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TULEB EDASI LIIKUDA. Liigesehaigused piiravad kannataja igapaevaelu ja leevenduse saamiseks peab olema visa.

Kurnav haigus ei pruugi alati
silmaga nahtav olla
PAULA ROUX
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LIIGESEHAIGUSED

utoimrnuunhaigust
luupust podev Ingrid Poldemaa probleem id liigestega
algasid juba tudengina. «Ohel ohtul toolt koju
tulles olid liigesed nii paistes ja
valusad, et kingad ei mahtunud
enam jalga. Perearst saatis mind
kiirkorras reumatoloogi juurde,
kes ei osanud kohe erinevate
silmptomite tottu haigust diagnoosida.,.
Lopliku luupusediagnoosini
laks mitu aastat, mida Poldemaal nuud bioloogilise raviga
iiritatakse kontrolli all hoida.
Luupusehaigetel on aga koigil kaasuva haigusena liigesepoletikud. Artriicliga on Poldemaal haaratud koik suurernad
liigesed, sealhulgas olaliigesed.
«Hullematel hetkedel ei suuda
ma voodis isegi katt nii palju
painutada, et endale tekk peale tommata,,. raakis Poldemaa.
lga natukese aja tagant t uleb
naisele erinevaid sumptomeid

juurde ning kui arstid paris
kindlat pohjust ei tea, pannakse see luupuse arvele. «Naiteks
kui juuksed langevad ravi tottu valja, tekivad migreenid voi
liigesed valutavad, on see ikka
ja a.lati luupusest,,. sonas Poldemaa, kelle sonul kaib haigu-;
lainetena. Kui j;ille haigus peale
tuleb, tekitab see kurba meelt,
nentis ta.
Llhaste treenlmlne
altab valu vastu
Poldemaa hinnangul alahinnatakse krooniliste haiguste moju vairnsele tervisele. «Voiks olla rohkem tugigruppe, kogernusnoustajaid ja loovamaid teraapiaid, mis aitaksid kodust valja tulla,» arvas ta. Poldemaa on
ise Eesti Reumallidu esinaine

ning tegeleb veel mitme kroonilisi haigeid iihendava liiduga.
«Ohingust on vaga palju abi olnud. Koigil on voimalus oma lugu raakida ja haid ideid saada,»
toi ta valja. «Aeg-ajalt on hea,
kui keegi valjapoolt meelde tuletab, et tuleksid kodust valja,
sunnib treeningusse voi va lja
minema.,.
Kuigi moodukas liikumine
o n artriidi puhul vajalik, kaib
Poldemaa sonu l motivatsioon
ules--alla. «Saan hea hoo sisse,
teen koik harjutused korralikult
ara ja siis tuleb haiguse agenemine, kui midagi teha ei saa. Siis
hakkad otsast pihta ja alustad
nullist. Niimoodi motivatsiooni leida on ikka hirmus raske,»
raakis ta. Na.iteks tantsida Poldemaa enam ei saa, kuid hakkas
rohkem kondima ja matkama,
samuti meeldivad talle vesivoimlemine ja rattasoit. Lisaks
aeroobsele treeningule on vaja
lihaseid treenida. See aitab Poldemaa sonul v alud ara votta.
«Minu filsioterapeut utleski, et

«Hullematel hetkedel ei suuda ma
voodis katt isegi nil palju painutada,
et suudaksin teki peale tommata.»
Luupuse dlagnooslga ll>&rld P61demaa

sa ei ole nii terve, c t ci peaks
uldse ennast liiguta ma. Ma ei
saa minna j6us.Jali suuri raskusi
tostma, aga vaikesi ki.ill,,. seletas
naine. Ka vaga vaike liikumine
on parem kui uldsc mitte liikuda.
Geneetlllst halgust
p:irsltl keemlaravlga
Reet Romet poeb vordlemisi haruldast genectilist autoimmuunset liigesehaigust ankuloseeriv
sponduliit. See on Rometi sonul
jaigastav liilisambapolctik, mis
kivistab selgroogu, lihaseid ja
muid IUgeseid. Geneetiline haigus vaevas ka Rometi isa ja vanaisa. «Maletan vanaisa vaevusi
ja kuidas ta elas, vottes valuvaigisteid. Siis oeldi killl, et vanadel
inimestel ikka polved ja selg valutavad, aga tegelikult ei saanud
ta isegi pead kiiljele keerata,»
raakis Romet. Kuigi naise isa
oli sportlik ja tervise eest hoolitsev mees, oli ta pidevalt vasinud ja valutas selga, mille tekitas organismis pesitsenud poletilc. Alles parast agedat silmapoletikku hakkasid arstid kahtlustama Behterevi tove, mis on ta
haiguse varasem nimetus. Sisuliselt tahendas noukogude ajal
haiguse ravi siiski valuvaigistite
votmist, nentis Romet, kes saab

«Kui muidu selgroog paindub ja aitab meil

ette ja ktiljele painduda, siis selle haiguse
puhul muutub see jaigaks kui bambuskepp.
Nii muutuvad keeruliseks nii keha
pooramine, keeramine kui ka kondmine.»
AnkUloseerlva spondullldl dlagnooslga Reel Romet

praegu maailrnas sisuliselt parimat voimalikku ravi, mis on ka
tema valud ara votnud.
Haigus a ndis marku juba
lapsepolves, kuid diagnoosini
laks vaga kaua. «Mul olid lapsest saati seljavalud Kuigi olin
iluvoimleja ja t antsisin, oli riiht
ikkagi vale, mille peale i.itlesid
arstid, et see on skolioos ehk li.ilisamba koverdurnine,,. selgitas
naine. Romet joudis esimese lapsegi siinnitada, kui tal hakkasid
tekkima imelikud vaevused: liigesepoletikud, terved hambad
madanes.id, silmad olid poletikulised, i.ilei.ildine vasimus. Arstid
panid selle iiletootarnise arvele.
«42-aastaselt tekkis mu! tohutu poletik liigestes ille keha. Sel
ajal olin praktiliselt nii haige, et
ei saanud ise voodist valjagi,,.
seletas Romet, kelle sonul pani
olukord arstid tegutsema ja haiguse pohjust otsima.

" Et o lukorrast valja saada,
muutsin peaaegu koike oma
elus. Hakkasin iseendale rohkem aega leidma, votsin koiki
rohte, mida arstid maarasid,
vaatasin oma toitumise tile.
Nende aastate jooksul olen aru
saa nud, et kuigi elustiilil on
rningi moju, siis vaga palju sellega haigust ei pidurda,,. s6nas
Romet. Sisuliselt tahendab autoimmuunhaigus, et keha immuunsiisteem on liiga aktiivne
ja laheb iseenda kudede kallale,
sest arvab, et need on vigastatud. Raviks tuleb immuunsiisteemi pa.rssida, mida on pikalt
tehtud keerniaraviga.
«Selle aasta algusest saan
bioloogilist ravi, mis on m ind
toeliselt aida nud. Nutid saan
peaaegu norrnaalselt ja valuvabalt elada,,. raakis Romet, kuid
nentis, et ka sel on korvalmojud Siiski i.itles naine julgelt, et
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sunnitamisc valud ei ole vorreldavad sellega, kui selgroos t<•kivad k.-ingestumised ning niirvid
voivad sinna vaht'le jaad.i. •Kui
muidu selgroog paindub ja Jitab mcil ette ja kuljele p.1incJ11tfa,
siis selle haigust' puhul rnuut uh
see jaigaks kui bambusk..pr . Ni,
muutuvad keeruliSPk'i nii k(•ha
pooraminc, kl'<'rarnine kui k,i
kondmim.•... N.ig u teistl'gi liigeseh.a.igu.,;tega, JX•,1b scllC' ha;.
gus(• puhul kogu dC'~ liikuma..
Romet 11:1,-eles pika It jook'imisega, kuid pid i loix•tama. St'st
,;et> ei mojunud l.i.igcstele hasti.
1uleb lihtsalt voimelda.
VarJatud palne

Rometi sonul on liigesehaiguste juu.res tihti nii, ct inimene
voib olla vaga kangetel rohtudel j.a suurtes valudes, lruid korva.J.sei.sjale St>e ei paista. lnimesed ei saa vaga h.asti aru, mida
sec> tahendab. «Uhtepidi sa ei taha vaga naidata, et oled haige,
b.-_u.id teistpidi ei saada aru, et tegu on si.iski erivajadustega inimestega,» seletas Romet, keUe
sonul oleks just tooandjatelt vaja empa.1tiat

Haigeid uhendavad liidud
ning Rometki kuulub Eesti
Reumaliidu juhatusse, millega
korraldatakse iiritusi, loenguid
ja aida.takse haigetel ligi paa.seda riigi pakutavatele teenustele. ,c.Kuigi rohud ja uuringud on
toetltUd, siis riiklikud programmid voiks rohkem aidata taasrusraviga. Sellest on kohutavalt
palju abi, kuid see on kuhJkas,,.
sonas Romet Li.saks v6iks olla
toetus kooska.imise gruppidele, •
kes praegu tegutsevad struresti
vabatahtlikult. «Kuigi toetused
on olemas, on neid katte saada

haigeJe
Romer.

vaga koormav,» arvas

Jngrld Poldemaa (vasakul) Ja Reet Romet Juhlvad koos Eestl Reumallltu. Kulgl molemad nalsed elavad raske kroonlllse
halgusega. el palsta see esmapllgul valJa.
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Reumaatilised haigused
jaavad esialgu sageli
markamata
Ee-,tls p6eb ltglkaudu
250 000 lnlmest
r~umaatUlst halgust.
Er!nevatd reumaatlllsJ
tMlgusJ on Ule 200 )a
need v61v ad alata ~
vanu~ nll laste! kul
I< a talskasvanute!.
Hlllnenud diagnoos
v61b mojutada
pat.slendl tuuslllst
voimekust )a mo]utada toslselt n.ende
elukvatlteetl. Rasl<el
juhul volvad reumaatllised halgused
pohjust.ada raskeid
puudeid, m is ei
mojuta atn.ult elukvatit eetl. vald ka oodatavat eluiga. 90 protsendil r eumaatllise
halgustega lnlmestel
pohJustab vasimus
t oovolme vahenemist.
Reum aatllist e
haiguste varane dlag·
noos ja ravi on oluline.
sest on t oestatud. et
see aitab vahendarla
valu ja aeglustada voi
isegl ennetada
haiguse progresseerumlst. Hoollmata
sellest on reumaatillsed haigused sage!!
dlagnoosltud v1lvltusega vol illdse mitte.
Halgestumisel on
patslendl esmane
kontakt Eestl tervisholusilsteemis
enamastl ta perearst.

Perearstl t eadllkkus
lllgesepoleUkest
v6lmaldab tal varakult
suunata r eumatoloogl
v.JStuv6tule autoim muunse Yigesepoletikuga pa~endld ning
j,ltt a esmat.:tsan<1lle
patslendld. kelle
kOfTektne dlagnoosl·
mine ja edu<as ravl
on v6imaW< perearnlprak56eS. SYutmatus
otgeaegselt ara tunda
autolmmuunse lige-

sepolet lku atgamlst

VOID oluliselt kahJUStada l)at~dl rultsemaid ravrtulemusi.

E e s U ~ orn
·eumaatiJiste halgete
uhlr>gl.JK! ja reumahar
getega :egaevate
Slkute ulToguid vaba~l(usealusel
Jhendav isesetsev
kasumrt mittetaooe-..
aval:kes huvtdes ;a
heat egevusta<ult
:egutsev 1...'e-eestmne
uhendus. : est!
Reumaisdu peaeesmarl( on teav1ta0a
avallf<.lu.!S, lw- Jcl
'ligesehaigustest 'ling
osaleca pollltlxa
I\Ujt.lnc1alnsel mlS

omaic.orda aitao 'Kaasa
lu u - j a ~ e t e

elukvant~
sallUrruse1e ja tervlSholu-

teenuste kan~
vuse parandamlsele.
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