Omastehooldus

Hooldekodud
majandavad hästi
Pea kõigil vanurite ja puuetega inimeste
hoolekandeteenuse osutajatel on 2017. aastast
ette näidata kasum. Käisime tutvumas ühe
eduka tegijaga. Kuuda hooldekodu
juhataja Aleksander Koch tõdeb, et
nende juurde soovib teenusele
saada rohkem inimesi kui nad
vastu võtta suudavad. µ lk 8

Ajaleht oma tervisest huvitatutele ∫ nr 2 (105) 6. veebruar 2019. Järgmine leht ilmub 6. märtsil ∫ Hind 3,70 eurot
FOTO: SCANPIX

Peavalule
kaotatud
päev või
koguni
pool elu
Peavalu on vaid üks
migreeni sümptomitest,
haigus on hulga
keerulisem ning vajab
kindlasti ravi. µ lk 4–5

Eesti mehed on hakanud südame tervisest rohkem hoolima. µ lk 12–13
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Ida-Tallinna Keskhaigla
TASUTA koolitused elanikkonnale 2019
Arstidelt ja spetsialistidelt elanikkonnale mõeldud loengute sari
„Tervema kogukonna nimel”
Elanikkonnale suunatud koolitustele saab registreeruda Ida-Tallinna Keskhaigla
kodulehel www.itk.ee või kohapeal enne koolitust. Lisainfo tel 606 7808.
13.00-14.30

UUS! Õigus kuulda, Erinevad kuulmise
parandamise võimalused;
kuulmisabivahendi saamine

Magdaleena üksuse
suures saalis,
Pärnu mnt 104

12. märts

Toitumisest ja liikumisest vähihaigele

Magdaleena üksuse
suures saalis,
Pärnu mnt 104

12. veebruar

13.00-14.30

9. aprill
13.00-16.00

14. mai
13.00-15.30

10. september
13.00-14.30

8. oktoober

Omastehooldajate koolitus
UUS! Taastusravi võimalused jalavaevuste
korral

Magdaleena üksuse
suures saalis,
Pärnu mnt 104

UUS! Uuringud ITK-s onkoloogiliste haiguste
ennetamiseks.
Haigla koostöö perearstiga.

Magdaleena üksuse
suures saalis,
Pärnu mnt 104

Omastehooldajate koolitus

13.00-16.00

13. november

12.00-15.30

Kuna aga vähihaigestumus
Eestis kasvab,
siis selle tõsise
haigusega võitlemiseks
vajame kogu elanikkonda
hõlmavat vähistrateegiat.
Mina arstina annan endast
parima, aga TERVE Eestiga
suudame rohkem.

Järve üksuses,
Energia 8

UUS! Mida peaks teadma mürgistustest?

Magdaleena üksuse
suures saalis,
Pärnu mnt 104

Silmahaigustest: ealine makuli, katarakt,
glaukoom

Magdaleena üksuse
suures saalis,
Pärnu mnt 104

13.00-14.30

10. detsember

Järve üksuses,
Energia 8

MINA UNISTAN PÄEVAST,
KUI ONKOLOOGI
AMETIT ENAM
VAJA EI OLE.

Koolituste täpsem programm www.itk.ee koolituskalendris.
Koolituse õnnestumise huvides oleme tänulikud, kui kasutate elektroonilist
registreerumist läbi meie kodulehe.

13. septembril 2019 allkirjastatakse
Eestis Maailma vähideklaratsioon
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Toimetaja veerg:

Üleskutse tervetele

T

e olete täiesti terve inimene? Aga millegipärast saate kutse minna
jämesoolevähi või rinnavähi
või emakakaelavähi sõeluuringule. Te mõtlete, et ei lähe.
Niigi on kiire ja tervisel pole
ju midagi viga ka. Mõelge korra veel.
Praegu on sõeluuringute värskeim statistika aastast
2016. See näitab, et tol aastal
kutsuti jämesoolevähi sõeluuringule ühtekokku 17 454
meest ja naist. Neist tuli uuringule 40% ehk 7063 inimest.
Vähk leiti 8 ja vähieelsed
muutused 24 osalenul.
Ka neil inimestel ei olnud
tõenäoliselt eelnevalt mingeid kaebusi, sest vähi sõeluuringud ongi mõeldud tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele ja meestele. Uuringu eesmärk on avas-

Toimetus:
Kadi Heinsalu, tel 6670 451,
kadi.heinsalu@aripaev.ee
Violetta Riidas, tel 6670 454,
violetta.riidas@aripaev.ee
Aet Trisberg, tel 6670 455,
aet.trisberg@aripaev.ee
Siret Trull, tel 6670 446,
siret.trull@aripaev.ee
Osa lugusid on varem ilmunud Meditsiini
uudistes või teistes meie väljaannetes

Siret Trull
siret.trull@aripaev.ee

tada pahaloomulised kasvajad
varases staadiumis. Kui haigus endast juba märku andma
hakkab, võib see olla nii kaugele arenenud, et ravi ei anna
enam soovitud tulemusi.
Seetõttu ärge jätke sõeluuringul osalemise kutset tähelepanuta. Aasta jooksul aja ja
võimaluse arstil käimiseks
leiate kindlasti. Ükskõik, kas
uuringu tulemusena selgub,
et oletegi täiesti terve, või leitakse mingid muutused: igal
juhul on parem tõtt teada, kui
oletada.

Reklaam:
Kristi Kammer, tel 507 95 53,
kristi.kammer@aripaev.ee.
Trükk: AS Kroonpress
Väljaandja:
Meditsiiniuudised, AS Äripäev
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
Kõik “Terviseuudistes” avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika on autoriõigusega kaitstud ning nende reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis tahes kujul on ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda
Pressinõukogusse, pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

Täiendavale ravimihüvitisele kulus
mullu 10,2 miljonit eurot
2018. aastal sai rohkem kui
134 000 inimest tänu täiendavale ravimihüvitisele oma
retseptiravimid kätte oluliselt soodsamalt. Inimeste arv, kes maksid aastas üle
300 euro retseptiravimitele
on vähenenud 17 000 inimeselt sajakonnale.
„Kõige suurem tervishoiukulu inimeste jaoks tuleb tihtipeale retseptiravimite ostust, eriti krooniliste haigustega ja eakatel inimestel. Ja neile on eelmisest aastast veelgi suuremat soodustust pakkuv täiendav ravimihüvitis olnud suureks toeks,“ sõnas tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Tõhusad ravimid on tänapäevase tervishoiu lahutamatu osa, kuid ometi ei olnud
ravimikulude katmine paljudele jõukohane ning ravimid
seepärast kättesaadavad,“ selgitab Sikkut.

Hüvitis alates 100 eurost
„Seetõttu otsustas valitsus eelmise aasta algusest rakendada uut täiendavat ravimisoodustust neile inimestele, kellel olid kõrgendatud ravivajaduse tõttu ravimikulud kõige
suuremad,“ märgib minister.
„Kui enne skeemi rakendumist
maksis omast taskust üle 300
euro aastas retseptiravimite-

algas siis 300 eurost. Soovisimegi lisasoodustusega tagada,
et vajalik ravim ei jääks inimestel raha pärast ostmata,“
märkis ravimite peaspetsialist Keili Kõlves haigekassast.
„Tänu täiendava ravimihüvitise muudatusele on retseptiravimite ostmine läinud oluliselt soodamaks just suurte ravimikuludega inimestele,“ kinnitas Kõlves.

Vaadatakse kalendriaastat

Retseptiravimite ostmine on muutunud suurte
ravimikuludega inimestele oluliselt soodsamaks. Foto: scanpix

300
⦁ eurot aastas ja enamgi maksis enne 2018. aastat retseptiravimite eest ligi 17 000 Eesti inimest. Mullu selliseid inimesi veel umbes sada.
le 17 000 inimest, siis eelmisel
aastal vaid sadakond inimest,“
sõnas Sikkut.
„See on hea näide teadmispõhisest poliitikakujundamisest, kus riik kasutab targalt

olemasolevaid andmeid, analüüsib inimeste omaosalust
tervishoius ja disainib teadmistele tuginedes enim abi vajavatele inimestele suunatud
meetme,“ ütleb Sikkut. Kuid tõdeb, et kõrge omaosalus tervishoiukuludes teeb paljudele Eesti inimestele endiselt muret.
„Tänu täiendavale ravimihüvitisele, mida saab alates
2018. aastast juba 100 eurost,
on abi saanud üle 134 000 inimese. 2017. aastal said täiendavat hüvitist ainult 3000 inimest, sest hüvitise piirmäär

Täiendav ravimihüvitis kehtib automaatselt. See tähendab, et ravikindlustatud inimene saab täiendava soodustuse koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi apteegist väljaostmisel ja haigekassale avaldust esitada ei ole
vaja, sest ka soodustuse arvutamine on automaatne. Kui
inimene on jooksval kalendriaastal ostnud retseptiravimeid 100-300 euro eest, kehtib
tema kanda jäänud omaosalusele lisasoodustus 50%. 300 euro eest ravimeid soetades kehtib patisendile maksta jäänud
summale 90% lisasoodustus.
Lisasoodustus kehtib ühe kalendriaasta lõikes.
Täiendavale ravimihüvitisele kulus haigekassal 2018.
aastal üle 10,2 miljoni euro.
terviseuudised.ee
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Migreen

www.terviseuudised.ee
Neuroloog
Katrin Gross-Paju

Migreeni ei saa välja ravida, aga saame parandada nende inimeste elukvaliteeti.

Neuroloogia Peavalu on vaid üks migreeni aspekte

Uued ravimeetodid toovad
Aasta esimeses
Terviseuudiste raadiosaates räägiti migreenist ja selle ravist. Saatekülaliseks oli neuroloog Katrin Gross-Paju,
kes on Lääne-Tallinna
Keskhaigla närvihaiguste keskuse juht ja
Astra Kliiniku arst.

Raadiostuudios Katrin
Gross-Paju (vasakul) ja toimetaja Violetta Riidas.
Foto: andras kralla

Violetta Riidas
violetta.riidas@aripaev.ee

Mis haigus on migreen ja miks seda peetakse ühiskonna jaoks üheks kõige kallimaks
neuroloogiliseks haiguseks?
Migreen on selles mõttes keeruline haigus,
et ühelt poolt see ei põhjusta klassikalist rasket neuroloogilist puuet, nagu me näeme väga paljude teiste haiguste korral: tasakaaluhäired, halvatus, kõnehäired või vaimse võimekuse alanemine. Probleem on selles, et migreenivaluga päev on inimese elust tegelikult kustutatud – ta ei saa midagi asjalikku teha, ei saa üldse midagi teha.
Kindlasti tuleks arvestada ka sellega, et migreen on ettearvamatu. On üsna tüüpiline, et inimesel on tööl tähtis kohtumine, kuid see tuleb
tühistada. Või on inimene teinud nädalalõpuks
kenad plaanid ja siis selgub, et neist ei tule mitte midagi välja, kuna on hoopis kohutav peavalu. Ja kui see kordub nii mitu nädalavahetust
järjest, võib perekond küsida, kas sa teed seda
meelega.
Millised on migreeni ennustavad sümptomid?
Arvatakse, et migreeni eelsümptomid algavad umbes 24 tundi enne tegelikku peavalu teket. Peame ka arvestama, et peavalu on vaid üks

Kindlasti tuleks arvestada ka sellega, et
migreen on
ettearvamatu.

migreeni aspekte. Üheks eelsümptomiks on kaelalihaste kangus või pinge, tavapärasest suurem
väsimus, närvilisus, depressiivsus.
Inimene haigutab näiteks tavapärasest
rohkem või tekib isu millegi järele, mida ta
tavaliselteriti ei armasta. Need võivad olla vihjed.
Teisalt räägitakse viimasel ajal palju, et migreen ei ole ainult peavalu. On ka iiveldus, oksendamine, valguskartus, liigne lõhna- või helitundlikkus. Enamasti on nende sümptomite
osakaal inimestel väga erinev.
Viimasel ajal leitakse, et arstid võib-olla ei tohikski keskenduda mitte niivõrd peavalule, kui
peaksid ikkagi koos inimesega läbi mõtlema,
mis teda tegelikult kõige rohkem segab. Kas see
on kohutav iiveldus, või oksendamine, või lõhnade ülitundlikkus või mõni muu nüanss.
Mis eristab tavalist tugevat peavalu migreenist?
Kui üldisemalt öelda, siis migreeni ja kõiki
ülejäänud peavalusid eristavad kaasuvad sümptomid nagu näiteks migreeni aura korral nägemismuutused – virvendus, või tundub, et pool
vaatevälja on kuhugi ära kadunud; kehal tekib
sipelgate jooksmise tunne või tuimus või mõlemad korraga. Muidugi ka enne mainitud iiveldamine ja oksendamine.
Peavalu korral ei tohiks jääda kannatama,

vaid peaks ikkagi perearstile pöörduma. Inimene ei tohiks üldse peavalude käes kannatada, vaid igal juhul tuleb võtta valuvaigisteid ja
seda ka ilma täpsustava diagnoosita.
Kui ollakse enda arvates kõike teinud, aga
peavalud siiski segavad, siis päris kindlasti tuleks pöörduda arstide poole. Kui peavalud on
väga piinavad, kestavad enam kui pooltel päevadel kuus või ka lihtsalt häirivad elukvaliteeti, tuleks pöörduda neuroloogi või peavaluspetsialisti poole.
Ja kui spetsialisti antud esimesed soovitused on läbi proovitud, kuid ei ole piisavat efekti
andnud, tuleb edasi liikuda. Ei ole sugugi nii, et
ei aidanud, siis las jääb. Kui üks asi ei aita, peab
teisi raviviise proovima.
Miks naised rohkem migreeni põevad?
See on seotud naissuguhormoonidega. Seda
teemat on väga palju uuritud, kuidas hormoonide tase muutub tsükliliselt ja kuidas ka migreenihood on tsüklilised. Peavalu teket mõjutab
östrogeeni tase.
Kas sel juhul mõjutavad ka rasestumisvastased vahendid migreeni?
Teoreetiliselt jah. Rasestumisvastastes vahendites olev östrogeen on tõepoolest ka migreenihoogude tekkega seotud. Uuringud on näidanud, et auraga migreeni korral on omakorda
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klassi Eesti Punase Risti teenetemärgi pälvis Katrin Gross-Paju äsja Eesti Vabariigi presidendilt. Doktor Paju on Lääne-Tallinna Keskhaigla närvihaiguste keskuse
juhataja ja Eesti esimese Sclerosis Multiplexi Keskuse rajaja.

migreenile leevendust
luvaigistitest. Kutsutakse kiirabi, kuid ka kiirabi ei aita enam. Seega on varajane ravi alustamine väga oluline.
Kutsuksin kõiki migreeniga inimesi üles vaprad olema ja mitte laskma end segada kaaskodanike pahandamisest, et mis neist tablettidest
kogu aeg neelata.
Kui inimene ei tea, mis asi on peavalu ja migreen, siis on ju hirmus hea kõrvalt õpetada. Puht
pragmaatiliselt kulutab õigeaegne adekvaatne
ravi ka kokkuvõttes vähem tablette.
Kas hooravi tähendab tavapäraseid tablette
või hoopis süste?
Kindlasti tähendab tavaline hooravi ikka tablette ja ühtegi süstitavat ravimit tegelikult kasutama ei peaks. Hooravina kasutatakse spetsiifilisi migreeni valuravimeie ehk triptaane. Küll
aga tulevad kõne alla lisaravimid, kui probleemiks on iiveldus. Arstiga koos saab siis sobiva
raviskeemi koostada, sest ravimid peavad omavahel sobima.

oluliselt suurenenud insuldi ja kardiovaskulaarsete haiguste risk.
Eelmisel aastal ilmunud teadusartiklis on
analüüsitud koostöös neuroloogide ja günekoloogidega, millised võiksid olla rasestumisvastaste vahendite soovitused migreeniga naistele ja sealt ilmnes, et väga paljudel juhtudel ei tohiks raske migreeni ja eriti auraga migreeniga
naised üldse östradiooli sisaldavaid rasestumisvastaseid vahendeid kasutada. Paljudel juhtudel saab neile naistele soovitada näiteks emakasiseseid spiraale, aga mitte kombineeritud hormoonpreparaate.
Kas migreeni esineb ka lastel? Mis vanuses
see hakkab tekkima?
Laste puhul on tegemist küllaltki omapärase meditsiinilise nüansiga, mida on vanematel
hea teada. Me näeme laste puhul sageli migreenile eelnevaid sündroome, kuigi peavalusid iseenesest ei ole veel. On tsüklilised sööstud, tsüklilised haigused, sündroomid, mis eelnevad peavalude tekkele. Näiteks tsükliline oksendamine,
kus laps oksendab võib-olla mitu-mitu korda järjest kahekümne nelja tunni jooksul.
On ka tähele pandud, et nendes peredes, kus
esineb migreeni, tekivad lastel tuimad kõhuvalud enne, kui tekib migreen. Poistel ja tüdrukutel esineb alguses migreene võrdselt, aga situatsioon muutub oluliselt, kui tüdrukutel al-

gab menstruatsioon – siis hakkab oluliselt suurenema ka tüdrukute osakaal.
Kas migreeni saab välja ravida?
Ei saa mitte kusagil maailmas. Aga see ei tähenda, et me ei saa parandada nende inimeste
elukvaliteeti. Ehk vastavalt vajadusele peame
leidma adekvaatse peavalu hooravi või sobiva
profülaktilise ravi. Neid inimesi, kelle elukvaliteeti pole võimalik parandada, on siiski võrdlemisi vähe.
Milline on esmaabi?
Kui peavalud pole väga tugevad, siis alustatakse tavaliste valuvaigistitega. Kui on tugevamad peavalud, siis on olemas migreenspetsiifilised valuvaigistid.
Siin on üks väga konkreetne põhimõte, mida tuleb igal juhul järgida – mida kiiremini me
reageerime ja alustame valuvaigistava raviga,
seda vähem ravimeid kokkuvõttes kulub. Vahel
inimesed ütlevad, et kui ma iga kord veel rohtu
ka võtan, siis kui palju ma neid ravimeid kuus
sööma pean?
See on vale suhtumine. Tegelikult on vastupidi. Kui kiiresti sekkuda, võib juhtuda, et päev
ei saagi rikutud. Nendel juhtudel, kui me liiga kauaks ootama jääma, et äkki läheb ise üle,
võib peavalu minna nii tugevaks, et ei piisa
enam ka suuremast hulgast tavapärastest va-

Kuidas migreeniravi on aja jooksul muutunud?
Ajalooliselt oli läbimurdeks kindlasti see, kui
spetsiifilised migreenihoo ravimid ehk triptaanid kasutusele tulid. Väga paljude inimeste elukvaliteet jõudis täiesti teisele tasemele. Ma arvan, et neid inimesi on võrdlemisi palju, kes
saavad tavaliste ravimitega päris hästi hakkama. Nende jaoks ei ole võib-olla mingit suurt
muutust vajagi.
Aga kahjuks on ka terve hulk inimesi, kellel
on migreeniatakid kas väga sageli, väga piinavad või suisa pea igapäevased. Arvatakse, et kui
migreeni esineb neli või rohkem korda kuus või
pea valutab igapäevaselt, siis need inimesed vajaksid profülaktilist lisaravi, et valupäevade arv
oleks nende elus väiksem.
Seetõttu on maailmas kokku lepitud, et profülaktilist ravi tuleks soovitada inimestele, kes
ei talu oma praeguseid peavalusid, aga päris
kindlasti neile, kellel on peavalu neli või rohkem
päeva kuus ja keda see segab. Selliste inimeste
jaoks ei olnud meil kahjuks siiamaani tõesti väga efektiivset ja head ravi pakkuda.
On avastatud, et teatud ravimite profülaktilisel kasutamisel, mis on välja töötatud teiste
haiguste jaoks, nagu epilepsia või ka teatud südame-veresoonkonna haigused või depressioon,
me saavutame teatud määral peavalu ja peavaluga päevade arvu vähenemise. Aga vastuolu on
siin selles, et kuigi kõiki neid tablette tuleb võtta
igapäevaselt jäävad peavalud siiski kestma. Kuigi harvemini kui ilma selle profülaktilise ravita.
Teine probleem ja isegi suurem, on nende
profülaktiliste ravimite kõrvaltoimed – uimasus, suukuivus, isegi tasakaaluhäired, mõned
tajuvad mõtlemise aeglustumist. Siis võib juhtuda, et peavalusid on küll vähem, kuid muidu
on enesetunne iga päev väga halb. Muidugi on
kõrvaltoimed individuaalsed ja mõnel ei pruugi neid üldse olla.
Seetõttu on välja töötatud uuemad ravimeetodid, kus kõrvaltoimeid on vähem. Näiteks hakati mujal maailmas 8 aastat tagasi tegema botuliintoksiini (botoxi) süste teatud peapiirkonda. Nüüd on meil pikaajalised andmed, mis näitavad, et süstide ehk blokaadide tegemine hoiab
pikas perspektiivis migreenipäevade arvu väiksemana.
Kas ühtlasi saab ka kortsudest lahti?
Neuroloogina pean ma nentima, et kortsudele need süstid siiski ei mõju, kuna neid tehakse
kukla taha ja meelekohta.
Botuliintoksiini mõju küll avastati tõesti nii,
et kui lasti ilusüste teha, siis ühtlasi märgati, et
peavalud leevenesid. Sellel meetodil pole rohkem märkimisväärseid kõrvaltoimeid kui ebamugavus süsti tegemisel.
Samas peab arvestama, et ühe blokaadisee-

ria raviefekt kestab vaid kolm kuud ja siis tuleb
seda korrata. Samas pole sel ajal vaja võtta profülaktilisi tablette. See oleks siis kindlasti üks
selline teaduslikult põhjendatud meetod, mida võiks kasutada, kuid haigekassa seda kinni
ei maksa ja inimene peab ravikulud ise katma.
Millised need teised uuemad ravimeetodid
on?
Lisaks botoliinum-toksiinile on viimasel ajal
lisandunud neuromodulatsioon. Inimene tajub
neuromodulatsiooni vastavalt seadme asukohale kas laubal või kuklapiirkonnas suristamisena.
Uuringud näitasid, et üks teatud sageduste
seeria oli kõige efektiivsem. Kuidagi ei saa mööda ka faktist, et tegemist on väga väheste kõrvaltoimetega profülaktikaga, mis kogub üha rohkem populaarsust ja sobib eelkõige neile, kel pole väga sagedased peavalud.
Neuromodulatsiooni saab kasutada nii profülaktikana kui ka hoo ajal lisaks hooravimitele.
Kindlasti ei ole aga tegemist imerohuga ja selle
efektiivsus on madalam kui tablettidel. Ka see
ravi ei ole veel haigekassa soodusravi nimekirjas ja maksta tuleb inimesel endal. Aga kes tablette ei soovi või ei talu, selle jaoks on see arvestatav alternatiiv.
Tänapäeval hinnatakse väga kõrgelt bioloogilist ravi. Kas ka migreeni vastu on selline
ravi olemas?
Jah ja ei. Bioloogilise ravi definitsioon on see,
et see mõjutab immuunsüsteemi, aga immuunsüsteemi me migreeni korral tegelikult ei mõjuta. Küll aga on olemas esimesed monokloonaalsed antikehad, mis mõjutavad ühte neuropeptiidi, mis on üheks migreeni vallandavaks
faktoriks.
Eestis on juba praegu esimene monokloonaalne antikeha erenumab kättesaadav, mille abil on
võimalik vähendada migreeni atakkide sagedust
kuus. Ja tegemist on taaskord ühe päris mugava ravimiga – üks kord kuus tehakse süst naha
alla. Ja taas kord on kõrvaltoimete profiil palju
parem kui neil n-ö vanadel tablettidel.
Tõsi, praegu puudub veel ka sellel ravil haigekassa soodustus.
Räägitud on ka sellest, et uued migreeniravimid võivad südamepuudulikkusega inimestele ohtlikud olla. Kuidas sellega siis on?
Küsimus on selles, et igasuguse uue ravi kõrvaltoimete profiil ei ole nii kaua selge, kuni see
ei ole piisavalt kaua kasutusel olnud. Aga kindlasti see ei tähenda, et me peaksime olema uusi
ravimeetodeid põhimõtteliselt vältima.
Me vaatame, millised on olnud need inimesed, kes osalesid uuringutes, me jälgime samu
printsiipe, me näeme, millised on olnud kõrvaltoimed ja antud juhul on erenumabi kõrvaltoimete profiil olnud ikkagi väga hea.
Aga kindlasti peab vaatama, milline patsientide grupp on ravimiuuringust välja jäetud.
Tavaline taktika on selline, et esialgu me oleme tavapärasest ettevaatlikumad. Kui tavapraktika hakkab järjest kinnitama, et sellel ravimil
ikkagi ei ole rohkem tõsiseid kõrvaltoimeid või
hakkavad tasapisi välja kooruma võib-olla hoopis uued kõrvaltoimeid, mida ravimiuuringus
ei nähtud, siis selline praktika lihvibki igapäevakasutust.
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Sõeluuring Võimaldab haiguse varakult avastada

Emakakaelavähk on tõsine
haigus, mida saab ennetada!
Emakakaelavähk on emakakaela rakust arenenud pahaloomuline kasvaja, mis
õigeaegselt avastatuna on kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähi vorme on
erinevaid, vähieelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid
vorme, mistõttu tuleks end regulaarselt kontrollida.
Taisi Kõiv

Pane tähele:
Sõeluuringule
oodatakse terveid

Haigekassa tervise edenduse osakonna peaspetsialist

Üheks võimaluseks ennast kontrollida on emakakaelavähi sõeluuring. Sõeluuring on ennetav
uuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma
kaebuste ja sümptomiteta naistele, emakakaelavähi varaseks avastamiseks.
Eestis kutsutakse emakakaelavähi ennetavale uuringule naisi vanuses 30–55 iga 5 aasta järel,
tänavu on neid naisi kokku 56 659. 2019. aastal
kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja
1989. Kõigi ravikindlustatud naiste uuringu eest
tasub haigekassa.

● Sõeluuringule ei kutsuta naisi, kellel on viimase viie aasta
jooksul diagnoositud emakakaela-, tupe- või vulvavähk.
● Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi oli vähi sõeluuringute registri andmetel 2016. aastal 56 323. Aasta
jooksul käis sõeluuringul ehk
tehti PAP-test 25 876 naisele (46%-le kutsutavatest naistest). Võrreldes aasta varasemaga on emakakaelavähi sõeluuringus osalemine jäänud samaks. Sõeluuringu käigus leiti
vähk 23 ning vähieelsed muutused 75 naisel.

Kes on emakakaelavähist ohustatud?
Emakakaelavähki haigestumisel ei ole seost pärilikkusega, seega ohustatud võivad olla kõik
ning haigestuda võivad naised igas vanuses.
Haiguse suurimaks tekkepõhjuseks peetakse
inimese papilloomiviirust (HPV).
HPV on inimeselt-inimesele leviv viirus, mille kõrge riskiga tüved põhjustavad erinevate uuringute andmetel 85-100% emakakaelavähkidest. Eestis on haigestumus ja suremus emakakaelavähki üks kõrgemaid Euroopas.
HPV-ga nakatumise ja vähki haigestumise riske on erinevaid. Näiteks, mida rohkem on
inimesel seksuaalpartnereid ja kaitsmata vahekordi, seda suurem on risk emakakaelavähki haigestumiseks.
Lisaks loetakse riskiteguriks ka suitsetamist, millel on vähki soodustav teke, kuna sigarettide suitsetamine kahjustab immuunsüsteemi. Emakakaelavähile on vastuvõtlikumad
ka HIV positiivsed ja teised nõrga immuunsusega naised.

Tasub teada:
Vaktsiin annab
pikaajalise kaitse

Diagnoosimine
Emakakaelavähi varajaseks avastamiseks on
oluline regulaarne kontroll naistearsti või ämmaemanda juures, kus teostatakse PAP-test, mis
on valutu ning tavapärase günekoloogilise läbivaatuse osa.
Eriti oluline on korrapärane PAP-testi andmine seetõttu, et emakakaelavähi varajased sümptomid jäävad naisele endale tihti märkamatuks
ning ta tunneb ennast täiesti tervena. Emakakaela rakkude muutused, mis näitavad vähi
võimalikku teket või varajase vähi olemasolu,
on günekoloogilise läbivaatuse käigus lihtsasti
avastatavad. See omakorda võimaldab ravi tulemusena täielikku tervenemist.

Kui saad kutse sõeluuringule siis ära
enam oota!
Sõeluuringu kutse saavad naised, kelle sünniaasta on kutsutavate nimekirjas. Kutse saadetakse naiste rahvastikuregistris olevale aadressile, mistõttu on oluline riigiportaalis eesti.ee
kontrollida selle õigsust.
Lisaks paberkutsele leiab kutsutud naine ka
elektroonse kutse E-tervise patsiendiportaalist
digilugu.ee. Kui kutse on käes, tuleks kindlasti
end sobivasse tervishoiuasutusse vastuvõtule
registreerida ning end kontrollima minna. Ära
lükka arsti juurde minemist edasi! Järgmine
võimalus avaneb alles viie aasta pärast.

Kuulun sihtrühma, kuid ei saanud kutset
Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sa oled 2019. aastakäigu kutsutute hulgas, siis võid endale vastuvõtu aja ka ilma kutseta kinni panna.
Registreerumisel kontrollitakse teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Vastuvõtule
minnes ärge unustage kaasa võtta oma ID-kaarti. Kui registreerite end aga näiteks raviasutuse
tasulisele vastuvõtule, tuleb tehtavate uuringute (sh PAP-testi) eest ise tasuda ning neid haigekassa tagasiulatuvalt ei hüvita.

Vaktsineerimine HPV vastu
Alates 2018. aasta algusest rahastab riik tütarlaste HPV vastu vaktsineerimist, kuna 80% inimestest nakatub elu jooksul mõne HPV-tüvega,
millest ohtlikumad põhjustavad vähki.
2019. aastal kuuluvad immuniseerimiskava
raames vaktsineerimisele kõik 12- kuni 14-aastased tütarlapsed. Oluline on HPV vastu vaktsineerida enne suguelu algust.
Tütarlaste vaktsineerimine toimub koolis,
kooliõe poolt. Ühtegi last ei vaktsineerita ilma
lapsevanema nõusolekuta. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab lapsevanemat ning küsib selleks nõusolekut vähemalt üks nädal enne plaanitavat vaktsineerimist.

Peaaegu
kõik kaugele arenenud
emakakaelavähi
juhtumid oleksid ennetatavad
regulaarse kontrollis käimisega.

Emakakaelavähile viitavaid
sümptome ei
pruugi naised ise
märgatagi, seepärast on oluline
ennast regulaarselt kontrollida
ning sõeluuringul osaleda.
foto: scanpix

● Eestis on inimese papilloomiviiruse vaktsiinid olnud kasutuses alates 2006. aastast.
2017. aasta lõpu seisuga oli manustatud ligi 32 000 vaktsiinidoosi. Ravimiametile on saadetud selle aja jooksul neli kõrvaltoime teatist. Kõik nimetatud neli kõrvaltoimed möödusid kiiresti.
● Tasub teada, et HPV-vaktsiin
on ohutu ja efektiivne ning pakub pikaajalist kaitset. Vaktsineerides tütarlapsi, tõstame
nende loomulikku vastupanuvõimet vähile ning see on parim viis neid kaitsta.
● HPV-vaktsiin ei tähenda loomulikult seda, et edaspidised
regulaarsed kontrollid naistearsti juurde tegemata peaks
jätma. Oma tervist tuleb hoida
ning kontrollida tuleb end sellegipoolest regulaarselt!
● Ole terviseteadlik ning enneta haigusi varakult! Lisainfot uuri www.haigekassa.ee
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Hooldekodud
majandavad kasumlikult
Abi Kasum
kulub kohe ära
Aet Trisberg
aet.trisberg@aripaev.ee

Pea kõigil vanurite ja puuetega inimeste
hoolekandeteenuse osutajatel on 2017. aastast ette näidata kasum, vaid kolm ettevõtet 27st jäid oma tegevusega miinusesse.
Uurisime, kuidas hooldekodude majandamine käib, milliste raskustega silmitsi seistakse.
Eelkõige huvitas, kust tuleb kasum. Külaskäik
hooldekodude kasumi TOPis teisele kohale tulnud Kuuda hooldekodusse näitas, et elutingimused on igati kaasaegsed – majas on puhtad ja
hubased toad, tänapäevased tehnosüsteemid,
korruste vahel liikumiseks lift, mitu telekanurka suurte teleritega ning avar ja valgusküllane
söögisaal. Hooldekodu juhataja Aleksander Kochi sõnul helistatakse talle tihti hinges kõhklus:
“Kuidas ma nüüd toon oma ema sinna…”, kuid
selgitades ja ka kohapeal tutvumas käies saadakse siiski valehäbist üle.
2012. aastal läbis Kuuda hooldekodu renoveerimise, mille käigus uuendati elu- ja abiruume
ning ehitati majale teine korrus. Nüüd mahutab
hooldekodu 54 klienti, enne poole vähem.

PRIA toetus aitas kasvada
Puhtalt oma vahenditega sellist investeeringut
teha poleks olnud võimalik. Renoveerimiseks
vajalikust rahast umbes pool ehk ligi kolmsada tuhat eurot sai Koch PRIA maapiirkonnas
majandustegevuse mitmekesistamise meetmest, kujundades ümber raskustes põllumajandusühistut. Varem piimandusühistut juhtinud
mees ostis Kuuda hooldekodu 2008. aastal Märjamaa vallalt ning on aastatega loonud toimiva
ettevõtte, mis teenis 2017. aastal 258 336 eurot
kasumit. Kochi sõnul tuleb maal elades endale
tegevus ise leida, muudmoodi lihtsalt ei saa. Lisaks hooldekodule on Kochi perekonna ärid ka
Märjamaal asuv hostel, lemmiklooma tarvete
äri, alkoholi ja kingituste pood ning itaalia toitudega kohvik-kamber.
Eurotoetusega saadud rahasüst võimaldas
Kuuda hooldekodul kasvada ning pakkuda paremat teenust. 2017. aasta majandusaruande järgi oli Kuuda hooldekodu eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenust pakkuvate ettevõtete
TOPis teisel kohal, kusjuures kogu tulu tuli vaid
ühest hooldekodust. „Aastal 2017 lõppes Kuuda
hooldekodul PRIA ees pikaajaline kohustus ning
seega lisandus 245 000 eurot bilansis 2017. aasta
kasumisse,“ selgitas Koch erakorralise kasumi
põhjust. Sellest suuremat kasumit (356 030 eurot) teenis sama ala ettevõtetest vaid AS LõunaEesti Hooldekeskus, mis majandab kuue eakatele
ja puuetega inimestele mõeldud hooldekoduga.
Ettevõtte edu taga näeb Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik eelkõige kogemust.
“Teame, mida teha ja kuidas teha,” sõnab Tulik.

Täituvus on hea
Esikohale jõudnud Lõuna-Eesti Hooldekeskus
töötas 2017. aastal pea täisvõimsusel – täidetud
oli 97% kohtadest. Lisaks eakate üldhooldusteenusele pakub Lõuna-Eesti Hooldekeskus ka erihooldus- ja rehabilitatsiooniteenust. Lõuna-Eesti Hooldekeskuse hooldekodud paiknevad põhiliselt Lõuna-Eestis, kuid 2015. aastal omandas ettevõte ka Harjumaal paikneva Kose hooldekodu.
Tallinnast umbes tunniajase autosõidu kaugusel Märjamaa külje all asuv Kuuda hooldekodu klientide leidmiseks pingutusi tegema ei pea.
“Minul on võimalik valida, mul on vähe kohti,
küsimine on kõva,” räägib Kuuda Hooldekodu
juhataja Aleksander Koch.
Täituvuse üle ei kurda ka Ida- ja Lääne-Viru-

Märjamaa lähedal asuva Kuuda Hooldekodu juhataja Aleksander Koch klientide keskel. foto: raul mee

maal ning Paides tegutsev Häcke OÜ, kelle majandada on hetkel 5 hooldekodu, kus täituvus on
üle 95%. Häcke juhatuse esimees ja ainuomanik
Ilmar Köök meenutab, et kunagi on ka reklaami
tehtud ning soojad suhted on Tallinna linnaga,
kuid levib ka suust suhu jutt, mistõttu hooldekodude täituvus on hea. “Kuna me oleme juba üle
20 aasta tegutsenud, siis maine ka mõjub,” tõdeb Köök. Häcke paikneb hooldekodude kasumi
TOPis kolmandal kohal 207 557 euroga. “Kasum
tuli sellest, et müüsin ühe oma hoolekandeasutustest maha,” selgitab Köök. Müüdud sai Kohtla-Järve lähedal asuv Aa hooldekodu ning saadud tulu planeerib Köök investeerida uue hooldekodu rajamisse Paides.

Hind: pensionist ei piisa
Üks määravamaid faktoreid hooldekodu valikul
on koha maksumus. Eesti keskmine vanaduspension oli 2017. aastal umbes 400 eurot, kuid
ainuüksi pensionist ei piisa ei ühegi kohaliku
omavalitsuse ega ka erakätes oleva hooldekodu
kuutasuks. “Hoiame Eesti keskmist ja tiba alla hinda, mis on umbes 600 euro kanti,” ütleb
Köök. “Kuid ega kvaliteet sellepärast kannata.”
Sageli toetavad pensionäre lapsed, kuid saab
ka taotleda (elukohajärgse) omavalitsuse toetust, kui toetajad puuduvad või pole lähedastel
võimalik hooldekodukoha eest juurde maksta.
Köögi sõnul ei jäta nad siiski ühtegi klienti ukse taha ning alati leitakse kompromiss. Hooldekodukoha hinnad Kuudal algavad 650 eurost
kuus ning ulatuvad umbes 750 euroni sõltuvalt
toast ja inimese abivajaduse astmest. Kochi sõnul kõrgemale enam hinnas minna ei saa, kuna Eesti inimene on hinnatundlik.
Samas on Tallinnas ja selle ümbruses hooldekodusid, kus privaatse toa eest tuleb välja käia
ca 1500 eurot kuus, mis on ligi neljakordne keskmine pension. Kuid ükski kõrgema hinnaklassi hooldekodudest pole jõudnud oma majandusnäitajatega hooldekodude kasumi TOPi.

Töötajaid on raske leida
Sarnaselt kohatasuga on aasta aastalt kasvanud
ka töötajate palgafond, mis on ka hoolekandeettevõtete suurim kuluartikkel. Tuliku sõnul on
viimastel aastatel palgasurve olnud nii suur, et
kasum ongi läinud põhiliselt töötajate palkade
tõstmiseks. Samas tõdevad kõik hooldekodude
juhatajad kui ühest suust, et töötajate leidmine
hooldekodusse on keeruline. Tulik räägib, et va-

nemad inimesed lähevad tervise pärast töölt ära,
kuid noori peale tulemas ei ole. “Olukord on sama, mis omal ajal laudas oli. Sinna tuli asemele
robot, aga inimese abistamise peale robotit panna ei saa,” võrdleb Tulik.

Kasum suunatud laienemisesse
Vaatamata majandusaruannetes esitatud kasuminumbritele hooldekodude juhatajad enda
sõnul seda raha ei näe. “Sa pead jälgima palku,
püüdma töötajaid koolitada, sa pead remontima,
ostma midagi juurde,” loetleb Ilmar Köök. “Ei
ole mina kunagi sealt ühtegi asja välja võtnud.”
Tema sõnul on see lihtsalt selline töökoht,
mis kunagi ei kao. Erakorralise müügist saadud kasumi investeeris Köök järgmise hoolekodu ehitamiseks, kuid tavapäraselt tullakse tema sõnul siiski ots-otsaga kokku. Ka Aleksander
Koch suunab teenitud kasumi hooldekodu laiendamisesse. Kuuda hooldekodu kõrval on päästetud vana palkmaja, mille remont on lõppjärgus
ning peagi hakatakse seal pakkuma eakate lühiajalise hoiu teenust.
“See on üks valus teema, kuna kõigil on kohad täis,” mõtiskleb Koch.
Samas on ta inimestega rääkides jõudnud
arusaamisele, et just sellist teenust turg vajab, kuna vahel on ka kodusel hooldajal vaja kas
puhkust või kodust eemal viibida. Sel juhul saab
eaka inimese tuua hooldekodusse vaid ajutiselt, makstes selle eest umbes 25 eurot päevas.
Teenus pole siiski ainulaadne, kuna lühiajalise hoiu teenust pakuvad ka mitmed teised Eesti hooldekodud.

Kriminaalasi seiskas laienemise
Keerulisemas seisus on aga AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus, mille 2017. aasta majandusnäitajad
olid parimad teiste sama valdkonna ettevõtete seas. Edukale majandusaastale heidab varju ettevõttele 2017. novembris esitatud kahtlustus soodustuskelmuses ja algatatud kriminaalmenetlus. Kahtlustuse kohaselt rikuti Võisiku
Kodu ehitamise juures struktuuritoetustest rahastatava projekti nõudeid. Riigi Tugiteenuste
Keskus nõuab saadud toetust (ligi 650 000 eurot,
toim) tagasi, kuid Tuliku sõnul pole nemad midagi valesti teinud.
Kohtuotsus on edasi kaevatud, kuid 2019. aasta jaanuari seisuga pole asi veel lõplikku lahendust saanud. “Meile on üle miljoni kahju tekitatud,” ütles Tulik ahastavalt.

Hooldekodude kasumi TOP 10
⦁ eurodes, 2017

Kasum
Käive
1. Lõuna-Eesti Hooldekeskus 356 030 5 874 377
2. Kuuda Hooldekodu
258 336 422 146
207 557 1 339 122
3. Häcke
94 670
761 737
4. OP Eakatekodu
5. Mulgi Häärber
82 457 293 379
81 540 328 721
6. Avitar
78 532 1 407 619
7. Kursana Eesti
8. Ilmara
74 937 394 868
64 204 201 801
9. Käru Hooldusravi Keskus
46 011 129 910
10. Karaski Pansionaat
Allikas: Meditsiiniuudised

Eesti suurim
lõpetab eakate
üldhooldus
teenuse
pakkumise
Seni tegutses eakate üldhooldusteenuse turul veidi ka sotsiaalministeeriumile kuuluv Eesti suurim hooldusteenuse pakkuja AS
Hoolekandeteenused, kuid on tänaseks eakate hoolduses otsi kokku tõmbamas.
Ettevõte teenis 2017. aastal 3 137 646 eurot kasumit. 2017. aastal moodustas eakate hoolekandetegevus AS Hoolekandteenused müügitulust
1,8%. “Selle aasta veebruarist sulgeme Kogula
teenuseüksuse, kliendid kolivad erinevatesse
Saaremaa hooldekodudesse (koostöös Saaremaa
vallaga) ning sellega lõpetab Hoolekandeteenused üldhooldusteenuse osutamise,” selgitas ettevõtte finantsdirektor Piret Lemsalu. “Teistes
teenuseüksustes pole meil plaanis üldhooldust
osutama hakata.” Hoolekandeteenused põhitegevus on vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandetegevus. Selle kõrval
pakutakse ka asenduskodu- ja toetatud elamise
teenust ning majutatakse pagulasi.
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Kiired külmetuse abimehed
Viirused Kombineeritud külmetusravimid

Peavalu, liigesevalu, külmavärinad, aevastamine
ning kraapiv kurk on esimesed viirustele iseloomulikud sümptomid.
FOTO: SCANPIX

Kommentaar:
Kombinatsioon
ibuprofeen/
pseudoefedriinvesinikkloriid

Katrin Rammi

Apotheka proviisor

S

ee on uus võimalus. Ravim sisaldab 200 mg
ibuprofeeni ja 30 mg
pseudoefedriinvesinikkloriidi
ning on näidustatud täiskasvanutele ja noorukitele alates
15 aasta vanusest. Ravim on
mõeldud nohust põhjustatud
ninakinnisuse, peavalu ja palaviku sümptomaatiliseks raviks. Nende kahe toimeaine
kooslus sobib eriti hästi, kui
külmetushaigusest tundub
pea paks ning nina on kinni.
Pseudoefedriin alandab
turset ka ninakõrvalurgetest
ja kõrvadest. Ravim teeb enesetunde paremaks ja on hea
kasutada, kui töölt või koolist
ei saa puududa. Antud külmetusetablette võib kasutada
vaid lühiajaliselt, 3–4 päeva,
kuna pseudoefedriin võib kiirendada südame tööd.

Triinu Entsik-Grünberg
proviisor

Veel valikuid
Teine kombinatsioon sisaldab
paratsetamooli, feniramiinmaleaati, askorbiinhapet. Feniramiinmaleaat kui allergiavastane aine vähendab eritust
ninast, ninakinnisust, pisaravoolust ja aevastamist.
Vitamiin C ehk askorbiinhape aitab taastada viirushaiguse (nt külmetus) algstaadiumis organismis langeda võivat
vitamiin C taset.

Febrilek
ibuprofeen/ pseudoefedriinvesinikkloriid

LASE
HAIGUS
LENDU
VALU,
PALAVIK JA
KINNINE NINA

S!

Kombineeritud ravimite arsenalis on mõnda aega olemas
ka kombinatsioon ibuprofeen/
pseudoefedriinvesinikkloriid.
See on mõeldud ägedast rinosinusiidist, mis võib olla viiruslik, põhjustatud ninakinnisuse, peavalu ja/või palaviku sümptomaatiliseks raviks.
Seda kombineeritud ravimit
võiks võtta siis, kui esineb ninakinnisus koos peavalu või
palavikuga.
Ravim on näidustatud täiskasvanutele ja noorukitele.
Ibuprofeen, nagu ka paratsetamool, leevendab valu ja alandab palavikku, kuid lisaks on
tal ka põletikuvastane toime.

Olemas on kombinatsioon,
kus paratsetamooli ja askorbiinhappe kõrval on fenüülefriinvesinikkloriid. Fenüülefriinvesinikkloriidil on ninakinnisust vähendav toime. See
avab kinnise nina ja aitab kergemini hingata, vähendades
ninakäikudes turset.
Kui lisaks eelpool toodud
sümptomitele (palavik ja/või
peavalu, ninakinnisus, nohu) esineb ka köha, võiks kasutada kombineeritud külmetuspreparaate, mis sisaldavad
paratsetamooli/fenüülefriinvesinikkloriidi/guaifenesiini.
Guaifenesiin on rögalahtisti,
mis vedeldab röga (lima), leevendades lahtist ja produktiivset köha.
Või siis preparaati, mis sisaldab paratsetamool/pseudoefedriinvesinikkloriid/dekstrometorfaanvesinikbromiid/
kloorfenamiinmaleaati. Dekstrometorfaan on köha pärssiva
toimega. Kloorfenamiinmaleaat leevendab allergilisi
sümptome hingamisteedes.
Kombineeritud külmetusravimite kasutamisel on soovitav läbi lugeda patsiendi infoleht, sest antud ravimid ei sobi kõigile kasutada. Meeles tuleb ka pidada, et kui olete juba
võtnud kombineeritud külmetusravimit, siis sinna juurde
ei tohi enam võtta kombineeritud külmetusravimite koostises esineva ravimiga sama
toimega ravimit, nt ibuprofeeni, paratsetamooli või pseudoefedriini.
Samuti ei ole antud preparaadid mõeldud kasutamiseks
pikaajaliselt, vaid kui kolmenelja päevaga enesetunne ei
parane, tuleb kindlasti pöörduda arsti juurde.

UU

Talvine ülemiste hingamisteede viiruste hooaeg
on käes. Esimeste viirustele iseloomulike sümptomite
korral nagu peavalu, liigesevalu, külmavärinad, aevastamine ning kraapiv kurk on
parim ravim aeg maha võtta ja lubada endale sooja ravimtaimeteed. Olgu see siis
pärnaõie-, vaarika-, mustsõstra- või angervaksatee,
millele võib juurde lisada
ingverit ja mett.
Tööle minek peale esimeste haigustunnuste avaldumist
ei ole hea mõte ei enda ega ka
kaastöötajate suhtes. Meeles
võiks pidada, et püstijalu põetav haigus pikendab oluliselt
haiguse kulgu.
Kui olete siiski juba haigestunud, enesetunne on ebamugav ning teil esinevad koos erinevad sümptomid nagu peavalu ja/või palavik, ninakinnisus
ja/või survetunne ninakõrvalkoobastes või ka köha, on hea
ja mugav kasutada kombineeritud külmetusravimeid.
Kui teil esineb nii peavalu/
palavik kui ka ninakinnisus
või survetunne ninakõrvalkoobastes, sobivad kasutada lühiajaliselt (mitte üle 3 päeva) preparaadid, mis sisaldavad näiteks paratsetamooli ja pseudoefedriinvesinikkloriidi. Paratsetamool on valuvaigisti (peavalu, liigeste valu, kurguvalu)
ja palaviku alandaja (vähendab palaviku korral kehatemperatuuri).
Pseudoefedriinvesinikkloriid on ninakinnisust vähendava ja seega ninahingamist
parandava toimega.

Meeles
võiks pidada, et püstijalu põetav
haigus pikendab oluliselt
haiguse kulgu.
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Hambad nohus ja köhas
Külmetus
Vähem sülge
viib tagajärjeni

Nohu ja kurguvalu on talvel ühed enamlevinud haigused – pikalt kestev nohu ja suu
kaudu hingamine mõjutab aga omakorda
hammaste ja igemete tervist.
“Nohuse ninaga hingame tihti suu kaudu ja
kui nohu kestab pikka aega, põhjustab see omakorda liigset suuõõne kuivamist,“ selgitas Sakala Hambaravi hambaarst Kaja Kiige ning lisas,
et selle tagajärjel väheneb süljeeritus, mis soodustab hambaaukude teket.
„Juhul, kui suuhingamisest saab peamine
hingamismuster, võib see tekitada häireid hammaste asendites ja reastumises,“ nentis Kiige.
Pikaajalise või sagedase nohu üheks põhjustajaks võib olla adenoid, mille tõttu sageneb suuhingamine ja suurenevad kurgumandlid.
“Kroonilised kurgu-nina-kõrva piirkonna põletikud, sealhulgas nohu ja krooniline kurgumandli põletik, mõjutavad hammaste tervist ja
ka vastupidi,“ selgitas Sakala Unekeskuse unearst Heisl Vaher.
Tugeva nohu korral esineb põskkoopa limaskestas turse ning patsient võib seega tunda ülemiste hammaste hellust ja valulikkust. Lisaks
põhjustavad põskkoopa põletikud tihti ka halba suulõhna, juhul kui põskkoopas on tekkinud
mäda. „Samuti on sage halva suulõhna põhjustaja krooniline kurgumandli põletik, mil mandli-

Kuna hambad
on üks osa meie
tervisest, siis kõik,
mis toimub suus,
mõjutab tervet meie
organismi.
nahingamine, seda väiksem on suuhingamisega
kaasnevate kaebuste ja tüsistuste hulk.

Kuidas taastada ninahingamine?

Krooniline kurgupõletik võib mõjutada ka suu tervist. foto: scanpix

tes on peidus mädakorgid. Mädakorkide olemasolu kurgumandlites saab välja selgitada kõrvanina-kurguarsti vastuvõtul,“ ütles Vaher.

Mõju kogu organismile
“Kuna hambad ja suuõõnes toimuv on üks osa
meie tervisest, siis kõik, mis toimub suus ja
neelus, mõjutab ka tervet meie organismi. Näiteks põhjustavad veresoonkonnahaigused verevarustuse häireid suuõõnes ja võivad seega olla
igemehaiguste tekkimise üheks põhjuseks ja ka
vastupidi. Oluline on külastada hambaarsti regulaarselt ning teavitada enda raviarsti ka muu-

HambaimPlantatsiOOn
Parim viis Puuduvate
Hammaste taastamiseKs

Hambaimplantatsioon on tänapäeval kõige
loomulikum viis puuduvate hammaste asendamiseks. Hambaimplantaat kujutab endast tehis
hambajuurt, millele saab kinnitada nii üksikuid hambaid kui ka proteese.
Implanaat on titaankruvi,
mis asetatakse luu sisse ja see
täidab tehisjuure funktsiooni.
„Kui on soov paigaldada implantaat, siis tuleks pöörduda
arsti poole võimalikult kiiresti
peale hamba eemaldamist. Kui
pikalt viivitada, siis võib luu
kahaneda ning ravi on komplitseeritum,“ selgitavad Tallinnas asuva mais 15-aastaseks
saanud Hambadoktor hambakliikniku arstid Indrek Keevallik
ja Aimar Krass. Dr Krass mainib
ära, et sageli on võimalik paigaldada implantaadid kohe pärast hamba eemaldamist ja võimalik on asendada ka aastaid
tagasi eemaldatud hambaid.
Dr Keevallik mainib, et
implantaatidega on võimalik
toetada eemaldatavat proteesi,
ent siis peab paigaldama kaks
kuni neli implantaati. „Implan-

taadid on suureks abiks suust
eemaldatavate proteeside fikseerimiseks. Ühtlasi hoiavad
need ära edasise lõualuu taandumise.“
Dr Krass sõnul ei tasu karta,
et organism ei võta implantaati
omaks; üldjuhul püsivad implantaadid aastaid. Kestva ravitulemuse kindlustamise juures
on oluline inimese tervislik
seisund ja suuhügieeni eest
hoolitsemine. Samuti soovitab
arst kontrollida implantaate
iga 6 kuu tagant ning osta puhastamiseks spetsiaalse koheva puhastusosaga hambaniidi
ning hambavaheharjad. „Igasuguste hambaprobleemide ja
küsimuste korral tasub konsulteerida hambaarstiga,“ julgustab dr Keevallik.
Reelika Vaiksaar

nõmme KliiniK

Kristiine KliiniK

Broneeri: +372 671 0380,
+372 506 1368
Pärnu mnt 289/1, Tallinn
nomme@hambadoktor.ee
Tegevusloa nr: L03005

Broneeri: +372 656 9933
Aadress: Koskla 16, Tallinn
kristiine@hambadoktor.ee
Tegevusloa nr: L04180

dest üldtervisega seonduvatest asjaoludest. Vajadusel suunab arst abivajaja ka spetsialisti vastuvõtule, kuid enda tervise juures peab kindlasti ka ise tähelepanelik olema ja selle eest hoolitsema,“ pani Kiige südamele.
Hambaarst rõhutas, et hammaste tervis pole
oluline vaid ilu pärast, vaid seda tuleb teha organismi tervise huvides. “Organism on tervik,
organitel ja kehaosadel on omavahel otsene seos
ning tihti annab suus toimuv hambaarstile aimu mõnest muust tervisehädast, millest patsiendil endal ei pruugi aimu olla,“ selgitas Kiige.
Mida varem on võimalik taastada patsiendi ni-

Esmane samm ninahingamise taastamisel on
suuhingamise põhjuse tuvastamine, kuna õige diagnoos aitab arstidel valida efektiivsed ravistrateegiad. “Kõrva-nina-kurguarst aitab leida suuhingamise põhjuse ning määrab ravi kõrva-nina-kurguhaigustele. Suuhingamisest tekkinud mõjusid hinnatakse ning ninahingamise taastamine toimub mitme erialaspetsialisti
koostöös,“ sõnas Vaher.
Haiguslike muutuste korral ei ole suuhingamist võimalik koduste võtetega ravida, kuid teatud meetodid võivad aidata seda vähendada. Soovituslik on magada selili ja kõrgemal padjal, vältida allergeene kodu- ja töökeskkonnas ning toidus. Soovitatav on mõned korrad nädalas ninaõõnt loputada (näiteks füsioloogilise lahusega),
eluruumide õhukvaliteeti on mõistlik hinnata
– vajadusel kasutada õhupuhastit või -niisutit.
terviseuudised.ee

Hambaravi soodustus läks
üle 223 000 inimesele
2018. aastal tasus haigekassa 233 000 täiskasvanu hambaravihüvitise eest kokku
üle 11 miljoni euro. Aina kasvav hambaarstide külastatavus näitab, et hambaravihüvitis on aidanud paljudel
pöörduda kontrolli ja alustada vajadusel hambahaiguse ravi.
“Suur hüvitise kasutajate hulk näitab selgelt toetuse
vajalikkust. Kuna hambaravi on kallis teenus, ei saanud
enne hüvitise jõustumist väga
suur hulk inimesi Eestis endale hambaravi lubada. Rahalistel põhjustel jättis hambaarsti
juurde minemata ligi 285 000
inimest. Need inimesed pidid
väiksema sissetuleku tõttu tegema elus muid valikud ja sageli ei olnud hambaravi nende teenuste seas, mida igapäeva kulutuste kõrval lubada sai,”
selgitab tervise- ja tööminister
Riina Sikkut.
Tema sõnul ei hüvitatud
hambaravi aastaid üldse, praegune valitsus otsustas aga vähendada hambaravi kulu just
neil, kel seda kõige enam vaja.
“85 euro suurune hambaravihüvitis on väga oluline riigipoolne tugi paljudele sihtrühmadele, nagu näiteks vanadusja töövõimetuspensionäridele,
osalise või puuduva töövõimega inimestele,” sõnab Sikkut.

Friedemanni sõnul inimestele kindlustunde, et nad saavad
igal pool sama raha eest sama
palju teenust.
“Hinnakirja uuendatakse
regulaarselt, sinna on arvestatud juurde nii raviks kuluv aeg,
seadmete kulu ning inimeste
aeg ja palk. Sellest aastast rakendatakse hinnakirjas ka tervishoiutöötajate palgakomponent ja uus IT komponent,” selgitab Friedemann.
Paljudele on hambaravihüvitis esimene ja oluline samm oma
hammaste korda tegemiseks. foto: andras kralla

Suur hüvitise kasutajate hulk
on tema sõnul ka lapseootel
naiste ja alla üheaastaste laste
emad seas, kellele samuti kehtib 85-eurone aastane hambaravihüvitis, väikese omaosalusega.

Hambaravi kättesaadavus
paraneb
Haigekassa esmatasandi valdkonna juhi Külli Friedemanni
sõnul on hambaravisoodustuse eesmärk parandada hambaravi kättesaadavust just neile,
kes seda kõige enam vajavad.
“Me oleme hambaarstidelt
saanud tagasisidet, et neid külastavad inimesed, kes ei ole
pikalt või kunagi varem nen-

de vastuvõtul käinud. Uurisime möödunud aasta sügisel
hüvitise kasutust ka inimeste sissetulekute lõikes ja meie
esmane analüüs näitas, et üle
poolte hüvitiste kasutajates on
need, kes saavad miinimumpalka või kellel puudub sissetulek. See tulemus näitab, et
hambaravihüvitis on inimestele abiks ja oluline samm parema suutervise poole,” kinnitas Friedemann.
Hambaraviteenustele, mida hüvitab haigekassa, on üle
Eesti kehtestatud ühtne hinnakiri, mis on loodud koostööd
hambaarstidega ning mis vastab tegelikele teenuste hindadele. Ühtne hinnakiri annab

Hambaravihüvitisega on
liitunud üle 300 partneri
“Hambaraviasutuste enda hinnad erinevad maa- ja linnapiirkondades päris palju ja kindlasti mõjutab ühtne hinnakiri
ning haigekassa piirhind hambaravi teenusepakkujate sissetulekut erinevalt. Hinnakirjas
ei ole loomulikult arvestatud
Tallinna kesklinna rendi hindasid, vaid need on Eesti keskmised hinnad. Selge on see, et
meie kõigi ühine raviraha ei
pea hambaravist saadavat kasumit kinni maksma, vaid Eesti inimeste suutervist parandama,” tõdes Friedemann.
Hambaravihüvitisega on liitunud üle 300 partneri ehk ligi
pooled Eestis tegutsevad hambaravikabinetid. Kõik hambaravi partnerid leiab haigekassa kaardilt.
terviseuudised.ee
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Vererõhk: üks peamisi tervisenäitajaid
Inimese organism kui süs
teem on üsna keeruline –
selles toimub iga hetk sadu
erinevaid, kuid samas täht
said protsesse, mis kõik mõ
jutavad enesetunnet hetkes.
Vererõhk on üks olulistest
näitajatest, mille kaudu saab
inimese tervisele tervikuna
anda esmase hinnangu. Kirjutame nüüd lähemalt, mida vererõhu väärtused täpsemalt tähendavad ja missugust rõhku
peetakse madalaks, kõrgeks ja
normaalseks.

Vererõhk = südamelihase
jõud ja veresoonte toonus
Küllap on pea igaüks kuulnud,
et vererõhk on üks olulisimaid
südametöö numbrilisi näitajaid. Teame, et kui süda pumpab väsimatult verd veresoontesse, siis tekibki veresoontes
rõhk, mida on näiteks arstidel
üsna lihtne mõõta.
Missuguseks tulemus mõõtmisel osutub, sõltub inimese
südamelihase jõudlusest ja veresoonte olukorrast ehk toonusest.
Lihtsustatult öeldes – kui
süda tõmbub kokku ja pumpab
soontesse verd, siis vererõhk
tõuseb. Kui aga süda lõdvestub,
siis rõhk langeb. Samal ajal on
rõhk on teatud määral arterites
alati olemas.
Vererõhu näitaja ei ole kuna-

gi püsiv, see muutub kogu aeg.
Näiteks on rõhk erinev nii spordi kui ka puhkuse ajal ning oleneb keha temperatuurist, toitumisest, tujust ja keha asendist. Kuid oluline roll on ka manustatavatel ravimitel.

ve, insulti või südameinfarkti ning kui vererõhu näitajad
on piiripealsed (130–139/85–89
mmHg), siis oleks mõistlik vererõhul silma peal hoida vähemalt kord aasta jooksul.
Kuigi on üldtuntud tõde,
et vererõhk kõrgeneb koos eaga, ei tohi ka eakatel inimestel
pidada kõrget vererõhku normaalseks.

Madal vererõhk – ohutu,
kuid ebamugav
Sageli on nii, et kõrge vererõhu olemasolu ei pruugi inimene ise tundagi, kuid madala
rõhuga on vastupidi – kogeda
võib peapööritust ja isegi minestust. Madalaks arvestatakse vererõhk juhul, kui rahulikus olekus ja korduval mõõtmisel ei ületa ülemine rõhk 100
mmHg ja alumine 60 mmHg.
Kui rõhk on madal, siis
jõuab ajusse hapnikku liiga
vähe ja see põhjustabki enesetunde halvenemise. Aju hapnikuvaegus aga kutsubki esile minestuse või peapööritushoo. Madalat vererõhku on lisaks seostatud ka depressiooni, unehäirete ja väsimusega.
Mida teha? Madalat rõhku
ei ravita, seega tuleb õppida ise
oma sümptomeid leevendama.
Tähtis on olla füüsiliselt aktiivne, nt treenida järjekindlalt
oma vastupidavust ehk võhma. Üle pingutada ei ole tarvis.
Kohvi võib tarbida, kuid samas ei tasu sellega liialdada. Lisaks on kasulik tarbida piisa-

Mida kõrgenenud rõhk
meie kehaga teeb?

Vererõhku mõõdab meedik vastuvõtul, aga seda saab mõõta ka kodus. foto: scanpix

Iga täiskasvanud
inimene võiks oma
vererõhku kontrollida
vähemalt korra iga kahe
aasta tagant.

valt puhast joogivett. Enamasti ei jää rõhk terveks eluks samale tasemele, vaid kipub aastate lisandudes tõusma.

mmHg. Kõrge vererõhk on alates >140/>90 mmHg.

Milline on normaalne ve
rerõhk?

Iga täiskasvanud inimene
võiks oma vererõhku kontrollida vähemalt korra iga kahe
aasta tagant.
Kui on teada, et suguvõsas
on esinenud kõrgvererõhktõ-

Normaalseks vererõhuks
pee
t akse näitajaid <130/<85
mmHg. Piiripealseks vererõhuks peetakse 130–139/85–89

Kui tihti võiks vererõhku
kontrollida?

Kui inimesel on tuvastatud
kõrge vererõhk, siis ütleb see,
et nii tema süda kui ka arterid
on suurema koormuse all kui
peaksid olema. Kui rõhk püsib
kõrgel tasemel väga pikka aega,
siis ei saa süda ja arterid oma
ülesandeid enam sama hästi
täita kui varem.
Samuti võivad suuremast
koormusest kahjustuda ka teised organid nagu näiteks aju
ja neerud.

Peavalud, nägemis
probleemid ja muu
Vahel harva kaasnevad kõrge
vererõhuga peavalud, ninaverejooks, nägemisprobleemid,
peapööritus, südamekloppimine ning iiveldus. Oluline on
kõrgenenud rõhk võimalikult
vara diagnoosida, et saaks abi
kohe kasutusele võtta.
BENU apteegi blogi

Microlife uued vererõhuaparaadid on kliiniliselt testitud ja rütmihäirekindlad!

BP A6 PC

BP A3L Comfort

BP A2 Basic

Kuna tegu on meditsiiniseadmega, siis loe hoolikalt kasutusjuhendit ja vajadusel konsulteeri arstiga! Microlife vererõhuaparaadid on saadaval apteekides.
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Viigimaa: näen Eestis mehes
Süda Meeste
tervisekäitumine
on hakanud
paranema

Kadi Heinsalu
kadi.heinsalu@aripaev.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog professor Margus Viigimaa sõnul on aastatega Eesti mees palju rohkem hakanud huvi tundma oma tervise ja ka südame tervise vastu.
Suurenenud huvi üheks statistiliseks väljundiks on tõsiasi, et alates 2005. aastast on
kuni 65aastaste meeste suremus südameveresoonkonna haigustesse vähenenud koguni 40%.
„Nooremate meeste infarktioht on vähenenud,“
kinnitas Viigimaa. Vastuvõttudel näeb ta järjest
rohkem neid mehi, kes ei ole oma haigust lasknud lootusetult käest, vaid jõuavad parajal ajal,
kui saab veel midagi ette võtta.
„Mehed tulevad järjest õigeaegsemalt arsti
juurde, ehkki naistest on nad traditsiooniliselt
vähem terviseteadlikud,“ rääkis ta. „Kui veel
10 aastat tagasi ei pööratud kõrgenenud vererõhule väga tähelepanu, siis nüüd juba nii ei ole.“
Ka naised on tihti mehi arsti juurde utsitanud,
kui märkavad, et mehel suurel pingutusel vererõhk tõuseb.
„Vanasti mehed ei kuulanud naisi nii palju,
aga tasapisi on terviseedenduse töö vilja kand-

Kardioloogiaprofessor Margus Viigimaa näeb oma vastuvõtul üha rohkem õigel ajal saabuvaid mehi. FOTO: MARIS OJASUU
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huvi oma südant hoida!
nud“. Viigimaa sõnul on seisud paranenud ka
kõrgesse kolesterooli ja veresuhkru näitajasse
suhtumises.
„Diabeedi ohtlikkust ei osata siiski veel hinnata. Isegi kui veresuhkur on pikka aega latentse diabeedi faasis, kahjustab see veresooni ja südant,“ rääkis ta.

Suitsetamine väheneb
Positiivne on langustrend suitsetamise osas ja
seda eriti võrreldes Ida-Euroopa riikidega, ehkki Eestis suitsetatakse endiselt oluliselt rohkem
kui Rootsis või Soomes.
„Suitsetamisest loobumine on üks keerulisemaid asju,“ tõdes Viigimaa. „Kui öelda väga resoluutsel viisil, siis see mingil määral soodustab loobumist ja mehel tekib mõte.“
Näiteks infarkti järgselt valdav osa loobub
suitsetamisest, kuid poole aasta, aasta järel hakkavad mõned jälle suitsetama. Ta lisas, et näeb
järjest rohkem patsiente, kes kokkuvõttes on
suutnud end niikaugele viia, et loobuvad või on
suitsetamist tugevalt vähendanud. „Ka see on
midagi,“ rääkis Viigimaa.
„Ütlen alati, et iga sigaret, mis suitsetamata
jääb, on hindamatu teene teie tervisele.“ Viigimaa ütles, et kuni 50aastastel meestel on naistega võrreldes oluliselt kõrgem oht saada infarkti.
Üle 60 eluaasta on risk naistega on sama. Tromboosi osas sugudevahelist erinevust ei ole, pigem esineb veenitromboosi rohkem hoopis nooremas eas naistel.

Sportimise kuldreeglid
Väga sageli on Viigimaa sõnul nii, et mehed on
mõne tervisehäda või kehakaalu tõusu tõttu
sportimise lõpetanud, ehkki kooliajal on kõvasti sporti teinud.
„Lihasmälu on aga olemas ja neil on lihtsam
uuesti sportima hakata, ehkki on oht üle pingutada,“ rääkis ta. Kes aga kunagi pole sportinud,
peavad eriti ettevaatlikud olema ja siin on Viigimaa sõnul ikkagi väga oluline olla ka tervislikus kehakaalus.
Viigimaa sõnul on Euroopa ja USA juhistes rõhutatud, et kõige olulisem on igapäevane baaskoormus. See tähendab, et kasutada lifti asemel
treppi, parkida auto sihtkohast eemale, võimalusel liikuda jala tööle ja koju. „Arstid saavad siin
ka ise eeskuju näidata,“ rääkis Viigimaa. „Niisama rääkides on sellest vähe abi.“ Südamele ja veresoontele on elementaarne 30 minutit reibast
kõndi päevas, rohkem on muidugi parem.
„Lisaks oleks vaja 2 treeningkorda nädalas

40–60 minutit, poolteist tundi on väga hea,“
lausus Viigimaa. Inimeste kehaline võimekus
on väga erinev ja seetõttu on pärast pikka pausi
uuesti treeninguid alustades soovitav teha koormustest. See võimaldab leida, kas südames pole
verevaeguse tunnuseid. See näitab ka vererõhu
reaktsiooni, kas pole mitte tegemist piiripealse
hüpertooniaga. Lisaks näeb taastumist.
„See on hea algpunkt,“ rääkis Viigimaa. Ta
soovitab meestel võtta aega mingi ringi läbimisel kõndides või sörkides, et aru saada, kui kiiresti nad vahemaa läbivad, kuidas muutub pulss
ja kui kiire on taastumine.
„Pulssi saab mõõta randmelt või kaelalt“ rääkis ta. Koormustest näitab sedagi, mis pulsisagedusega oleks soovitatav treenida. Pulsikellasid
võib ka alati kasutada, aga peaks tegema paralleelmõõtmisi, kuna osadel inimestel kipub pulsikell valetama ja seda mõlemas suunas. Pulsikell näitab ka koormusaegset pulssi.
„Kui mees harjub oma südant tundma ja kuulama, siis ta enamvähem teab juba oma pulssi,“
rääkis Viigimaa. Väga hea test on hapnikuvõla test: kerge hingeldus liikumisel ja koormusel
võib olla, aga peab olema võimalik veel rääkida.
Koormusteste teevad paljud spordiklubid, mistõttu ei pea selleks kardioloogi juurde minema.
„Haiglas tehakse test siis, kui on kahtlus südame isheemiatõvele,“ täpsustas ta.

Klaas punast veini?
Viigimaa sõnul viimaste alkoholi tarbimise
näitajad on läinud madalamaks, kuid me tarbime ikkagi 8,5–9 absoluutalkoholi liitrit aastas inimese kohta. 6 liitrit loetakse WHO poolt
juba rahvuse püsima jäämiseks kriitiliseks tasemeks. „Samas me oleme ikkagi Venemaast ja
Valgevenest paremad, ehkki mõnest teisest naaberriigist joome rohkem,“ lisas ta. Ravijuhistes
on öeldud, et päevas on lubatav 2 drinki meestel
ja 1 drink naistel, eriti punast veini, mis on südantkaitsva omadusega veinis sisalduvate antioksüdantide tõttu. Samas kui Vahemeremaades
on vein toidu naturaalne koostisosa, kuid Põhjamaades mitte. „Me kindlasti ei peaks mõtlema, et saame mingit kasu sellest ja võib juua kogu nädala koguse korraga laupäeval ära,“ selgitas ta. „Sellest tekivad igasugused muud ohud,
nagu trombi- ja infarktioht.“
Viigimaa sõnul ei pikenda aga selline regulaarne punase veini joomine eluiga, kuna see
jällegi koormab maksa.
2. aprillil toimub Tallinnas mehe tervise konverents 2019. See on mõeldud ainult retseptiõiguslastele.

Suurenenud huvi üheks statistiliseks
väljundiks
on tõsiasi, et
alates 2005.
aastast on
kuni 65aastaste meeste suremus
südameveresoonkonna
haigustesse
vähenenud
40%.

Margus Viigimaa

Süda magusat elu
ei armasta
Kui võtta arvesse mitmeid
südant kahjustavaid aspekte, nagu ülekaalulisus, hüpertensioon, metaboolne
sündroom, II tüüpi diabeet,
on suhkru liigtarbimine
muutunud üheks kõige suuremaks terviseriskiks.
Praegu arstikabinetis oma
kõrgenenud vererõhule või kolesteroolitasemele lahendust
otsiv 40–50aastane patsient
reeglina ei tea, et aastakümneid mõnusat enesetunnet
pakkunud la dolce vita (magus
elu) ongi tema tervisehädade
põhjus, rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog professor Margus Viigimaa.
Liigne suhkrutarbimine ja
vähene liikumine koos viivad arsti sõnul varem või hiljem kehakaalu tõusuni. Arvukad uuringud on näidanud, et
kehakaalu tõus tõstab vererõhu väärtusi ja suurendab halva kolesterooli sisaldust veres.

Ainevahetus häirub
“Suhkru ainevahetus saab häiritud, organism ei suuda enam
toota piisavalt insuliini, suhkrusisaldus veres tõuseb, mis
omakorda kahjustab veresoonte seinu ja mitmeid elutähtsaid
elundeid,” selgitas südamearst.
Seisundit, kus inimesel on
ülekaal, kõrgenenud vererõhk,
veresuhkru kõikumised või
piiripealne kolesteroolitase,
aga pole veel välja kujunenud südame- või suhkruhaigust, nimetatakse metaboolseks sündroomiks.
“Uuringutele tuginedes
saab öelda, et suhkur on kõige olulisem metaboolse sündroomi tekitaja,” selgitas arst.
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⦁ teelusikatäit ehk 50 grammi suhkrut päevas on täiskasvanule täiesti piisav suhkrukogus.
“Suhkrurikas toitumine tõstab
triglütseriidide sisaldust veres,
mis on jällegi südamehaiguste riskitegur (veresoone seinas
naaste tekitav komponent). Samuti tõstab liigne suhkur vererõhku, eriti nn alumist ehk
diastoolset rõhku. Suhkruga
liialdamine tõstab ka kusihappe taset organismis, mis omakorda kahjustab arterite seinu, kutsudes esile varajase ateroskleroosi.”

Kuidas leida tasakaal?
Kuidas siis leida tasakaal magusa elu ja südame tervise vahel? “Hea oleks võtta poes veidi aega, et visata pilk valmistoitude etiketile,” soovitas Viigimaa.
“Oma üllatuseks võite avastada, et nii mõnegi toote puhul
on suhkrusisaldus nii suur, et
jätkuks mitmeks päevaks. On
kindlaks tehtud, et 10 teelusikat ehk 50 g suhkrut on täiskasvanule täiesti piisav päevane suhkrukogus. Euroopa Liidu riikides on keskmine suhkrutarbimine 50 kg aastas, mis
teeb päevaseks tarbitud koguseks 137 g ehk ligi kolm korda enam.”
Allikas: Regionaalhaigla leht
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Diabeet on aasta-aastalt ühiskonnale
üha suurem väljakutse
Diabeedi ulatuslik levik ja
haiguse levimuse edasine
kasv on oluline meditsiiniline probleem, mis on tervishoiule järgnevate aastate
jooksul tõsine väljakutse.
Diabeedi levik on olnud viimasel aastakümnendil märgatava tõusutrendiga ja sarnaselt
muu maailmaga võib ka Eestis
eelduseks võtta, et diabeedi levik rahvastikus on aladiagnoosimise tõttu suurem kui siiani arvatud.
Rahvusvahelise Diabeedi
Föderatsiooni (IDFi) analüüsi kohaselt oli diabeedi levimus Eesti täiskasvanute seas
2015. aastal 5,7% ja prognoositavalt tõuseb 2030. aastaks
10,3%ni. I tüüpi diabeeti diagnoositi Eestis 2014. aastal
567 inimesel (2004. aastal oli
näitaja 507). Suurem osa haigestunutest on kuni 19aastased.
Vanuse lõikes on haigestumus kõige sagedasem olnud
10–14aastaste vanusegrupis.
II tüüpi diabeeti diagnoositi
2014. aastal kokku 5443 inimesel ja võrreldes 2004. aastaga
on näitaja tõusnud umbes kolmandiku võrra. Kui 2004. aastal haigestus 100 000 elaniku

Diabeetikud peavad pidevalt oma veresuhkru taset kontrollima. foto: erik prozes

kohta 247 inimest, siis aastaks
2014 on näitaja tõusnud 414ni.
Erinevalt esimest tüüpi diabeedist haigestuvad insuliinsõltumatusse suhkrutõppe eelkõige täiskasvanud. Kõige sagedamini haigestutakse
65–74aastaste vanuserühmas,
kuid haigestumus sageneb ka
nooremas eas.

Probleemi ei teadvustata
2016. aastal tegi mõttekoda
Praxis analüüsi, mille eesmärgiks oli hinnata, kuivõrd
on rahvastiku tervise arengukava (RTA) saavutanud planeeritud tulemusi, analüüsida selle põhjuseid ja anda soovitusi RTA uuendamiseks ning
kuidas integreerida erinevate
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10,3
⦁ protsenti Eesti elanikkonnast põeb ennustuste kohaselt
2030. aastal diabeeti.

valdkondade (sh diabeet) tegevused RTAsse. Käesolevas artiklis on ära toodud hindamise peamised probleemid, järeldused ja soovitused.
Olukorda iseloomustab riiklik ükskõiksus: ebakvaliteetsed
andmed, puudulik kommunikatsioon ning vähene toetavate
teenuste kättesaadavus.
Praxise analüüsi tulemusena leiti suurimaks probleemiks olevat see, et Eestis ei ole
diabeedile riiklikul tasandil
programmipõhiselt lähenetud
ning diabeet ei leia eraldi käsitlemist üheski strateegilises
arengukavas.
RTA läheneb küll kroonilistele mittenakkuslikele haigustele nende riskitegurite põhiselt, käsitledes ka diabeedi peamiseid riskifaktoreid, kuid tähelepanuta on jäänud diabeedi diagnoosiga inimesed, nende vajadused ja tervisesüsteemi roll nendele vajadustele vastamisel.
Kuna diabeet on riiklikul
tasandil jäänud tähelepanuta,
siis on diabeedi ennetamise
programme algatanud ja ellu
viinud eelkõige patsientide organisatsioonid, kelle tegevused
on jäänud suures osas ka riigi

toetuse ja tähelepanuta. Samas
mujal maailmas on aina enam
pööratud tähelepanu ka riiklike diabeediprogrammide ja
strateegiate väljatöötamisele.
Tegevused nendes programmides ühest küljest on suunatud küll ka diabeedi ennetamisele, kuid palju suuremat rõhku pööratakse diabeedi õigeaegsele diagnoosimisele, ravile (sh ravisüsteemi efektiivistamisele) ning diabeetiku toetamisele ja toetussüsteemide
loomisele.

Andmed ei kattu
Teise olulise probleemina tuli välja diabeediandemete ebakvaliteetne kättesaadavus. Kuna diabeedi registreeritud esmashaigestumuse andmetes
on asutuste vahel olulised erinevused ning levimuse kohta on tehtud vaid üksikuid uuringuid, siis puudub täna Eestis teadmine diabeedi levimuse määra kohta.
Näiteks erinevad Tervise
Arengu Instituudi andmed esimese tüübi diabeedi kohta oluliselt haiglate (Tallinna lastehaigla ja TÜ Kliinikum) enda
andmetest.
Allikas: Praxise analüüs
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Sest iga
sõna on
oluline.
Pakume Teile tasuta konsultatsiooni, paigaldust,
kuulmisuuringuid ning soovi korral ka 12 kuud
järelmaksu 0% intressiga. Lisaks väljastame
aparaate Sotsiaalkindlustusameti (SKA)
toetusega isikliku abivahendi kaardi alusel.
Leidke endale lähim kuulmiskeskus ja
broneerige aeg tasuta konsultatsioonile
kodulehel kuuldeaparaadid.ee või lihtsalt
helistage meile.

Selle reklaami ettenäitamisel
iga uue kuuldeaparaadi ostjale
tasuta 2 aastane varu patareisid
(120 patareid).
Kampaania kehtib kuni
31.03.2019

KIIRELT
vastuvõtule!

TASUTA
kuulmisuuring!

PARIMAD
aparaadid!

TALLINN Tulika 19, 2. korrus
Telefon: 53 011 529
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

TARTU Ülikooli 8
Telefon: 53 807 287
Tartu@kuuldeaparaadid.ee

NARVA Narva Haigla polikliinik
Vestervalli 15, 3. korrus
Telefon: 53 011 529
Narva@kuuldeaparaadid.ee

PÄRNU Ülejõe Tervisekeskus
Jannseni 7a
Telefon: 53 011 529
Parnu@kuuldeaparaadid.ee

Lasnamäe Medicum, Punane 61,
kab 344, 3. korrus,
Telefon: 53 011 529
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

RAKVERE Tuleviku 4,
Dr. Tiina Pruler-Ild ruumides
Telefon: 324 3253
Rakvere@kuuldeaparaadid.ee

VILJANDI Viljandi Tervisekeskus
Turu 10, kab. 303
Telefon: 433 3783
Viljandi@kuuldeaparaadid.ee

PAIDE AS Järvamaa Haigla
Tiigi 8, kab. 412
Telefon: 53 011 529
Paide@kuuldeaparaadid.ee

