Nii kiidab ka Aus 
tippkulturisti poolt mainitud 
hantleid ja kummilinte, aga 
ka sangpomme ja reguleerita-
vaid pinke.

Kui palju ja kuidas erine-
vad spordisaalides olevad tree-
ningseadmed kodustest? Mõis-
tagi saab üldkasutuses olev süs-
teem kordades rohkem koor-
must, peab 24/7 töövalmis ole-
ma ning lisaks kasutavad neid 
väga erineva kehakaaluga ini-
mesed. 

“Spordisaalide kardiomasi-
nad on võimsamate mootorite-
ga ja tugevama konstruktsioo-
niga ehk neis on vähem plasti-
kut ja rohkem metalli. Erinevu-
sed ilmnevad ka detailides. Ko-
duseadmed on enamasti vaikse-
mad,” sõnab Aus. 

Koju masinaid hankides soo-
vitab ta eelnevalt müüja käest 
uurida, kas soetatavale vahendi-
le pakutakse ka tehnilist tuge – 
transporti tuppa, paigaldust, jä-
relhooldust jne. Välja tuleks sel-
gitada ka see, kas seadmele on 
vajadusel saada varuosi. 

Hea oleks ka teada, kas oste-
tavad masinad või sama tootja 
masinad on ehk mõnes spordi-
keskuses üleval. “Nii saaks neid 
eelnevalt proovida. Professio-
naalse kasutuse ja kodukasutu-
se seadmed on küll mõnevõr-
ra erinevad, aga liigutuste bio-
mehaanika on neil üsna sarna-
ne,” ütleb Jaanus Aus ja  lisab, et 
internetist võib seadmeid osta 
küll, kuid enne tuleks end tee-
maga põhjalikumalt kurssi viia 
ning müüjalt ülalmainitud kü-
simustele vastused saada.

ned end eraldatult ja üksi, on iga teiste 
ülespandud postitus valus meeldetuletus 
hingelisest üksiolust. Et mitte veidrikuna 
näida ja kaaslasi veel enam eemale tõrju-
da, õpivad noored (ja mitte ainult nemad) 
maske kandma ning enda elust vaid lõbu-
samat ja glamuursemat külge näitama. 

Üksildus on seisund, mida enamik ini-
mesi püüab kõigest hingest varjata. On 
piinlik tunnistada, et oled üksildane, ras-
ke on välja öelda, et sinuga pole kõik kor-
ras. Nii kujundame sotsiaalmeedia-ühis-
konna jaoks vastuvõetava identiteedi, aga 
oma tegelikku palet pole kellelegi näi-
data. Lõpuks õpimegi emotsioone enda-
le hoidma ning oleme võimetud oma mõt-
teid ja tundeid avatud südamega jagama. 
Mas kide varjus elame endast ja üksteisest 
mööda.  

iseendas ja suhetes kohal

Et kõigepealt enda ja siis ka teiste jaoks pä-
riselt kohal olla, tuleb õppida ärksa mee-
lega elamist. See tähendab, et sa oled igal 
hetkel teadlik oma mõtetest, tunnetest ja 
reaktsioonidest, kõigest, mis toimub su 
sees ja su ümber. Sa ei söösta arutult läbi 
elu, vaid osaled selles, jaksad tähele pan-
na, vastu võtta ja tänulik olla. 

 Tuntud kulturist ja treener Ott Kiivikas soovitab koju muretseda pigem hantlid ja kummilindid kui 
odava trenažööri, mida varsti pesukuivatusrestina kasutatakse. foto: shutterstock

Ott Kiivikas: trenažööre 
veebist tellida ei tasuks
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Selgub, et kroonilise C-hepatiidi 
ravi osas toimus jaanuaris väike 
muutus. Kui seni sai ravida vaid 
maksakahjustusega patsiente, 
siis nüüd on 1b subtüübiga pat-
siente võimalik ühe kindla ravi-
miga ravida sõltumata fibroo-
siastmest ehk maksakahjustu-
se ulatusest. 

“Kahjuks ülejäänud geno-
tüüpidega nakatunud patsien-
did peavad jätkuvalt ootama 
kuni on tekkinud maksafib-
roosi vähemalt 2. aste.  Üksiku-
tel patsientidel, kellel on 1a sub-
tüüp ja madal viiruse hulk, mis 
on väga harv nähtus kroonili-
se C-hepatiidi korral, on samuti 
võimalik teha ravi ilma fibroo-
si ootamata,“ räägib Lääne-Tal-
linna Keskhaigla infektsioonist 
Kersti Kase.

Levik püsinud stabiilne

Kuidas on olukord aga A-hepa-
tiidiga, mille levikuteedeks on 
pesemata käed, saastunud vesi 
ja toit. Kas nüüd, mil inimesed 
usinamalt käsi pesevad, on se-
da vähemaks jäänud? 

Kase sõnul käib A-hepatiit  
puhangutena. „See on sageli rei-
silt kaasa toodud nakkus, mis-

C-hepatiidi ravis väikesed muutused
C-hepatiiti ehk maksapõletikku tekitav viirus levib peamiselt nakatunud vere kaudu ja immuun-
süsteemil on sellest organismis tunduvalt keerulisem vabaneda kui A- ja B-hepatiidist. Milline aga on 
C-hepatiidi olukord Eestis käesoleva aasta kevadel?

MIS ON MIS
C-hepatiit

Tekitab C-hepatiidi viirus 
Nakkusallikas on C-viirushepatiiti põdev 
inimene, kes muutub nakkusohtlikuks üks 
või mitu nädalat enne esimeste haigus-
nähtude ilmnemist.

Võib levida
torgetega: tätoveerimisel, augustamisel, 
teravvahendite torgete ning nõelraviga, 
narkootikumide süstimisel ühiskasutatavate 
nõelte ja süstaldega;
siirdamisel: saastunud, kontrollimata vere, 
verepreparaatide (doonorivere), kudede ja 
elundite ülekandmisel või siirdamisel;
tervishoiuasutuses: nõuetele mittevasta-
vuses instrumentidega, dialüüsiaparatuuri 
kasutamisega (tänapäeval on arenenud riiki-
des meditsiiniasutusest B-hepatiidi saamine 
väga vähetõenäoline);
sugulisel teel;
nakatunud emalt vastsündinule.

Riskirühmad
Nakatunud inimeste seksuaalpartnerid
Süstivad narkomaanid
Vere jt kehavedelikega kokku puutuvad ter-
vishoiu- ja hoolekandeteenuse osutajad
Enne 1994. aastat vereülekannet saanud ini-
mesed
HIV-nakkusega isikud
Nakatunud emalt sündinud vastsündinud
ALLIKAS: VIRTUAALKLIINIK.EE

tõttu pigem võiks seostada har-
vemat esinemist vähenenud rei-
simisvõimalustega. Samas tervi-
seameti andmetel diagnoositi 
2020. aastal 30 A-hepatiidi juh-
tu, 2019. aastal 20 juhtu ja 2018. 
aastal 15. Nii ei saa öelda, et le-
vik oleks vähenenud,“ sõnab in-
fektsioonist.

Vaktsineerimisega kontrolli all

Kuna statistika B- ja C-hepatii-
tide kohta ei pruugi olla adek-
vaatne, on selle hetkelist seisu 
keeruline kommenteerida. 

„Ägedat B- ja/või C-hepatiiti 
on tänapäeval niikuinii harva 
näha tänu B-hepatiidi laialdase-
le vaktsineerimisele. C-hepatiit 
ei annagi ägeda viirushepatiidi 
pilti väga sageli, mistõttu pigem 
jõuavad arstide vaatevälja kroo-
nilise viirushepatiidiga patsien-
did,“ räägib Kase. 

Kuna alates jaanuarist on 
kroonilise C-hepatiidi 1b sub-
tüübi ravi võimalik ilma, et 
peaks ootama maksafibroosi, 
siis sellega seoses on ka patsien-
te, kelleni info on jõudnud, pi-
gem rohkem vastuvõtul käinud.

Kui ei testi, siis ei teagi

C-hepatiit, millest enim kõnel-
dakse, jääb sageli märkama-

tuks. Kuidas üldse teada, et kan-
name viirust, kui tavalisel arsti-
visiidil seda ei analüüsita? 

Kersti Kase sõnul avastatak-
se C-hepatiit tõesti tavaliselt ju-
huleiuna pöördudes arstile hoo-
pis muul põhjusel. Mõnel ju-
hul kontrollitakse kõrgenenud 
maksanäitajate tõttu, mõnikord 
enne operatsiooni, torkejuh-

tumi korral, kunst-
liku viljastamise kor-
ral jne.

„Kui on kahtlus, siis tu-
leb kontrollida antikehi, teisiti 
teada ei saa,“ sõnab ta. Sama lu-
gu on HIV infektsiooniga – kui 
ei testi, siis ei tea, sest mingeid 
kaebusi pole ja enesetunne ei 
anna märku pikki aastaid.

liku viljastamise kor-

„Kui on kahtlus, siis tu-  C-hepatiidi viirus 
sageli ägedaid na-
katumistunnuseid 
ei anna, nii jõuavad 
ravile alles kroonili-
sed haiged.
FOTOD: SHUTTERSTOCK

Elu Ratastel OÜ on elektriliste liikurite Shoprider 
ainus ametlik maaletooja Eestis. Tegeleme liikurite 
müügi ja rendiga, võimalik taotleda ka Inbank AS 
järelmaksu võimalust. Oleme Sotsiaalkindlustusameti 
lepinguline partner!
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2019. aasta detsembri seisuga on kokku 
124 riiki lisanud HPV vaktsiini riiklikku 
immuniseerimiskavasse. 2018. aastal lisa
ti ka Eestis riiklikusse immuniseerimis
kavasse tüdrukute vaktsineerimine ema
kakaelavähi vastu, sest enne papilloomi
viirusesse nakatumist, st enne suguelu 
alustamist, on vaktsineerimine kõige tõ
husam. 

Emakakaelavähki ennetavat vaktsinee
rimist tehakse 12aastastele tüdrukutele 
koolitervishoiutöötaja juures. Lapsevane
ma erisoovil on vaktsineerimine võima
lik ka perearsti juures. Vaktsineerimine on 
vabatahtlik ja tasuta. Samas on paljudel 
lapsevanematel kahtlusi vaktsiini tõhusu
se ja ohutuse osas.

Uuriti vaktsiini mõju vähi riskile ja tekkele

Soliidses meditsiiniväljaandes The New 
England Journal of Medicine avaldati 
2020. aasta sügisel uurimus neljavalentse 
HPV vaktsiini mõjust emakakaelavähi ris
ki vähendamisel Rootsis. 

Rootsis tehtud sõltumatu uuring on 
üks esimesi, mille käigus jälgiti vaktsinee
ritud tütarlapsi pikema perioodi jooksul 
ning uuriti vaktsiini mõju just emakakae
lavähi riskile ja tekkele. Uuringus hinnati 
HPV vaktsineerimise ja agressiivse emaka
kaelavähi riski seoseid. 

Rootsis lisati HPV vaktsiin immuni
seerimiskavasse 2006. aastal ning kasutu
sel on pea eranditult olnud neljavalentne 
vaktsiin, mis kaitseb HPV tüvede 6, 11, 16 
ja 18 vastu.

Alates 2007. aasta maist rahastatakse 
Rootsis 13–17aastaste tütarlaste HPV vakt
sineerimist. 2012. aastal käivitas Rootsi ta
suta lisavaktsineerimisprogrammi tüd
rukutele ja naistele vanuses 13–18 ning 
koolipõhise vaktsineerimisprogrammi 
10–12aastastele tütarlastele. Ka kutsutak
se Rootsis 23–64aastaseid naisi sõltuvalt 
vanusest 3–7 aasta tagant osalema sõel
uuringutes.

Osales üle 1,6 miljoni naise 

Uurimisrühma valimisse kuulus 
1 672 983 tütarlast ja naist, kes olid 2006.–
2017. aastatel 10 kuni 30aastased. Järel
kontrollides võeti arvesse vanust, aastat, 
elukohariiki, vanemate haridust, elatusta
set, ema sünnikohariiki ja haiguslugu.

Tüdrukuid ja naisi jälgiti kas alates 
nende 10. sünnipäevast või 1. jaanuarist 
2006, sõltuvalt sellest, kumb tingimus hil
jem täitus. Valimisse kaasati tüdrukud ja 
naised, kui neid ei olnud eelnevalt vaktsi
neeritud, neil ei olnud esinenud emaka
kaelavähki ja nad ei olnud riiki immig
reerunud pärast 1. jaanuari 2006. Kõiki 
valimis olnud naisi jälgiti, kuni nad said 
kas emakakaelavähi diagnoosi, lahkusid 
Rootsist, surid, kadusid rahvastikuregist

rist, said kahevalentse HPV vaktsiini, said 
31aastaseks või kuni 31. detsembrini 2017 
– mis iganes tingimus esimesena täitus.

Tulemused toetasid varajase 
vaktsineerimise tõhusust

Emakakaelavähk diagnoositi 19 uuringus 
osalenud naisel, kes olid saanud neljava
lentse HPV vaktsiini, ning 538 naisel, kes 
ei olnud vaktsineeritud.

Kui HPV vaktsiini tõhusus HPV nakku
se, kondüloomide ja emakakaela vähieel
sete seisundite ennetamisel oli ka varase
mate uuringutega tõestatud, andis uuring 
kindluse, et neljavalentne HPVvaktsiin 
vähendab tunduvalt ka agressiivse emaka
kaelavähi riski, mis ongi HPV vaktsineeri
misprogrammide lõppeesmärk. 

See, et väikseim risk seondub varase
mas vanuses vaktsineerimisega, on koos
kõlas ka varasemate uuringutega kondü
loomide ja emakakaela vähieelsete seisun
dite vaktsiinvälditavusest. Samuti toeta
vad tulemused soovitust vaktsineerida tü
tarlapsed enne kokkupuudet HPviiruse
ga, et saavutada parimad tulemused.

Kokkuvõttes leiti, et enne 17. eluaas
tat vaktsineeritud naiste risk haigestu
da emakakaelavähki oli 88% madalam kui 
vaktsineerimata naistel. 

Kasu said vaktsineerimisest ka juba va
nemad ja tõenäoliselt seksuaalelu alusta
nud noored naised, kellel vähenes emaka
kaelavähi esinemissagedus 53%.

virTUaalkliinik.ee

180 
emakakaelavähi esmajuhtu 
keskmiselt avastatakse Eestis 
igal aastal, emakakaelavähki 
haigestumus ja suremus on meil 
üks Euroopa kõrgemaid. Haigust 
põhjustab inimese papilloomi
viirus (HPV), inimeselt inimesele 
leviv tõsine viirus, mille suure 
riskiga tüved põhjustavad erine
vate uuringute andmetel enam 
kui 85% emakakaelavähkidest.

Vaktsiiniga 
emakakaela-
vähi vastu

kommEntaar

Rootsi uuring toetab ka  
Eesti arstide soovitusi
aleksandra ŠavrOva  
PERHi naistehaiguse keskuse vanemarst-günekoloog

rootsis tehtud uuring on äärmiselt tähtis, 
kuna suutis esimesena ära näidata, et HPv-
vastane vaktsiin vähendab riski haigestu-
da emakakaelavähki. 

Kui siiamaani oli tõestatud vaktsiini 
efektiivsus emakakaela vähieelsete muu
tuste ja kondüloomide esinemise enneta
misel, siis nüüd jõudsime me nii kauge
le, et pikaaegse vaktsineerimise perioodi
ga saavutame oma põhilise eesmärgi – en
netada emakakaelavähki. Ma usun, et lä
hiajal avaldatakse aina rohkem ja rohkem 
samalaadsete uuringute tulemusi. 

On teada, et HPVsse nakatumisest ema
kakaelavähi tekkeni möödub tavaliselt 10–
20 aastat. Neljavalentne vaktsiin ilmus tu
rule juba 2006. aastal ning tänaseks saa
me hinnata emakakaelavähki haigestu
must nende naiste seas, kes said rohkem 
kui 10 aastat tagasi HPVvastase vaktsiini.

Rootsis tehtud uuringust tuli välja, et 
emakakaela vähi uute juhtude arv vaktsi
neeritud naiste seas on oluliselt väiksem, 
võrreldes mittevaktsineeritud naistega. 
Pärast vanuse järgi kohandamist oli esine
missageduse suhe vaktsineeritud ja vakt
sineerimata rühmas 0,51. Esinemissage
dus oli väiksem nii noorena ehk enne 17. 
eluaastat vaktsineeritud naiste seas kui ka 
hilisemas vanuses ehk 17–30aastaselt. 

Need tulemused toetavad veelgi roh
kem meie naistearstide soovitust vaktsi
neerida kõiki 12–26aastasi naisi, kes ei ole 
vaktsineeritud riikliku programmi alusel. 
Vaktsineerida on lubatud ka üle 26aasta
seid naisi.

Pööran tähelepanu ka konisatsioo
nijärgsetele (operatsioon, mille käigus 
 eemaldatakse emakakaelast koonusekuju
line koetükk) naistele ja noortele meestele, 
kes samuti võidavad HPVvastasest vaktsi

neerimisest. Praegu saame väita, et ema
kakaelavähi saab kõrvaldada, kui ühen
dame laialdase vaktsineerimise ja emaka
kaelavähi sõeluuringu. Emakakaelavähk 
on üks vähestest vähkidest, mille vastu on 
olemas ennetav vaktsiin ja sõeluuring.

Alates 2021. aastast testitakse Eestis 
emakakaelavähi sõeluuringu raames kõr
ge riskiga HPviirustüvede olemasolu nii 
ravikindlustatud kui ka ravikindlusta
mata naistel. HPVvastane tütarlaste vakt
sineerimine on vabatahtlik ning alates 
2018. aastast on see ka Eesti riiklikus im
muniseerimiskavas. 2018. aastal alustati 
12–14aastaste tüdrukute vaktsineerimist 
koolides ning alates 2020. aastast jätka
ti ainult 12aastaste tüdrukute vaktsinee
rimisega.

Mul on väga hea meel, et HPVvastase 
vaktsineerimise hõlmatus immuniseeri
miskava raames näitas juba esimesel aas
tal head, 56,1protsendilist osakaalu ja tõu
sis järgmisel aastal 61,6 protsendini. Esi
neb ka erinevusi koolide vahel, näiteks on 
koole, kus vaktsineerimishõlmatus üle
tas 80%. 

Enne COVID19 pandeemiat oli HPV 
vaktsineerimise hõlmatus Eestis võrd
ne Taani, Soome, Läti omaga. Väga tahaks 
loota, et immuniseerimise osakaal alates 
eelmisest aastast oluliselt ei lange ja tõu
seb uuesti, kui pandeemia taandub. 

Ligi 15 aastat tagasi sai Euroopas 
müügiloa maailma esimene vähivaktsiin, 
mis kaitseb emakakaelavähi vastu. 
Rootsis sellest ajast tehtud uuring aitab 
mõista, millise mõjuga on vaktsiin 
emakakaelavähi ennetamisel.

88% 
madalam risk haigestuda ema
kakaelavähki oli rootsis tehtud 
uuringu andmetel enne 17. eluaas
tat vaktsineeritud naistel võrreldes 
vaktsineerimata naistega.

 HPv-vaktsiin 
kaitseb uuringu 
järgi emaka-
kaelavähi 
vastu kõige 
tõhusamalt, kui 
vaktsineerida 
tüdrukuid enne 
17. eluaastat, st 
enne suguelu 
alustamist.
foto: shutteRstock

 Praegu saame väita, 
et emakakaelavähi saab 
kõrvaldada, kui ühenda
me laialdase vaktsinee
rimise ja emakakaela
vähi sõeluuringu. 
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Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
tel 614 4200, msdeesti@merck.com
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Tööandjate jaoks, kes töötervishoiu ja töö-
ohutuse seadusega (TTOS) kooskõlas oma 
töökeskkonnas toimetavad ning teavad, 
mida on vaja teha, et töötajate tervis oleks 
hoitud ja tööohutus ja -tervishoid kontrol-
li all, ei muutu suurt midagi ja õigusakti-
dega pahuksisse ei minda. 

Paslik on siiski üle vaadata, millised on 
kaasajastamiseks ette võetud sammud ja 
kuidas tööandjate halduskoormus vähe-
neb.

Esimene märksõna on tööelu infosüs-
teem TEIS ja selles toimetamine, millega 
on algust teinud tööinspektorid ning vä-
hesel määral ka tööandjad. Nüüdsest ava-

nevad tööandjatele veelgi suuremad või-
malused TEISi keskkonnas tegutsemiseks. 
Uus infosüsteem tagab teabe kättesaada-
vuse, hõlbustab ettevõtjate suhtlust riigi-
ga ning loob uusi teenuseid ettevõtjate-
le, võimaldades igal osapoolel tagada töö-
ohutus senisest tõhusamalt.

Märtsi alguses lisandus TTOSi § 134, 
mis käsitleb töökeskkonna riskianalüüsi-
ga seonduvat. Kehtima jääb nõue, et töö-
andja koostab töökeskkonna riskianalüü-
si, plaanib tegevused riskide vältimiseks, 
teavitab töötajaid riskianalüüsist ja va-
jadusel uuendab analüüsi. Lisandub aga 
nõue, et tööandja laeb juba olemasoleva 

Tööohutuse 
seaduses väheneb 
tööandjate 
halduskoormus
2021. aasta on juba toonud ja toob ka 
edaspidi muudatusi töötervishoiu ja 
tööohutuse seaduses, kus põhilisteks 
märksõnadeks on kaasaegsus ja tööandjate 
halduskoormuse vähenemine, mida võibki 
seaduse puhul välja tuua.

 Ohutusjuhend tuleb 
uuenenud seaduse järgi 
koostada töövahendi
le, mille kasutamisega 
kaasneb oht sattuda töö
õnnetusse või haigestuda 
tööga seotud haigusesse. 
Nii pole näiteks kontoris 
vaja koostada ohutus
juhendit pastakale, küll 
aga kuvariga töötamisele. 
foto: shutteRstock

Tel  672 6867, 5011733, 
Tähetorni 21b, Tallinn

Väike vihje
kingiideedeks:

elamusrikkamad
pakkumised
leiate meie

kodulehelt    

Lisainfo ja registreerimine:

ttk.ee/toitumisnoustamine
 

NB! Tulenevalt praegusest olukorrast toimuvad 
seansid Zoomi vahendusel.

Tunne oma menüüd juba täna – tule toitumisnõustamisele!

Nõustamist viib läbi toitumisnõustaja Laine Parts.

Individuaalne nõustamine 40€/1h

Kas andsid taas lubaduse, et muudad oma toitumisharjumusi tervislikumaks? Üksi võib selle 
täitmine osutuda keeruliseks ja seepärast pakumegi sulle professionaalset konsultatsiooni, 
et koos leida just sulle parimad lahendused, mis oleksid lihtsasti teostatavad ning abiks 
igapäevase toitumise korraldamisel ja parendamisel!
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Terve Elu

 Uus infosüsteem 
tagab teabe kättesaa-
davuse, hõlbustab ette-
võtjate suhtlust riigiga 
ning loob uusi teenuseid 
ettevõtjatele, võimalda-
des tagada tööohutus 
tõhusamalt. Tööohutusega riskimine või 

selle puudumine võib rängalt 
maksma minna. Tööpäevad on 
sageli täis kiireloomulisi üles-
andeid ning kui kõik veatult su-
jub, ei kiputa töökeskkonna-
le erilisemat tähelepanu pöö-
rama.

Tegutsedes ja toimetades 
usutakse, et kontor on ohutu ja 
kindel koht ning arvatakse, et 
töötervishoiu ja -ohutuse eest 
hoolitsemine on pigem juhtide 
ülesanne. See on aga eksiarva-
mus – need on igaühe igapäe-
vane mure ja hool. 

Iga ettevõtte suurim vara on 
end turvaliselt tundvad ja tõ-
husalt tegutsevad töötajad. Nii 
peab iga tööandja tagama, et 
inimesed oleksid oma tööüles-
annetele vastavalt koolitatud 
ja tööga seotud ohtude eest 
kaitstud. 

Tavaliselt lahendatakse olu-
kord selliselt, et tööle asuva-
le inimesele pistetakse pih-
ku ports pabereid ja suuniseid, 
kuid iseasi on see, kas need ka 
läbi loetakse. Kas teie organi-
satsioonis pikemalt töötanud 
inimesed oskavad öelda, milli-
sed ohud on kontoris töötades? 
Kas nad teavad, kuhu pöördu-
da, kui ilmnevad puudujää-
gid? Kas kolleegid teavad, kui-

das toimida hädaolukorra pu-
hul? 

Tööohutuse juhised antakse 
tutvumiseks tihti üksnes uu-
tele töötajatele, kuid ka staa-
žikad töötajad peavad saama 
oma teadmisi värskendama. 
Tööohutuse tagamiseks on vä-
ga oluline töötajate teadlikkus 
ja hoiakute kujundamine. Sel-
leks on aga vaja mõelda kaasa, 
analüüsida enda käitumist ja 
kaaluda läbi kõikvõimalikud 
variandid. 

Pika tekstifaili lugemine ta-
valiselt soovitud tulemust ei 
anna. Et kõigil töötajail oleksid 
vajalikud teadmised, on suu-
reks abiks e-kursus „Töötervis-
hoid ja tööohutus kontoritöö-
tajale”. Kõik huvilised saavad 
kursuse läbida omas tempos 
ning vabalt valitud ajal. Kursu-
se kestus on 45 minutit ja seda 
ei pea läbi tegema ühe korraga. 
Kursus sobib nii neile, kes on 
äsja tööle asunud kui ka neile, 
kes organisatsioonis juba töö-
tavad ning ununenud teadmisi 
meelde tuletada soovivad.

PERSONALIUUDISED.EE

Ohutust ja tervist 
ei tohiks tööl 
unarusse jätta

LISAINFO

pood.aripaev.ee/koolitus-
tootervishoid-ja-tooohutus-
kontoritootajale

riskianalüüsi TEISi üles, edastab selle kir-
jalikku taasesitamist võimaldavas vor-
mis tööinspektsioonile või kasutab võima-
lust koostada riskianalüüs TEISis. See töö-
vahend aitab tööandjal hinnata töökesk-
konna riske ja sinna saab tööinspektsioo-
ni iseteeninduses hõlpsalt siseneda.

Muutused valitsevate tööohtude 
teavitamises

Kuni 1. märtsini kehtinud õiguses on töö-
ohutusega seotud kohustused üksnes füü-
silisest isikust ettevõtjal. Uuendusena te-
kib teenuseosutajal kohustus teavitada 
tööandjaid oma tegevusega seotud ohtu-
dest ja tagada, et nende tegevus ei ohus-
ta töötajaid, kellega töötatakse samas töö-
keskkonnas. 

Samamoodi peab ka tööandja teavita-
ma tema töötajatega koos töötavat teenu-
seosutajat töökohal esinevatest ohtudest 
ning päästetööde ja esmaabi korraldusest. 

Tööandjal tekib kohustus uurida töö-
õnnetusi, mis on juhtunud teenuseosuta-
jatega, kes töötavad tema töötajatega sa-
mas keskkonnas. 

Uuenduslikult kohustab eelnõu oma-
vahel infot vahetama ka kahte samas töö-
keskkonnas töötavat teenuseosutajat, kes 
peavad üksteist oma tegevusega seotud 
ohtudest teavitama ja tagama, et nende te-
gevus teisi töötajaid ei ohusta.

Teenuseosutajana mõistame siin ette-

võttesse kutsutud korstnapühkijat, töö-
keskkonna mõõdistajat, remondimeest, 
elektrikut, riskianalüüsi tegijat, aknapesi-
jat, seadme (töövahendi) paigaldajat, hää-
lestajat, remontijat vmt. Ta on mis tahes 
valdkonna iseseisev tegija, kes satub teise 
tööandja töökeskkonda. 

Suurem otsustusõigus ohutusjuhendi 
koostamisel

Tööandjal on suurem otsustusõigus ka 
ohutusjuhendi koostamise üle, sest ohu-
tusjuhendi vajadus selgub riskianalüüsist.

Ohutusjuhendite kohustuslikkust ja va-
jalikkust tuleb hinnata lähtuvalt töökesk-
konnast, seadme ohtlikkusest ja kasuta-
misest ning kasutusjuhendist. 

Üldpõhimõtteks jääb terviseriski ole-
masolu. Kui töövahendi kasutamise või 
töö tegemisega kaasneb oht sattuda töö-
õnnetusse või on oht haigestuda tööga 
seotud haigusesse, tuleb koostada ka ohu-
tusjuhend töövahendile või tehtavale töö-
le. Kui aga riski tervisekahjustuseks ei ole, 
puudub ka vajadus ohutusjuhendi koos-
tamiseks. Nii ei ole vajalik koostada ohu-
tusjuhendit pajakindale pagaritöökojas, 
pastakale või sirklile projektbüroos, kuid 
peab koostama ohutusjuhendi ketaslõi-
kurile, formaatsaele, kuvariga töötami-
seks jne.

Muutub ka töötajate esindajate– töö-
keskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõu-
kogu töötajate esindaja – volituste kehti-
vusaeg. Kui varem oli nende volituste täht-
aeg neli aastat, siis nüüd on see oluliselt 
paindlikum ja selle üle teeb otsuse vaid 
töötajate koosolek. 

Uuenenud seaduse mõttes võib otsusta-
da ka nii, et volitused kehtivad tähtajatult. 
Sellisel juhul tuleb uued valimised korral-
dada näiteks siis, kui volinik töölt lahkub 
või kui volinik ise loobub oma ülesanne-
te täitmisest. Samuti juhul, kui töötajad ei 
ole volinikuga enam rahul ning kutsuvad 
ta tagasi.

TÖÖINSPEKTSIOON

Nõustamine, tellimine: tel 5560 5125, faks 711 2883, e-post: info@invaabi.ee

Isikliku Abivahendi Kaardiga müük 
ja laenutus soodustatud tingimustel! Euroopa Liit

Euroopa Sotsiaalfond
Eesti

tuleviku heaks

E, T, N, R 9.00–17.00
K 9.00–19.00, 
L 10.00–13.00

Liivalaia 32
Tallinn 10118
Tel 600 0666

• Ortopeedilised tugisidemed
(ortoosid, korsetid)

• Amoena välised 
rinnaproteesid ja 
spetsiaalpesu

• Ravisukatooted

• Valmislahased 
(sõrme, käe, jala)

• Silikoonist ortopeedilised
abivahendid

• Ortopeedilised tallatoed

• Taastusravivahendid

• Nahahooldusvahendid

• Inva- ja 
liikumisabivahendid

Nõustamine, tellimine: tel 5560 5125, faks 711 2883, e-post: info@invaabi.ee

Isikliku Abivahendi Kaardiga müük 
ja laenutus soodustatud tingimustel! Euroopa Liit

Euroopa Sotsiaalfond
Eesti

tuleviku heaks

E, T, N, R 9.00–17.00
K 9.00–19.00, 
L 10.00–13.00

Liivalaia 32
Tallinn 10118
Tel 600 0666

• Ortopeedilised tugisidemed
(ortoosid, korsetid)

• Amoena välised 
rinnaproteesid ja 
spetsiaalpesu

• Ravisukatooted

• Valmislahased 
(sõrme, käe, jala)

• Silikoonist ortopeedilised
abivahendid

• Ortopeedilised tallatoed

• Taastusravivahendid

• Nahahooldusvahendid

• Inva- ja 
liikumisabivahendid

Inividuaalsete tallatugede valmistamine Mustakivi keskuses Mahtra 7
E- L 10.00-18.30, eelregistreerimine tel: 58800613.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

• Ortopeedilised tugisidemed
(ortoosid, korsetid)

• Välised rinnaproteesid
ja spetsiaalpesu

• Ravisukatooted

• Valmislahased 
(sõrme, käe, jala)

• Silikoonist ortopeedilised
abivahendid

• Ortopeedilised tallatoed

• Taastusravivahendid

• Nahahooldusvahendid

• Inva- ja liikumisabivahendid

Osta e-poest invaabi.ee

Liivalaia 32, Tallinn
Tel 600 0666
E–R 9.00–17.00
L 10.00–13.00

Sütiste Tervisekeskus
Sütiste tee 17/1, Tallinn
Tel 5300 8056
E, K, R 9.00 - 17.00
T, N 10.00 - 17.00

Individuaalsete tallatugede valmistamine tel 5880 0613

Riiklikult soodustatud tingimustel müük ja laenutus
TASUTA transport Tallinnas riiklikult soodustatud

tingimustel inkontinentsi- ja nahahooldustoodetele,
madratsitele. Tel: 55605125, info@invaabi.ee
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Terve Elu

 30 minu-
tit reibast 
kõndi päe-
vas on vä-
him, mida 
inimene 
enda heaks 
teha saab.

 Tunnustatud sü-
damearst, professor 
Margus Viigimaa
FOTO: VEIKO TÕKMAN

RIINA JUSSILA
riina.jussila@aripaev.ee

Ajal, mil liikumine piiratud ja koduseinte 
vahel viibimist tavapärasest rohkem, tuleks 
südamel ja oma tervisel üldiselt veelgi hoo-
likamalt silm peal hoida.

“Koroonaviiruse põhjustatud olukord on 
mõjutanud igaüht isemoodi. Oleme mõne-
võrra uurinud inimeste hoiakuid ja enese-
tunnet, ent koroona mõjust südamehaigus-
tele on praegu vara rääkida, see võib välja 
tulla lähema 5–10 aasta jooksul,” ütleb Ter-
vise Arengu Instituudi vanemteadur Kenn 
Konstabel. 

Ise saame palju ära teha

On ammu teada tõde, et inimese enda käi-
tumine mängib tervisemuredes suurt rolli. 
Näiteks on suurimaid riskitegureid suitse-
tamine, ebatervislik toitumine, vähene lii-
kumine ja liigne alkoholi tarvitamine. “Ku-
hu selles pingereas paigutada stress, ei ole 
päris selge, sest pikaajalist stressi on keeru-
line mõõta. Näiteks kehvem sotsiaalmajan-
duslik staatus tähendab näiteks küll suu-
remat stressi hulka pika aja peale, aga sel-
lega käib kaasas ka muid asjaolusid, nagu 
suurem suitsetamine jne,” sõnab Konstabel.

Koroona on sassi löönud sissejuurdunud 
igapäevarutiinid ning kohaneda tuleb uu-
te oludega, leides mõistliku tasakaalu puh-
kamise ja tööaja vahel. “Võtmesõnaks on 
mõistlik tervisekäitumine ning ajaplaneeri-
mine, mis mõnikord võivad olla lihtsamad 
öelda kui teha. Siiski tuleks igaühel püüelda 
selle poole, et sellest keerukast olukorrast 
väljuda võimalikult heas tervises,” ütleb ta.

Oleme õigel teel

Tunnustatud südamearst, professor Mar-
gus Viigimaa ütleb, et südametervise osas 
on olukord Eestis üha parem. Ehkki statis-

tikas oleme südamehaiguste poolest esi-
rinnas, näitavad need numbrid pigem se-
da, et ravi vajavad inimesed on üles leitud 
ning haigustele jaole saadud.  “Üleeuroopa-
line seisukoht on, et kuni 65aastane inime-
ne peaks olema terve ning südamehaigus-
test vaba. Kui võtame Eesti viimase 25 aasta 
näitajad, siis on see nii ka meil läinud ning 
protsent langenud üle 50%. Suur samm sel-
le suunas, et südamehaigustesse suremus 
väheneks, on tehtud. Oleme õigel teel,” üt-
leb Viigimaa.

Inimene kipub endale rohkem tähele-
panu pöörama tavaliselt alles siis, kui ter-
visehäda valjult märku annab. Arsti sõnul 
on inimese jaoks kõige alarmeerivam süda-
melihase infarkt, mis paneb suitsetamisest 
ja alkoholist loobuma ning muudab igatpi-

Mootor, milleta 
miski ei liigu
Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituudi 
eestvedamisel tähistatakse Eestis aprilli kui 
südamekuud. Selle eesmärgiks on inimeste 
tähelepanu tavapärasest enam südame 
tervisele juhtida. 

di tubliks. Kui infarktist mõni aeg möödub 
ning tervis ja enesetunne paraneb, kiputak-
se sageli vanasse rööpasse ja vanade harju-
muste juurde tagasi.

 Riskid varakult teada

Viigimaa ütleb, et tänapäeva personaal-
meditsiini ja personaalse preventsiooni 
suund on sinna, et riskid tuleks varakult 
kaardistada. 

“Kümnete tuhandete mutatsioonide alu-
sel arvutatakse välja see, kas inimesel on 
suurem risk kui teisel temaealisel keskmi-
selt või hoopis madalam. Kui seni arvestasid 
riskikalkulaatorid erinevad näitajaid – ko-
lesterool, vererõhk, sugu jne, mis on  endi-
selt olulised, siis edaspidi tuleb appi ka ge-
neetiline riskiskoor. Polügeenne riskiskoor 

ilmuks inimese haiguslukku ja pere-
arst on see, kes esmased soovitused 
annab,” ütleb Viigimaa, kelle sõnul 
on välja töötatud ka konkreetsemad 
algoritmid, millise riskitaseme juu-
res kuidas talitada tuleks ning millal 

kardioloogi juurde pöörduma peab.

30 minutit kõndi päevas

Kodukontorites ja distantsõppel viibides 
on liikumist kordades vähem. Mida teha, 

et nii vaim kui keha ebaharilikus rütmis 
toimetades vastu peaks? 

Professori sõnul on 30 minutit reibast 
kõndi päevas vähim, mida inimene enda 
heaks teha saab. “Lisaks veel kaks korda nä-
dalas lemmikharrastusega tegelemist, ol-
gu selleks sörkjooks, ujumine, jalgrattasõit, 
kiirkõnd,” selgitab ta.

Kuidas tipparst end ise vormis hoiab? 
“Ma ei kiida end, kuid käin palju jala. Kõn-
nin hommikuti kiire sammuga 30-35 mi-
nutit tööle ning õhtul koju. Kuna praegu 
jõusaalis ega tennises, kus ma muidu käin, 
käia ei saa, teen päeva jooksul kokku 10 
000–20 000 sammu,” räägib Viigimaa. Lif-
ti asemel kasutab ta treppi ja soovitab seda 
teistelgi teha. “Vaatan, et noored sõidavad 
1-2 korrust liftiga. Mina mõtleksin sellega 
sõitmisele ehk alles siis, kui vaja oleks min-
na 15. korrusele.”

Oma töökabinetis on Viigimaa sisse 
seadnud pisikese nurgakese, kus tagasi-
hoidlik atribuutika ning kingituseks saa-
dud sangpomm. Arsti sõnul saab töösse 
pause teha ja kehale koormust anda ka liht-
salt oma keharaskust kasutades. “Toitumi-
sest rääkides, siis  mulle meeldib väga Va-
hemere toit, rohelised salatid. Lihaga mind 
väga ei peibuta, kuid juust on see, millest 
oleks pisut keerulisem loobuda,“ tutvustab 
Viigimaa enda harjumusi. 

 Tervislik toitumine ja 
piisav liikumine aitavad 
südamehaigusi ennetada.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Sünnitusjärgne keha korrigeeri-
mine ehk Mommy Makeover

Tasub TEada
Dr Jüri Kullamaa Kotka Erahaigla 
Plastikakirurgia Keskusest on oma 
30aastase kogemuse juures aidanud 
paljudel naistel taastada välimust, mis 
on olnud enne laste sündi.

Millega peaks arvestama, kui soovida 
taastada enda sünnitusjärgne keha?
Kindlasti tuleb olla kindel, et taastumiseks 
on võimalik võtta aega laste kõrvalt. Korra-
ga saab teha mitu operatsiooni, kuid seda 
pikem on taastumisperiood. Õnneks on 
meie naistel toredad mehed ja hea tugivõr-
gustik. Kuid me rõhutame alati, et nüüd tu-
leb mõnda aega elada ainult enda heaolu-
le mõeldes. Selleks operatsioonile saigi ju 
tuldud. Laste sünd ja kasvamine on imeline, 
aga ema peab ka enda peale mõtlema.

Palju sellised protseduurid maksavad?
Tasu operatsiooni eest sõltub valitud prot-
seduuridest, kuid valides mitu protseduu-
ri, mis sooritatakse üheaegselt, on tasu väik-
sem, kuna kulu analüüsidele, haiglale, anes-
teesiale jm on ühekordne.

Kuid rahast olulisemgi on mõelda eelne-
valt, milline peaks olema tulemus, mida soo-
vitakse saavutada.

Kotka Erahaigla Plastikakirurgia Keskus
www.kirurgia.ee

 Sünnitusjärgne keha taastamine on unikaalne plaan, mis on kohandatud konkreetse naise ainulaadse keha, soovide ja eesmärkide järgi.

 Kotka Erahaigla mugavaid ja privaatseid palateid on võrreldud 
hotelliga.

 Dr Jüri Kullamaa oma 30-aastase plastikakirurgi kogemusega 
oskab anda head nõu parima tulemuse saavutamiseks.

 Kui 
naine ja 
ema on 
õnnelik, 
siis võidab 
sellest 
terve pere.

Sellisel eesmärgil keha korri
geerimine on väga individuaal
ne. Need protseduurid ei ole sel
leks, et olla kellegi teise silmis 
atraktiivsem või sobituda pare
mini iluideaalidega. Selle sam
mu peab ette võtma enda jaoks 
ja seda Kotka Erahaigla Plastika
kirurgia Keskuse kirurgid oma 
patsientidele ka rõhutavad.

Tavaliselt on sellise sooviga 
kliinikusse pöörduv naine lap
sed juba sünnitanud ja soovib 
nüüd rohkem aega ja tähelepa
nu pühendada endale. Kui nai
ne ja ema on õnnelik, siis võidab 
sellest terve pere.

Protseduurid sünnituseelse 
keha taastamiseks

On mitu piirkonda, millele 
tähelepanu pöörata, kuid ena
masti soovivad juba sünnita
nud naised korrigeerida rindu 
ja kõhtu. Kui piht ja tuharad veel 
alluvad tervislikule toitumisele 
ja trennile, siis rindade ja kõhu
naha puhul see nii ei ole.

Peale imetamist jääb rind sa
geli nn tühjaks, mis on tingitud 
rinnanäärme koe mahu vähene
misest. Sage on ka naha lõtvu
sest tingitud rindade vajumi
ne, kuid mõlemad muutused 
on sellised, kus plastikakirurg 
saab aidata.

Tasub teada, et rindade tõst
mise ja suurendamise operat
siooni on võimalik ette võtta 
umbes kuus kuud pärast ime
tamisperioodi lõppu. Hea oleks 
mõelda, kas soovitakse veel lap
si, sest sel juhul võib rind peale 
järgmist sünnitust ja imetamist 
taas vajada kirurgi kätt.

Kui lõdvaks muutunud kõht 
teeb muret, siis elastsuse kao
tanud kõhunaha ehk nn ripp
kõhu korrigeerimine on või
malik vaid kirurgilise sekku
misega. Kõhuplastika käigus ee
maldatakse liigne nahk ja nais
tel enamasti pingutatakse ka li
haseid, kusjuures lõplikku tu
lemust saab näha alles mitme
te kuude pärast.

Mõned võimalikud protse
duurid, mida keha sünnitus
järgseks taastamiseks veel te
hakse, on ka intiimpiirkonna 
plastika ja rasvaimu.

Kui rindade ja kõhu korrigee
rimine on ilukirurgias võrdle
misi levinud protseduurid, siis 
mõnevõrra vähem teatakse nais
te väliste suguelundite korrekt
sioonist. Intiimpiirkond muu
tub samuti raseduse ja sünnitu
sega ning seda soovitakse korri
geerida nii esteetilistel põhjus
tel kui ka ebamugavustundest, 
mida häbememokkade suure
nemine võib põhjustada füüsi
lisel koormusel või kitsaste riie
te kandmisel.

Rasvaimu annab võimaluse 
korrigeerida neid keha piirkon
di, kuhu dieet ja trenn ei taha 

mõjuda: lõug, õlavarred, kõht, 
rinnad, talje, puusad ja tuha
rad, reied ja põlved, isegi selg ja 
pahkluud. Kui selle järel järgi
da tervisliku eluviisi põhimõt
teid, siis võib rasvaimu tulemus 
olla püsiv.

Sageli tehakse sünnitusjärg
ne  taastamine üheetapilise 
protseduurina, et piirduda ühe 
haiglakülastuse ja taastumis
ajaga. Taastumiseks tuleb aga 
aega võtta, sest keha vajab pea
le operatsiooni hulgaliselt aega 
ja rahu. Suuremate operatsioo
nide puhul soovitatakse võtta 
vähemalt 2 nädalat haiguspuh
kust. Sportlikud tegevused on 
taastumisperioodil keelatud ja 
lubatud alles 8 nädalat pärast 
operatsiooni. Saavutatud tule
mus on kõige paremini näha 
poole aasta möödudes operat
sioonist, mil keha on jõudnud 
täielikult taastuda.

Hea on ka teada, et kõigi ilu
kirurgiliste protseduuride kor
ral on oluline enne planeeri
tud operatsiooni stabiliseerida 
keha kaal, sest kaalumuudatu
sed võivad mõjutada ka tehtud 
protseduuride tulemusi.

Saa oma endine keha tagasi. Paljud naised märkavad muutusi oma kehas peale laste saamist ja 
see on täiesti normaalne. Kõik emad on ilusad! Kuid kui oma kehas ei tunta ennast enam hästi ning 
tegemist on muutustega, mis ei allu trennile ega dieedile, siis aitab sünnitusjärgne korrigeerimine 
taastada endise silueti.
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Traditsioonilise Hiina meditsii-
ni kohaselt on kevad loomise, 
puhastumise, kasvu ja uuen-
duste aeg. See on ka põhju-
seks, miks inimesed on keva-
de saabudes täis tegutsemista-
het ja hing igatseb millegi uue 
järele. 

Nii nagu loodus ärkab ja 
lööb õitsele, soovime ka meie 
kasutada kevade jõudu hea ter-
vise, vaimse selguse ja emotsio-
naalse heaolu loomiseks.

Kevad on maksa ja sapipõie 
aeg ning seetõttu tuleb tähele-
panu pöörata just nendele or-
ganitele. Kui organite omava-
heline koostöö on hea, siis on 
meie immuunsus tugev ja meid 
ei kimbuta allergiad. Lisaks on 
maks ja sapipõis seotud silma-
de, selge nägemise ning kõõlus-
te painduvusega.

Kevade värv on roheline

Kevadel on domineerivaks vär-
viks roheline, maitseks hapu ja 
terav ja seepärast soovitatakse 
toitumisel jälgida neid kahte 
aspekti. Võilill, vesikress, idud, 

kikerherned, beebispinat, ka-
rulauk – need kõik puhastavad 
maksa ja sapipõit.

Samuti sobib sapipõie ergu-
tamiseks sidrunimahl või õu-
naäädikas. Eriti kasulik on se-
da juua hommikuti lisatuna 
leigele veele. 

Maksa ja sapipõie energia 
tasakaalustamiseks ja emot-
sionaalse heaolu toetami-
seks sobivad hästi ka basiilik, 
peet, mustad seesamiseemned, 
brokkoli, kardemon, porgand, 
seller, murulauk, kurk, Hiina 
redis, till, greip, roheline tee, 
kaunviljad, erinevad rohelised 
salatid, apelsin, redis, roheline 
sibul, erinevad seemned. 

Tähelepanu on taas ke-
ha puhastamisel ja paastumi-
sel. Aeg-ajalt on soovitav teha 
16tunniseid paaste.

Immuunsuse säilitamise 
saladus

Kevadisele toortoidule lisaks 
soovitab traditsiooniline Hiina 
meditsiin jätkata ka sooja, kee-
detud toidu ja leige joogi tarbi-

mist. See aitab meil üle minna 
talvest kevadesse. Esimeste soo-
jade ilmadega soovime oma 
talveriided jätta kus see ja tei-
ne ning panna selga heledad ja 
õhukesed riided. 

Samas ei tohiks me aga 
unustada, et kevaditi puhub sa-
geli tugev tuul ja seepärast tu-
leb keha soojas hoida. Hea on 
riietuda mitmekihiliselt ja ka-
sutada kerget salli, mis hoiab 
meie kukla ja pea soojas. Selli-
ne riietus kaitseb kevadise kül-
metuse, allergiate ja teiste im-
muunsusega seotud problee-
mide eest.

Hiinlastel on ütlus, et keva-
dise hea tervise saladus peitub 
selles, et hoiad ühte jalga talves 
ja teist suves.  

Meeled selgeks

Kevad on väga hea aeg aas-
tas, mil saab teadlikult tege-
leda oma meele puhastami-
se ja enesearenguga. Miks see 
nii on? 

Maks kui yin-organ vastu-
tab vere ja emotsioonide suju-

va liikumise eest meie kehas. 
Seetõttu võivad maksa qi seis-
kumine või üliaktiivne maks 
põhjustada emotsioonide ko-
gunemist. 

Sapipõis “juhib” otsuste te-
gemist, kavandamist, inspi-
ratsiooni, unistamist ja enese-
kehtestamist. Seega on praegu 
hea aeg puhastada lisaks füü-
silisele kehale ka oma meel ja 
mõtted. 

Hiina meditsiini tarku-
se kohaselt on nende organi-
tega otseselt seotud järgmi-
sed emotsioonid: viha, depres-
sioon, frustratsioon, võimetus 
andestada, otsustamatus, ärri-
tuvus, letargia, vanadest har-
jumustest või valust lahtilask-
mine, viivitamine, raev, paha-
meel, täitmata soovid.

Maksa ja sapipõie tervis-
likku voolu toetavad sellised 
emotsioonid ja hoiakud, nagu 
andestamine, enesekindlus, ot-
sustavus, vooluga kaasa minek, 
õnn, inspireeritud olek, rõõm, 
kirg, valmisolek lahti lasta.

TervISe AlKeeMIA

Autismispektri häired on üldnimetus 
psüühilise tegevuse eripäradele, mis tingi-
vad raskusi sotsiaalsel suhtlemisel ja rutii-
nidesse kaldumist. Selle häirega inimesed 
võivad olla väga erineva puude raskusast-
mega, kaasnevate diagnoosidega ja vaim-
sete võimete tasemega. 

Tegu on ajutegevuse eripära, mitte hai-
gusega, mida ravimitega ravida saaks, küll 
aga saab neid inimesi aidata õppida oma 
elu ja asjatoimetustega toime tulema.

väljendub peamiselt sotsiaalses 
toimetulekus

Autismispektri häire ei tähenda tingimata 
madalat vaimsete võimete taset, kuigi eri-
nevas sügavusastmes vaimupuue võib ka 
kaasneda. 

Samas on nende inimeste seas ka kesk-
mise või keskmisest kõrgema vaimse või-
mekusega inimesi, kelle häire väljendub 
peamiselt sotsiaalses toimetulekus. Need 
inimesed ei vaata sageli vestluspartnerile 
silma ja mõned ei talu füüsilist puudutust. 
Paljudel autismispektri häirega inimestel 
esinevad korduvad ja rituaalsed käitumis-
mustrid ning tavapärased on ka ühetaoli-
sed korduvad liigutused.

Autismispektri häirega inimestel on 
tunded ja emotsioonid nagu kõigil teis-
tel inimestel, kuid sageli ei oska nad neid 
väljendada teistele inimestele mõisteta-
val viisil. Samuti ei oska nad lugeda teis-
te inimeste tundeid väliste märkide – mii-
mika, žestid jne – järgi, vaid vajavad tih-
ti lisaselgitust. Hea oleks enne teada saa-
da, millised on konkreetse inimese suuri-
mad probleemid ja kuidas neile reageeri-
da tuleks, et toime tulla ning mitte valesid 
suhtlemsivalikuid teha.

Paindlik tööaeg on sobivaim

Paljudel spektrihäirega inimestel võib ette 
tulla perioode, kus erinevatel põhjustel on 
raske end kokku võtta, võib esineda dep-
ressiooni või kõrgemat ärevust. 

Mõnedele inimestele sobib hästi tööta-
mine väljaspool päevast tööaega ja nii või-
vad töökohad, kus töötamine saaks toimu-
da kellaajast sõltumata, olla sobilikumad.

Töökoormuse valik peab vastama ini-

Autismispektri häirega inimene töökohal
Autismist ollakse küll kuuldud, kuid mida see endast täpsemalt kujutab, on kursis vähesed. Mida võiks 
teada, kui autismispektri häirega inimene on kolleegiks? 

mese võimekusele ning pingetaluvusele. 
Pinge võib kuhjuda inimese soovist hoo-
likas ja täpne olla, füüsilisest ja sotsiaal-
sest töökeskkonnast tulevatest stiimuli-
test. Leebem koormus võimaldab stressi-
ga toime tulla ja hoiab tööedukuse ühtla-
sel tasemel.

lojaalne ja rutiini taluv töötaja

Autismispektri häirega inimese jaoks töö-
koha kohandamine tähendab ennekõi-

ke struktureerimist ehk tööülesannete, 
vahendite nähtavasse korda ja järjestus-
se seadmist. Selleks kasutatakse sõltuvalt 
inimesest kas planeerijat, kalendrit, kirju-
tatud silte või piktogramme. Strukturee-
rimine võib olla vajalik kohanemisperioo-
diks, teatud ajaperioodiks või ka alatiseks. 

Mõned inimesed vajavad selgitamist 
töötamise alustamisel ja teadmist, kuhu ja 
kelle poole tekkivate muredega pöörduda 
võib. Teised vajavad väga detailset juhen-

damist nii tööprotsessi kui ka suhtlemi-
se kohta. Mõnede inimeste puhul on aga 
juhendamise vajadus suur ning vajalik 
on tugiisiku olemasolu kogu tööaja vältel 
ning sageli ka aastate vältel. 

Neil on võimekus teha kindlaid rutiin-
seid töötegevusi kindlas järjekorras. Ko-
husetunne ja vajadus rutiini järele teevad 
neist lojaalsed ja head töötajad igale töö-
andjale.

AuTISMIlIIT

 IT-ala on üks, kus 
autismispektri häi-
rega inimesed hästi 
hakkama saavad.
foto: shutteRstock

Kevad – uuendamise, puhastuse ja meelerahu aeg
tasub teada
Kohanda end maksale ja sapipõiele mõeldes
Soovitused kevadeks

Toitu võimalikult palju hooajalistest toitudest, kasuta hapusid ja 
teravaid ning rohelisi toiduaineid, sest need toetavad maksa ja 
sapipõit.
Hoia keha kindlasti soojas ja kaitse end tuule eest.
Korrasta oma ümbrust ja loobu asjadest, mida sa enam ei vaja.
Tegele oma emotsioonide teadvustamise ja vabastamisega.

tegevused emotsionaalseks tervenemiseks
Ole õues ja liigu
Naudi pikemaid päevi, viibi võimalikult palju värskes õhus, treeni 
või mediteeri õues. Liigu iga päev rohkem, nt kõnni, tantsi, 
harrasta qi gong í, joogat, shindod, jookse, uju. Võimalusel tee 
käed mullaseks, kasvata aknalaual ürte või toimeta aias, see 
tegevus maandab hästi ja tõstab meeleolu. 
Jaluta looduses ja kuula imelist linnulaulu.
Suhtle
Helista sõbrale, kellega pole mõnda aega suhelnud. Naera.
Korista kodu ja loobu üleliigsetest asjadest. Leia võimalusi oma 
suhtlusringkonna laiendamiseks, nt hakka vabatahtlikuks või 
ühine mõne huviringiga. Andesta nii palju ja nii tihti kui võimalik.
Astu mugavustsoonist välja
Proovi/ koge midagi uut. 
Tee midagi spontaanset, et oma seiklustunnet taaselustada. 
Hoolitse oma keha eest
Käi saunas. Tuhmi talvise jume ergutamiseks paku oma kehale 
ja näole erinevaid hoolitsusi.
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Terve Elu

Peavalupäevik aitab välja selgitada peavalu 
esilekutsuvad tegurid

 Tänapäeval on olemas 
ka erinevaid mobiili
rakendusi peavalude 
ülesmärkimiseks.

Peavalude ravi pole ainult tableti võtmine peavaluhoo 
ajal. On palju asju, mida inimene ise saab ära teha, 
et pea ei valutaks nii tihti. Üks lihtsamaid ja samas 
efektiivsemaid meetodeid on peavalupäeviku pidamine.

Kõik inimesed, kellel on peavalud, peak-
sid täitma peavalupäevikut, see annab ob-
jektiivse ülevaate peavalupäevade ja valu-
vaigistite kasutamise sageduse kohta. Pea-
valupäeviku eesmärgiks on aidata patsien-
dil endal ja raviarstil jälgida peavalude sa-
gedust ja hinnata ravi efektiivsust.

Migreeni diagnoosiga peaks hakkama 
peavalupäevikut pidama juba siis, kui on 
vähemalt üks migreenihoog kuus; pinge 
tüüpi ja muu primaarse peavalu diagnoosi-
ga alates neljast peavalu päevast kuus. Pea-
valupäeviku pidamist peaks kindlasti alus-
tama siis, kui on tunne, et pea kogu aeg va-
lutab. On väga suur vahe, kas pea valutab 
4–6 päeva või 22–24 päeva kuus. Isegi 2 päe-
va kuus on palju, see on kokku 24 päeva aas-
tas. Ilmtingimata tuleb peavalupäevikut pi-
dama hakata, kui seoses peavaludega on ees 
ootamas visiit perearsti või neuroloogi juur-
de. Kui Teil on olnud peavalud juba aastaid, 
siis kunagi pole hilja alustada peavalupäe-
viku pidamist.

Kõige klassikalisem peavalupäevik on 
„pliiats-paber“ tüüpi – inimene kirjutab pa-
berile üles peavalu ja valuvaigisti võtmise 
kuupäevad ja kellaajad. Perearsti ja neuro-
loogi juurest saab ka valmis kujul trükitud 
peavalupäevikuid. Osale inimestele need 

ei meeldi, sest on liiga pisikesed ja kipuvad 
ära kaduma. Väikesed on nad seetõttu, et ol-
la kogu aeg inimesega kaasas (nt rahakotis), 
kuid vahel juhtub, et need pannakse kind-
lasse kohta ära ja siis ei leita enam üles. Va-
nemad inimesed on võtnud tavalise seina-
kalendri või valge A4 paberilehe ja hakanud 
oma peavalusid üles kirjutama. Tänapäeval 
on olemas ka erinevaid mobiilirakendusi 
peavalude ülesmärkimiseks.

Kõige „lihtsamasse“ peavalupäevikus-
se tuleb üles märkida, millal pea valutab 
ja kas on tarvitatud valuvaigistit. Kui min-
na peavalupäeviku pidamisega täpsemaks, 
siis võiks üles märkida:

1) Mis kell peavalu algas ja lõppes?
2) Kas peavaludele eelnes midagi, oli eel-

sümptomeid (nägemishäired)?
3) Kus valu paikneb (kummal pea poo-

lel, mis piirkonnas)?
4) Kui tugev on valu skaalal 0–10?
5) Millise iseloomuga on valu?
6) Kas peavaluga koos oli muid sümpto-

meid (iiveldus, oksendamine)?
7) Kas võtsite valuvaigisteid, kas need 

aitasid?
8) Mida te sõite täna või eile?
9) Kuidas te magasite eile öösel?
10) Kas peavalule eelneval või samal päe-

val oli palju stressi, mõni tähtis tegevus?
11) Mis võis teie meelest olla esilekut-

suv tegur?
12) Kas tegite midagi teistmoodi või jät-

site tegemata, mida muidu teete?
Täpsemat peavalupäevikut võiks pida-

da vähemalt 2–3 nädalat. Üldisemat pea-
valupäevikut peaks pidama vähemalt 2–3 
kuud, et joonistuksid välja peavaludega 
seotud mustrid. Vaadates oma peavalu-

päevikut, oskab osa inimesi leida seoseid. 
Näiteks kui peavalu on nädalavahetustel, 
siis saab seda seostada pingelangusega 
või sellega, et inimene magab kauem. Nä-
dalavahetusel pole ka nii ranged söögi-
ajad ja päevarežiim. Kõik inimesed ei leia-
gi enda migreeni esilekutsuvat tegurit, 
kuid neid on õnneks vähe.

Peavalupäevik aitab migreeni diag-
noosiga patsientide puhul tagantjäre-
le aru saada sellest, mis võib migreeni-
hoogusid esile kutsuda. Migreenihoo-
gusid võivad provotseerida väga erine-
vad faktorid: ebakorrapärane magamine 
(kas liiga palju või vähe), mõned toiduai-
ned (liigne kofeiini tarvitamine, punane 
vein, juust, tsitruselised jne), menstruat-
sioon, emotsionaalsed põhjused (stress, 
pingelangus, ärritumine, muretsemine), 
välised tegurid (sundventilatsioon, lõh-
nad, ere valgus).

Peavalupäevikut tuleb pidada sellepä-
rast, et see aitab panna arstil õige diag-
noosi, aitab teil leida migreenihoogu-
sid esilekutsuvaid tegureid ja hoiatavaid 
märke (näiteks kaelakangus, suurenenud 
unisus). See aitab hinnata, kas hooravi ja 
profülaktiline ravi on efektiivne ja tõhus. 

Peavalupäevik on teie kõige tähtsam 
tööriist võitluses peavaluga!

PEAVALUÕDE KRISTI TAMELA

FRE-EE-00050
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Psoriaas on küll raske haigus, kuid seda on 
võimalik kontrolli all hoida

 Psoriaas on geneetiline ehk päri-
lik haigus, mida sagedamini põetak-
se 16−22aastaselt ning teise piigina 
50−60ndates. 

Psoriaasi peetakse enamasti nahahaiguseks, ent tegelikult on tegemist süsteemse haigusega, 
millega võivad kaasneda liigesepõletik ja metaboolne sündroom ehk ülekaalulisus, kõrge vererõhk, 
südamehaigus ja diabeet. Samuti kaasnevad haiguse keerukuse tõttu sageli ka psüühikahäired, 
depressioon ning alkoholism. 

„Psoriaas on geneetiline ehk pärilik haigus, 
mida sagedamini põetakse 16–22aastaselt 
ning teise piigina 50–60ndates. Noorema-
te inimeste psoriaas vallandub tihti siis, 
kui nad põevad streptokokk-nakkust ehk 
angiini või kurgupõletikku, aga ka tugev  
stress ja muud infektsioonhaigused võivad 
psoriaasi vallandada. Arvataksegi, et pso-
riaasigeenide vallandajaks on stress või in-
fektsioon, ent kahjuks ei oska me seda gee-
ni uuesti lukku keerata,” räägib dermato-
veneroloog Maigi Eisen. 

Samuti ei oska keegi ette öelda, kuidas 
haigus konkreetsel inimesel kulgema hak-
kab, aga halva prognoosi näitajaks on ta-
valiselt see, kui psoriaas on peanahal ning 
levik on ka küüntel. Veel on teada, et 20–
30%-l haigetest kaasneb ka atriit ehk liige-
sepõletik.

Psoriaas ei ole nakkav

Haigus võib avalduda kergel, mõõdukal või 
raskel kujul. Raskusaste sõltub sellest, kui 
ulatuslikult on nahk haaratud. Ala ulatust 
mõõdetakse peopesaga – kui psoriaas on 
haaranud enda alla kuni viie peopesa ula-
tuses nahka, on tegemist kergema versioo-
niga ja ravi tavaliselt lokaalne ehk kolletele 
määritav.  Kui nahal on üle 5 peopesasuu-
ruse kolde, siis vajab patsient valgusravi või 
süsteemset ravi.  Väga rasketel juhtudel võib 
psoriaas  levida üle keha. Tüüpilisemad ko-
had on küünarnukid ja põlved, aga on selli-
seid vorme, kus haigus on ainult nahavolti-
des, näiteks kaenlaalustes, rindade all ja ku-
bemevoltides. Samuti on vorme, mis haarab 
ainult jalataldu ja peopesasid, aga ka selli-
seid, kus haigus on vaid peanahal. 

Haiguse puhul hinnatakse ka punetust 
kolmes astmes – kerge, mõõdukas või raske 
ning kus ja kui paks kolle on. Kui harilikult 
on meie nahk pehme ja õrn, siis psoriaasi-
ga muutub see tihkemaks ning hakkab ke-
tendama. Ketendada võib ainult veidi, ent 
võib tekkida ka hüperkeratootilisi koldeid 
ehk väga tugevaid ketusid. Samuti on pso-

riaasile iseloomulik sügelemine. Kui arst 
hindab löövet, siis haiget häirib enamasti 
hoopis rohkem naha sügelemine. Ravima-
ta haiguse puhul eralduvad ketud vahel ka 
nii hullult, et kogu ümbruskond võib olla 
valge kihiga kaetud. 

„Psoriaas tekitab inimeses ebamugavust, 
kuna sageli kardavad teised, et tegu on min-
gi kohutava nakkushaigusega. Aga psoriaas 
ei ole nakkav ning seda ei pea kartma,” kin-
nitab Eisen. „Oleks väga kena, kui inimeste 
teadlikkus oleks suurem ning nad mõistak-
sid, et psoriaasihaige ei ole oma haiguses 
süüdi. Tegu on kroonilise haigusega, mil-
le puhul kahjuks ei oska keegi öelda, kas 
see jääb inimesele ainult küünarnukkide-
le ja põlvedele või levib  üle kogu keha. Sa-
muti ei sõltu ravi sellest, kas arstile saadak-
se ühe päevaga või kahe nädala pärast, ku-
na psoriaasi puhul ei ole kahjuks leitud va-
rajast ennetavat ravi, mis takistaks haigu-
sel arenemist.”

Ravi tulemus sõltub muu hulgas ka keha-
kaalust

Eiseni sõnul mõjub enamikule psoriaasihai-
getele väga hästi helioteraapia ehk ranna-
külastus päikese ja mereveega. Ent samal 
ajal on umbes 5% haigeid, kelle nahalööbe 
muudab päike veelgi hullemaks. Samuti on 
leitud seos, et mida ülekaalulisem inimene 
on, seda kehvemini ta ravile allub. Ehk ravi 
tulemus sõltub kehakaalust. 

Kerge psoriaasi puhul alustatakse ravi 
pealemääritavate lokaalsete hormoonkree-
midega. Lisaks on olemas D-vitamiini põhi-
ne kaltsipotriooli sisaldavad kreemid ning 
kombineeritud kreemid, kus on hormoon 
ja kaltsipotriool segatud. Kasutatakse ka 
salitsüüli, mis aitab tugevaid ketusid ma-
ha võtta ja põletikku alandada. „Väga olu-
line on selle haiguse juures kreemitamine. 
Iga kord tuleb pärast pesu kreemitada end 
nahka pehmendava uuread sisaldava kree-
miga,” toonitab Eisen. Ta lisab, et pealemää-
ritavatest ravimitest olid varem kasutusel 

ka tõrvapreparaadid, ent kuna tõrv haiseb 
ja määrib, polnud see inimeste jaoks esma-
ne eelistus. Lisaks on tuvastatud, et päike-
sega koos võib tõrval olla vähki tekitav toi-
me. Õrnas näopiirkonnas kasutatakse aga 
sageli hormoonide asemel pimekroliimust 
ja takroliimust ehk kaltsineuriiniinhibiito-
reid sisaldavaid kreeme. 

Kui tervel inimesel küpsevad ja jõuavad 
naharakud naha pinnale 28 päevaga, siis 
psoriaasi korral küpsevad rakud nii kiirelt, 
et jõuavad naha pinnale juba 3–4 päevaga, 
olemata täisväärtuslikud nagu terve na-
ha korral. See tekitabki põletikku ja keten-
dust, mille puhul kasutatakse standard-
set suukaudset ravi, et kiirelt paljunevaid 
rakke blokeerida. Põhiline ravim on meto-
treksaat, lisaks on abiks A-vitamiinil põhi-
nev atsitretiin, mis aitab sarvestunud prot-
sesse reguleerida. Nahapõletiku vähenda-
miseks kasutatakse ka tsüklosporiini. Meto-
treksaat, atsitretiin ja tsüklopsoriin on pso-
riaasi korral kasutusel juba eelmisest sajan-
dist ja neid nimetatakse standardseks kon-
ventsionaalseks raviks. 

Eisen rõhutab, et igal ravimil on oma 
kõrvaltoime, nii et suukaudseid ravimeid 
saavad haiged käivad kuu-kahe tagant re-
gulaarselt arstil, et kontrollida ravimi kõr-
valtoimeid. „Aga inimene peab olema ka ise 
distsiplineeritud ega tohiks nii-öelda ära 
kaduda. Suurimad probleemid on alkoho-
liprobleemidega inimestega, kes kaovad ja 
ilmuvad välja siis, kui seis on ravimatusest 
juba väga hull,” möönab ta.

Suurema lööbe korral saab Tallinnas ja 
Tartus  teha valgusravi, psoriaasihaigetele 
mõjub hästi just kitsakimbu UVB. Veel on 

olemas selline valgusravivorm nagu psora-
leen + UVA, kuid PUVA ravi üle 200 protse-
duuri  tõstab nahavähi riski ning seetõttu ei 
saa arstid seda väga heldekäeliselt kasutada.

Bioloogiline ravim aitab raskelt haigetel 
pöörduda tagasi normaalsesse ellu

Kui eelnevad ravid ei aita, on juba üle 10 
aasta võimalik kasutada ka bioloogilist ra-
vi, mis tähendab väga sihtmärgistatult tea-
tud põletikutekitajate blokeerimist orga-
nismis. „Seda ravimit soovitakse patsien-
tide poolt väga, kuna bioloogilisel ravimil 
on vähe kõrvaltoimeid, aga suur efektiivsus 
ning see annab võimaluse saada tagasi nor-
maalne elukvaliteet. Ravi on näidanud, et 
vähemalt 60–80%  saab bioloogilise raviga 
naha puhtaks või peaaegu puhtaks,” kõne-
leb Eisen. Uuringute järgi ei ole bioloogili-
ne ravim ka näiteks lootele ohtlik, kuid ra-
sedatel uuringud puuduvad ja andmed on 
kogunenud elust endast. Oht on vaid selles, 
et ühel hetkel kaob osal inimestel raviefekt 
ära ja siis on võimalik preparaate vahetada.

Bioloogilist ravimit saab aga kindlate 
kriteeriumite alusel: tegemist peab olema 
mõõduka või raske psoriaasiga, mida on ra-
vitud süsteemse standardse raviga 6 kuud 
ja raviefekt puudub.  Ravimi saamist otsus-
tab kolmest dermatoloogist koosnev konsii-
lium ning ravi osutatakse kesk- ja piirkond-
likes haiglates. 

Väga oluline on, et psoriaasidiagnoosiga 
inimene teaks, kuidas käib selle haiguse ra-
vi, mida ta tohib ja ei tohi teha ning aeg-ajalt 
peaks ta külastama oma perearsti või der-
matoloogi, et vajadusel korrigeerida ravi.  

Artikli ilmumist toetab Janssen immu-
nology

 Foto: Shutterstock
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Depressiooni haigestumine toimub tavaliselt 
mitme põhjuse koosmõjul

 Depressiooni ravi kestab esimese 
episoodi korral vähemalt kuus kuud 
alates raviefekti märkamisest, kor-
duvate episoodide korral kauem ja 
mõningatel juhtudel on toetusravi ka 
eluaegne. 

Eestis on depressiooni levimus viimastel aastatel läbi viidud uuringute järgi 5,6% ja umbes 1/3 
depressioonipatsiente ei parane täielikult ka pärast erinevaid ravikuure. Kuidas depressiooni ära 
tunda, ennetada ning mil moel sünnib ravivalik, räägib Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku 
ja Confido Vaimse Tervise Keskuse psühhiaater Liis Haavistu.

„Depressioonist võime rääkida, kui meele
olu langus, huvi ja elurõõmu kadumine 
ning energiapuudus on inimest vallanud 
suurema osa ajast vähemalt kahe nädala 
jooksul ja see takistab igapäevaelus tava
pärast toimetulekut. Lühiajalised kurbu
se, väsimuse kaebused, eriti kui need on 
seoses pingeolukordadega elus, ei pruu
gi kohe depressiooni tähendada. Iga ini
mese puhul võib depressioon väljenduda 
ka erinevalt, mõnikord võib depressiooni
ga kaasuda tugev ärevus, teinekord jälle
gi võib inimene muutuda apaatseks,” sel
gitab Haavistu. 

Psüühilistest kaebustest, mille puhul 
pöördutakse kõige sagedamini meditsiini 
poole, esineb tema sõnul sagedasti ärevust, 
unehäireid, meeleolu langust, rõõmutust, 
huvipuudust, energiapuudust, kesken
dumisraskusi ning samuti kehalisi vaevu
si, millele pole leitud põhjust. Enamasti ot
sib abi patsient ise, kuid soovituse pöördu
miseks annavad mõnikord ka pereliikmed 
või sõbrad. Kui on tegemist psühhootilis
te sümptomitega, kus patsiendil esinevad 
luulumõtted või meelepetted ja ta reaal
sustaju on häiritud või kui esinevad maa
nia sümptomid ehk patsiendi meeleolu ja 
tahteaktiivsus on liigselt kõrgenenud ja ta 
käitumine sellest tingituna ebaadekvaat
ne, tuleb initsiatiiv abi otsimiseks enamas
ti lähedastelt.

„Psüühikahäirete diagnoosimisel on 
kõige olulisem kliiniline intervjuu ehk siis 
põhjalik patsiendi küsitlus samaaegse sei
sundi hindamisega. Lisaks on olemas ene
sekohased küsimustikud, mida saab pat
sient ise täita, ja spetsiifilised testid, mida 
tehakse täiendavalt vastavalt tekkinud häi
re kahtlusele,” räägib psühhiaater.

Depressiooni kategooriad praegu Ees
tis kasutusel oleva Rahvusvahelise Haigus
te Klassifikatsiooni 10. versiooni (RHK-10) 
järgi on kerge, mõõdukas ja raske vastavalt 
siis sümptomite hulgale ja patsiendi toime
tulekule igapäevaeluga. Kui kerge depres

siooniga patsient on häiritud küll sümpto
mitest, on ta siiski üldjuhul igapäevaeluga 
toimetulev, mõõduka depressiooniga isi
kul on juba tavaliselt märgatavaid rasku
si sotsiaalses, tööalases ja koduses tege
vuses. Raske depressiooniga patsient po
le suure tõenäosusega suuteline jätkama 
tavapärast sotsiaalset, tööalast ja kodust 
tegevust. Raske depressiooniga on kõrge 
suitsiidrisk, rasketel juhtudel võivad kaa
suda psühhootilised sümptomid, sellistel 
juhtudel on vajalik enamasti haiglaravi.

Depressiooni ennetamiseks saab ka ise 
palju ära teha  

Haavistu sõnul saab inimene ka ise pal
ju ära teha depressiooni ennetamiseks, 
kuigi haigestumist alati päris ära hoida 
ei saa. „Tavaliselt on haigestumisel mitu 
põhjust. Mõnel inimesel on geneetiliselt 
kõrgem risk haigestuda, samuti mängi
vad rolli haigestumisel keskkonnast tule
nevad faktorid. Inimesel, kelle perekonnas 
on esinenud psüühikahäireid, tal on olnud 
lapsepõlves raskeid läbielamisi ja ta on ise 
tundliku loomuga, on täiskasvanueas mõ
ne stressirohke eluperioodi ajal suur risk 
depressiooni haigestuda. Seda isegi siis, 
kui ta on seni olnud väga hea toimetule
kuga,” toob ta näite.

Nii depressiooni ennetamise kui ka ra
vi seisukohalt on oluline kõik, mis hõlmab 
tervet elustiili: korrapärane uneärkvelole
kurütm, tasakaalustatud ja regulaarne  toi
tumine, mõõdukas füüsiline aktiivsus, mõ
nuainetest hoidumine, õues ja eriti loodu

ses viibimine, lähedastesõpradega suhete 
hoidmine, lõdvestusharjutuste regulaar
ne praktiseerimine, enda jaoks meeldiva
te positiivset emotsiooni pakkuvate tege
vuste teadlik suurendamine igapäevaelus.

Kas ravimid on alati vajalikud?

Kerge depressiooni puhul võib Haavistu sõ
nul aidata juba elustiili korrigeerimine ja 
psühholoogiline nõustamine. Mõõduka ja 
raske depressiooni korral on enamasti ka
su ravimitest, eriti koos psühhoteraapiaga. 
Depressiooni medikamentoosse ravi valik 
sõltub patsiendi depressiooni iseloomust, 
näiteks sellest, kas patsiendil on kaasuvalt 
ärevus, unehäired või ta pigem on pidur
datud ja vajab aktiveerimist. Depressioo
ni ravi saab määrata perearst ja kui tema 
poolt määratud ravi osutub väheefektiiv
seks, võib abi olla psühhiaatri konsultat
sioonist edasise ravitaktika otsustamiseks. 

Eestis on valida ligi 20 erineva toime
aine ja mehhanismiga antidepressandi 
vahel ja ei saa üheselt öelda, milline neist 
efektiivseim. Kui ravi ühe antidepressan
diga ei anna efekti, proovitakse tavaliselt 
teist, mõnikord kombineeritakse ka anti
depressante omavahel või lisatakse ravim 
mõnest teisest ravimgrupist. Vajadusel ra
kendatakse transkraniaalset alalisvoolu 
stimulatsiooni, mis põhineb peaaju stimu
latsioonil nõrga elektrilise vooluga. Ras
ke depressiooni korral, eriti kui kaasuvad 
psühhootilised sümptomid, on efektiivse 
meetodina kasutusel elekterkonvulsioon
ravi. Ravivaliku otsustab raviarst vastavalt 
patsiendi seisundile, kaasates otsustesse 
nii patsienti ennast kui ka vajadusel teisi 
ravimeeskonnaliikmeid, näiteks kliinilise 
psühholoogi ja vaimse tervise õe.

Uuringute alusel ei parane umbes 1/3 
depressiooni patsiente täielikult ka pärast 
erinevaid ravikuure. Kui patsient ei parane 
pärast kahte korrektset ravikuuri, kasuta
takse erialakirjanduses definitsioone ra
vimresistentne depressioon või raskesti ra

vitav depressioon. On leitud, et antidepres
santide ravile raskemini allumist ennusta
vad ette kaasuv ärevushäire, suitsiidrisk, 
sümptomite raskus, eelnevate depressioo
niepisoodide arv. Kindlasti on depressioo
ni sümptomite paranemist takistav roll ka 
terve elustiili eiramisel. Suitsiidne käitu
mine võib kaasuda lisaks depressioonile 
ka teiste psüühikahäiretega, näiteks eba
stabiilse isiksusehäirega. 

Eelnev haiguskogemus võib aidata järgmi-
sel korral kiiremini paraneda

Depressiooni ravi kestab esimese episoodi 
korral vähemalt kuus kuud alates raviefek
ti märkamisest, korduvate episoodide kor
ral kauem ja mõningatel juhtudel on toe
tusravi ka eluaegne. Depressiooni episoo
di kordumise risk kasvab iga episoodiga, 
pärast esmast episoodi on kordumise risk 
15%, pärast teist episoodi 50%, pärast 10. 
episoodi 100%. Kuid positiivsest vaatenur
gast võib öelda seda, et inimese eelnev hai
guskogemus aitab sageli järgmistel kor
dadel kiiremini paraneda: ta teeb esmas
te haigusmärkide ilmnemisel elustiilis 
kiiremalt korrektuure, rakendab näiteks 
osavamalt psühhoteraapias omandatud 
tehnikaid jne. 

„Vaimse tervisega on samuti nagu kogu 
meie tervist, vormi ja heaolu puudutavaga: 
hea tulemus vajab inimese enda poolset pi
devat treenimist, hoolt ja armastust,” soo
vitab psühhiaater. „Samuti võib lähedaste 
heast sõnast ja toetusest mõnikord rohkem 
abi olla, kui me esialgu arvame!” 

Artikli ilmumist toetab Janssen neu
roscience

 Foto: Shutterstock
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Igaüks saab oma heaolu 
tagamiseks palju ära teha

Oma tervist saab igaüks parandada ja hoi-
da viit lihtsat nõuannet järgides.

Ole füüsiliselt aktiivne

Leia endale sobiv viis, kuidas keha aktiiv-
sena hoida. Ma tean paljusid inimesi, kes 
alustasid treenimist just esimese koroona-
laine ajal. Mõne jaoks oli see olukord nagu 
äratuskell, et peame oma immuunsuse ja 
tervise jaoks ise midagi tegema.

Üks võimalus on treenida kodus või 
õues. Minul on oma klientide jaoks veebi-
treeningud ja väljakutseprogrammid, kus 
osaleb korraga üle 50 inimese. Olenemata 
sellest, et igaüks treenib oma kodus või ko-
duõues, tunneme, et oleme ühes toetavas 
grupis koos.

Praegu on internetis väga palju erine-
vaid võimalusi treenimiseks. Algajale tree-
nijale soovitan kindlasti kas või veebi teel 
treeneriga konsulteerida, et spetsialist ai-
taks sobiva viisi alustamiseks välja valida.

Võta värske õhu vanne

Värskes õhus tuleks aega veeta iga päev – 
loomulikult on parim viis selleks liiguta-
mine! Leia oma päevas kas või 10minutili-
sed pausid ja mine õue. Näiteks kõnede te-
gemiseks, mis ei vaja märkmete tegemist 
või arvutit, sobib õues jalutamine suure-
päraselt. Kui leiad motivatsiooni ja aega 
30–45 minutit järjest aktiivselt õues lii-
gutada, oled eriti tubli! Jookse, jaluta, tee 
harjutusi – naudi liikumist värskes õhus.

Mina treenisin oma klientidega kogu 
suve ja sügise peamiselt õues. Meil oli mõ-
nus naiste grupp, kellega leidsime, et õues 
treenimine on väga värskendav alterna-
tiiv tubasele treeningule. Suur osa grupist 
oli eelnevalt harjunud just sisetingimus-
tes treenima, kuid siis käisime väljas iga il-
maga. Tuli vihma, rahet, oli tulikuum päi-

ke – meie olime ikka metsas. Teinekord on-
gi vihma ja tuulega tehtud jalutuskäigud 
just need kõige põnevamad.

Toitu tervislikult

Ammuta tervisikust toidust energiat, 
maanda stressi ja turguta immuusust. Tih-
ti seostatakse vajadust tervisliku toitumi-
se järele üksnes kaalu langetamisega. Jah, 
siin on otsene seos, aga tervislikud toitu-
misvalikud mõjutavad meie immuunsust, 
emotsioone, une kvaliteeti, energiataset ja 
paljut muud. Toitumine on üks osa meie 
elust, mis mõjutab kõike – ja lahendus po-
le süüa vähem.

Kui otsid lahendust kas vaimse või füü-
silise tervise probleemile, on hea alusta-

Viimane aasta on meile kõigile suureks väljakutseks olnud. Meie 
harjumused, liikumine, hobid ja tööviis on kõik mingil määral 
pandeemiast mõjutatud – seetõttu tuleb oma heaolule praeguses 
olukorras ekstra tähelepanu pöörata.

da koostööd spetsialistiga, kes sind õigele 
teele suunaks ja toetaks. 

Toitumisnõustajad oskavad suunata 
inimest tegema valikuid just nende endi 
elustiili, terviseseisundit ja eesmärke ar-
vestades. Ka siin valdkonnas pakuvad pal-
jud spetsialistid nõustamist veebi või tele-
foni teel.

Vabasta pinged massaaži abil

Vaimsed pinged avalduvad ka kehaliselt 
ja vastupidi. Läbi liikumise, treeningu, ve-
nituste, tervisliku toitumise ja hingami-
se suudame pingeid maandada. Veel üks 
suurepärane võimalus on käia massaažis. 

Massaažile on omistatud selliseid mõ-
jusid nagu ärevuse vähendamine, peava-
lude leevendamine, lihaspingete vähenda-
mine, vereringe ja une kvaliteedi paranda-
mine ning energiataseme tõstmine. Mas-
saaži abil on võimalik parandada ka liiges-
te liikuvust. Mina soovitan oma klienti-
del alati pingelisemal perioodil oma keha 
massaaži abil paitada. Tasub katsetada eri-
nevaid massaaže ja leida endale sobiv.

Hoia ühendust lähedastega

Ülimalt oluline on hoida suhtlust lähedas-
tega, nii sugulaste kui sõpradega. Nii ei 
tunne sa end üksikuna ning hoiad ka oma 
lähedaste tervisel ja enesetundel silma 
peal. Internet pakub meile nii palju või-
malusi turvaliseks suhtluseks – miks mitte 
näiteks koos sõbrannaga trenni teha! Sina 
oma kodus, tema oma kodus ja olete Zoo-
mi või mõne muu rakenduse kaudu ühen-
datud.

Mina käisin kevadel ka oma sugulastel 
õues külas. Hiiumaal oli väga mõnus aias 
lahtise akna kaudu vanaemaga juttu rää-
kida – positiivne emotsioon nii endale kui 
ka vanaemale oli garanteeritud.

 Vaimsed pinged aval-
duvad ka kehaliselt ja 
vastupidi. Läbi liikumise, 
treeningu, venituste, 
tervisliku toitumise ja 
hingamise suudame pin-
geid maandada. 

EGLE NABI 
Confido treening- ja heaolukeskuse juht

SOOVITUS
Neli väärt raamatut 

Eva Selhub
“Stressijuhtimise käsiraamat”
Stress on küll loomulik ja vaja-
lik, motiveerides meid tegutsema 
ning tuletades meelde, kui on taas 
aeg akusid laadida, kuid sel mün-
dil on ka teine pool. Nimelt peab 
aju stressiks kõike, mis viib keha 
tasakaalust välja, olgu tegu füü-
silise, psühholoogilise, emotsio-

naalse, tõelise või väljamõeldud ohuga. 
Stressist tingitud negatiivsed emotsioonid 
tekitavad ajus justkui lühise – kõrgemad 
intellektuaalsed mõttekäigud taanduvad 
ning maad võtab käitumine, mis on kau-
gel konstruktiivsusest. See ei pea aga su-
gugi nii olema, kui ainult õppida ära stres-
si teisiti suhtuma. Nimelt on Selhub veen-
dunud, et inimene saab ise valida, kas ta 
laseb end stressil nõrgestada. 

Ichiro Kishimi, Fumitake Koga
“Julgus mitte meeldida”
Kas õnnelik olemine on midagi, 
mille valime ise, või otsustab se-
da meie eest keegi teine? Raamat 
“Julgus mitte meeldida” aitab elu 
keerdkäikudes tekkinud sõlmi 
mõista ning neid lahti harutada. 
Kirjutis on üles ehitatud dialoo-
gile elukogenud filosoofi ning en-

daga pahuksis oleva noormehe vahel, kel-
le suu läbi jõuab filosoofini lugeja skepti-
lisus iseenda muutmise ning õnnelik ole-
mise võimalikkuse kohta. Nende vestlus-
test välja kooruvad põhimõtted aitavad 
lahti mõtestada enesele andestamise, ise-
endast hoolimise ja meele puhtana hoid-
mise kunsti, et oma eluteed mineviku-
traumadest, ohvrimentaliteedi painavast 
ikkest ning teiste ootustest vabastada.

Michael I. Goran
“Suhkrukindel”
Sõltumata sellest, kas laps on sa-
le või ülekaaluline, kas ta sööb ter-
vislikult või andub kiirtoitudele, 
võib tema tervis olla ohus, on raa-
matu autorid veendunud. Lapsed 
mitte ainult ei tarbi rohkem suhk-
rut kui eales varem, vaid ka eri lii-
ki suhkruid, mis on noorele orga-

nismile erakordselt kahjulik. “Suhkrukin-
del” toob tunnustatud ekspertide abil väl-
ja järeleproovitud ja jätkusuutlikud la-
hendused, millega oma lapsi selles suhk-
ruküllases maailmas kaitsta.

Malcolm Gladwell
“Suheldes võõrastega”
Miks me ei mõista teisi, eriti neid, 
kellega puutume esmakordselt 
kokku? Miks on nõnda keeruli-
ne märgata valet, lugeda teise il-
met või hinnata tema motiive? 
Malcolm Gladwell on raamatusse 
“Suheldes võõrastega” kokku ko-
gunud hulga kõnekaid näiteid aja-

loost, psühholoogiast ja kurikuulsatest 
kohtulugudest, et näidata, milliste kohu-
tavate tulemusteni võivad arusaamatused 
ning möödarääkimised meid viia. 

Vaata ja osta:
pood.aripaev.ee/raamatud
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Aktiinne ehk solaarkeratoos (AK)

AK tekib muutunud naha sarvkihi rakku-
de paljunemisest  sagedase eksponeerimi-
se tulemusena päikesele. Tänapäeval pee-
takse AKd vähieelseks seisundiks, millest 
võib areneda nahale lamerakkvähk. 

AKd esineb eelkõige heleda nahaga isi-
kutel. Tedretähnid, heledad juuksed, kal-
duvus päikesepõletustele ja naha võime-
tus moodustada pigmenti päevitamisel 
ehk muutuda pruuniks tõstavad aktiini-
liste keratooside moodustamise riski. Sa-
ge päikese käes viibimine on peamine põh-
jus naha päikesekahjustuste tekkimisele. 
AK kolded tekivad päikesele avatud keha-
osades nagu nägu, kaela, kõrvad. Meestel 
sageli juusteta pealael  ning eriti õues te-
gutsejatel labakätel. Naistel on täheldatud 
AK esinemist enam säärtel ja labajalgadel. 

AK on üks sagedasem dermatoloogi kü-
lastamise põhjus. Sage intensiivne päevi-
tamine ja hele nahk on peamised päikese-

kahjustuste tekkimise põhjused. Eriti tõs-
tavad AK kujunemise riski päikesepõletu-
sed. Meestel vanuse kasvades esineb enam 
AKd kui naistel. Austraalias esineb elanik-
konnal rohkem AKd kui Põhja-Euroopas.  

Kehaosadel, kus AK paikneb, on päike-
sekahjustuse tunnused nagu kollakas kah-
vatu jume, ebaühtlane hüperpigmentat-
sioon ehk pigmendilaigud, pindmised ve-
resoontelaiendid ehk teleangiektaasiad ja 
kseroos ehk naha kuivus. Tavapäraselt ei 
põhjusta aktiinilised keratoosid mingeid 
subjektiivseid kaebusi, kuigi mõnel ini-
mesel esineb selles kohas kipitus või tor-
kimise tunne. 

Kõige sagedamini näevad AKd välja kui 
punetavad ketendavad laigud, sõlmekesed 
või naastud. Katsudes meenutavad liivapa-
berit. Kolded on mõnest milli meetrist kuni 
kahe sentimeetrini. Harvem võib moodus-
tuda naha sarv kergelt punetaval foonil. 

Tõestatud on, et keha kaitsev riietus 
ning peakatted, aga ka päikesekaitse-
kreemid aitavad tõhusalt hoiduda aktiini-
liste keratooside tekkimise eest. 

29. aprill 2021

Terve Elu

Aktiinse keratoois ja mittemelanoomse 
nahavähi ennetus

 Aktiinne keratoos 
on ülemaailmselt 
kõige levinum vähi-
eelne seisund nahal. 
50% üle 50-aastastest 
inimestest on ohusta-
tud.

Päikese kõige suurem eelis on D-vitamiini loomulik tootmine. Nahka puudutavate päikesekiirte mõjul 
hakkab keha seda hädavajalikku vitamiini tootma. Vitamiin D tugevdab hambaid ja luid, alandab 
kõrget vererõhku, parandab ajutööd, soodustab kaalulangetamist ning parandab unekvaliteeti. 
Päikesekiirgus võib aga nahale halvasti mõjuda järgmistel viisidel: päikesepõletus, pigmentatsiooni ja 
nahatooni muutused; fotovananemine; peenikeste joonte ja kortsude ilmnemine; kaame nahatooni 
teke (kollane nahatoon), väikeste veenide ja kapillaaride esiletoomine, elastsuse kao kiirenemine ning 
aktiinne keratoos ja nahavähk.

Eucerin on välja töötanud meditsiini-
toote Actinic Control MD SPF 100, mis on 
mõeldud spetsiifiliselt aktiinse keratoosi 
ja mittemelanoomse nahavähi ennetami-
seks. SPF 100 tagab väga tõhusa kaitse UVA/
UVB-kiirguse eest. Toode on kerge tekstuu-
riga, higi- ja veekindel ning lõhnavaba. 
See on sobib tundlikule nahale, nahatalu-
vus on dermatoloogiliselt heaks kiidetud.  
Actinic Control MD kõrge efektiivsus tule-
neb selle SPF 100 kaitsest. Mida kõrgem on 
SPF, seda rohkem UVB-kiiri blokeeritakse – 
UVB-kiired on peamine päikese tekitatud 
rakukahjustuste põhjus. SPF 100 blokeerib 
umbes 99% UVB-kiirtest ning lisaks võib 
nii kõrge faktoriga päikesekaitse kompen-
seerida päikesekreemi alakasutust. 

Toode on saadaval kõikides apteekides ja 
e-apteekides

eucerin.ee 

Tony Berry, 45, Ühendkuningriik
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