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TERE KALLID LUGEJAD!
Lõppenud aastal diskuteeriti
palju töövõimereformi saatuse üle.
Erinevad osapooled avaldasid tuliselt arvamust reformi puudujääkide kohta ning üheskoos harutati
kriitiliselt lahti töövõimereformi
nüanssiderohke
sasipundar.
Nüüdseks on jõutud eesmärgini
– töövõimereform on vastu võetud ning hakkab kehtima järgmise
aasta esimesest jaanuarist. See kõik
on koostöö tulemus. Kuid et asi
toimiks, ei tohi diskussioonid raugeda. Suured asjad sünnivad, kui

Kadi Hainas
ReumaKirja toimetaja

ego saab seljatatud ning meenub –
kõigega ei peagi ilmtingimata üksi
hakkama saama. Küsida nõu, abi
või teise inimese seisukohta ei ole
häbiasi. Sellest võib muutuda palju.

naaberomavalitsuse elanikke. Et
see struktuur oleks tervikuna üles
ehitatud nii, et arvestatud oleks ka
indiviidi tegelikke huvisid ja vajadusi. Et rahva ja riigi vahel poleks
suurt ja konarlikku lõhet, mis eralKasutades ära kõikide osapoolte daks plaanitud tulemuse ning tegetugevaid külgi ning kogemusi, liku vajaduse. Selle kõige lahentuleb koostöös jõuda ka kindluseni, duseks ongi üks sõna: koostöö.
et teoreetilised ning õilsad eesmärgid saaksid toimima ka reaalsuses. Et uus aasta viiks meid soovitud
Et omavalitsused suhtleksid üks- tulemustele lähemale!
teisega ning tagaksid üheskoos
toimiva struktuuri, mis aitaks ka ReumaKirja toimetaja Kadi Hainas

LIIKMESÜHINGUTE KONTAKTANDMED
Eesti Osteoporoosihaigete Liit
Kontaktisik: Tiiu Alas
Telefon: +372 569 526 02
E-post: ostoporoos@gmail.com
Koduleht: www.osteoporoos.ee
Eesti Reumaliidu Pärnu Reumaosakond
Kontaktisik: Kersti Ossaar
Telefon: +372 566 920 80
E-post: kersti.ossaar@gmail.com
Kohila Reumaühing
Kontaktisik: Anu Teske
Telefon: +372 555 67 141
E-post: kohilareuma@gmail.com
Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing
Kontaktisik: Airi Kalm
Telefon: +372 534 415 98
E-post: airi.kalm@mail.ee

Liigesehaigete Laste Ühing
Kontaktisik: Galina Kreintzberg
Telefon: +372 555 671 45
E-post: galina@reumaliit.ee
Koduleht: www.rhlny.ee
Facebook: Liigesehaigete
Laste Ühing

Valgamaa Reumaliit
Kontaktisik: Raely Viirsalu
Telefon: +372 503 17 91
E-post: raely.viirsalu@mail.ee

Põlva Reumaühing
Kontaktisik: Aime Rässa
Telefon: +372 585 28 750
E-post: aime.rassa@gmail.com

Viljandi Reumaühing
Kontaktisik: Hiie Silm
Telefon: +372 555 268 82
E-post: hiiesilm@hot.ee

Saaremaa Reumaühing
Kontaktisik: Ene Tool
Telefon: +372 529 44 77
E-post: saarereuma@gmail.com

Võrumaa Reumahaigete Ühing
Kontaktisik: Elle Pohlak
Telefon: +372 556 951 79
E-post: vorureuma@gmail.com

Tartu Reumaühing
Kontaktisik: Hele Lemetti
Telefon: +372 555 671 43
E-post: hele@reumaliit.ee

Koduleht: miksike.ee/users/TartuReuma//index.html

Tallinna Lastehaigla reumaõdede
nõuandeliin
UUS! Tallinna Lastehaigla reumaõed vastavad Teie küsimustele ning annavad nõu
tööpäeviti
telefoninumbril
+382 6977 339, kellaaegadel 9-10
ja 15-16.
Tartu Ülikooli Kliinikumi reumaõe nõuandeliin
Tartu Ülikooli Kliinikumi reumaõde Anne Ööbik vastab Teie küsimustele ning annab nõu telefoninumbril +372 7319 372 reedeti kell
8-10.
Luupuse õe nõuande meiliaadress
Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksus alustab uue teenuse
pakkumisega – nimelt hakkab
tööle luupuseõde Kiie Semidor, kes
vastab erinevatel viisidel esitatud
(e-post, personaalne silmast-silma
nõustamine) kõikvõimalikele küsimustele ja aitab muredega, mis
luupusehaigel tekkida võivad.
Kui vajad abi või nõuandeid,
kirjuta! kiie.semidor@itk.ee

EESTI
REUMALIIT
Eesti Reumaliidu peaeesmärgiks
on teavitada avalikkust luu- ja liigesehaigustest ning osaleda poliitika kujundamisel, mis omakorda
aitab kaasa luu- ja liigesehaigete
elukvaliteedi säilitamisele ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse
parandamisele. Kõigile, kes tunnevad, et reumaühingust võib neile
abi olla, soovitab Eesti Reumaliit
ühendust võtta oma kohaliku reumaühinguga.

PALJU ÕNNE
REUMAKIRJA
SÜGISNUMBRI
RISTSÕNA
VÕITJALE!
ReumaKirja sügisnumbri ristsõna
vastuseks oli „Liigesed liikuma“.
Eesti Reumaliidu logoga kruusi
omanikuks sai loosi tahtel Tiina
Ülenurm Põlvamaalt. Palju õnne!

TELLI ENDALE
REUMAKIRI
KOJU!
Järgmised ReumaKirjad ilmuvad
aprillis, juulis ning oktoobris. ReumaKirja hind on 3 eurot ning aastatellimus maksab 12 eurot. Tellimiseks helista meile telefoninumbril
+372 53 435 501 või kirjuta e-mail
aadressile tellimus@reumaliit.ee.
Samuti võib täita tellimusvormi,
mille leiab ReumaKirja kodulehelt
või käesoleva ReumaKirja eelviimaselt leheküljelt.
Kõigi vahel, kes tellivad ReumaKirja enne 2015. aasta Käimispäeva, loosime taas välja reisi Helsingisse ja tagasi!
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PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAKS!
Pilt: colourbox.com

JAANUAR
01.01 Kadri Kokk
Eesti Reumaliidu liikme-

VEEBRUAR
06.02 Pirje Porgand
Noortetegevuste koordinaator

MÄRTS
06.03 Ülle Kullamaa
Eesti Reumaliidu juhatuse liige

tegevuse koordinaator

10.02 Lembe Kullamaa
13.01 Silver Viljaste

Noortetegevuste koordinaator

Eesti Reumaliidu IT-tugi

27.03 Elle Pohlak
Võrumaa Reumahaigete ühingu
juhatuse liige

ja projekti assistent

25.01 Galina Kreitzberg
Eesti Reumaliidu juhatuse liige

LUGUPEETUD LIIKMESÜHINGUTE ESINDAJAD
JA LIIKMED!
Kui soovite oma ühingu liikmetele
sünnipäevaks õnne soovida, siis
avaldame edaspidi teie südamlikke
tervitusi ja õnnesoove meeleldi ka
ReumaKirjas! Aprilli, mai ja juuni

sünnipäevalastele mõeldud tervitusi ootame 1. märtsiks aadressile
kadi@reumaliit.ee või Toompuiestee 10, Tallinn 10137 märksõnaga
„Sünnipäev“.
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Tegevused

EESTI REUMALIIDU
2015. AASTA
TEGEVUSED
Uuena on järgmise aasta tegevuskavas planeeritud teabepäevad •
podagrast ja tervislikust toitumisest (kokku 17 teabepäeva üle
Eesti) ning Arenguseminar (mõeldud liikmesühingute juhatuse liikmetele), mis asendab Suveseminari.

koosolekud
Töövõimereformi juhtkomitee
tegevused, sh alustame ettevalmistustega, et pakkuda Töötukassale kogemusnõustamise
teenust

Rahvusvahelisel tasemel jätReumafoorum on tõstetud keva- kuvad poliitilised üritused:
desse ja on pisut rahvusvahelisem (ettevalmistus Eesti Euroopa •
Liidu eesistumisajaks (2018.a.) planeeritud tegevuste korraldamiseks). Traditsioonilistest üritustes toimuvad endiselt Taastusravi
konverents ja Käimispäev ning •
jätkub Noortelt Noortele! projekt koolides. Aasta lõpetame
12.oktoobril, mil on ülemaa- •
ilmne luu- ja liigesehaiguste päev.

Jätkuvad erinevad ümarlauad: •
•

•

•

koostöökogu “Töövõimeline
Eesti?”, mille eesmärgiks on
luu- ja liigesehaiguste prioriteetsete arengusuundade väljatöötamine (järgmise perioodi
Rahvastiku Tervise Arengukava jaoks;
Rahvastiku Tervise Arengukava juhtkomitee töörühma
koosolekud
Hea Tahte Leppe komitee

tegevjuhtide kohtumised (CEO
meetings) Euroopa Parlamendis Brüsselis (2x aastas), Roomas ja Londonis, kus osaleb
tegevjuht Marek Jaakson
Irahvusvahelise Patsientide
Esindusorganisatsiooni kohtumine
Aastakongress Roomas ja
PARE Aastakonverents Dublinis
Luu- ja liigesedekaad Oslos

Kõik eelpooltoodud rahvusvaheline töö on oluline 2018.a. Eesti EL
eesistujamaa tegevuste elluviimiseks, mille raames tuleb Eestisse
EULARi president koos delegatsiooniga.
Järgmisel aastal alustame ajalooraamatu koostamise esimese
etapiga.

Tegevused
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TEAVITUSPROJEKT
„NOORTELT NOORTELE!“
HARIS LÕUNA-EESTI
KOOLIDE ÕPILASI
Tekst ja fotod:
Lembe Kullamaa & Pirje Porgand

Praxise uuringu andmetel põeb Eestis iga
viies inimene mõnda luu- ja liigesehaigust.
Ühiskonnas on levinud arvamus, et luu- ja liigeshaigused on vanainimeste haigus. Kuid kas see
ka tegelikult nii on?
Üha enam noori haigestub luu- ja
liigesehaigustesse juba lapseeas.
Kuna avalikkust on teavitatud sellest vähe, siis otsustas Eesti Reumaliidu Noortegrupp teavitusprojekti „Noortelt noortele“ raames
läbi viia kuus teabepäeva Lõu-

na-Eesti koolides. Projekti eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust
enamlevinud luu- ja liigesehaigustest ning juhtida kaasõpilaste
tähelepanu sellele, mida tuleks silmas pidada, kui sinu koolikaaslaseks on luu- ja liigesehaige noor.
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Projekti viisid läbi Eesti Reumaliidu noortetegevuste koordinaatorid Lembe Kullamaa ja Pirje
Porgand, liikmetegevuse koordinaator Kadri Kokk ning vabatahtlik
Heily Grossberg. Samuti andis projekti õnnestumisele oma panuse
vabatahtlikuna kaasa tulnud
ReumaKirja toimetaja Kadi Hainas.

Tegevused

Interaktiivne tund kestis nagu
tavaline koolitund - 45 minutit.
Tund algas lühikese tutvustava
loenguga luu- ja liigesehaigustest. Innustamaks noori tunnis
räägitule tähelepanu pöörama,
täitsid õpilased samaaegselt testi,
mille vastuseid tuli leida ettekandest. Seejärel toimus rühmades
praktiline töötuba, mis andis võimaluse kogeda luu-ja liigesehaige
Õpetati nii teooriat kui ka prak- noore inimese igapäevaelu raskust.
tikat
Ratastoolislaalom ja poksikindad
Projekti raames külastati järgne- aitasid reaalsust näidata
vaid koole: Jõgeva Põhikooli, Põlva
Ühisgümnaasiumi, Otepää Güm- Praktilistest tegevustest sai proonaasiumi, Tartu Kesklinna Kooli, vida ratastoolislaalomit, mis andis
Võru Kesklinna Kooli ja Räpina võimaluse tunda, kui raske on
Ühisgümnaasiumit. Koolides anti inimese elu, kelle iseseisev liikukokku üheksa interaktiivset info- misvõime on osaliselt või täelitundi 8.-9. klassides õppivatele kult piiratud. Samuti sai võrrelda
õpilastele, keda oli kõikide koolide liigesehaige ja tavaõpilase koolikoti raskust ning proovida pokpeale kokku 520.

Tegevused

sikinnastega klaaspurgist kommi
kätte saada ja seejärel seda avada.
See harjutus andis võimaluse ette
kujutada haige elu, kellel on sõrmeliigeste liikuvus piiratud ning
millega kaasneb ühtlasi ka valu.
Seetõttu on igapäevategevuste
sooritamine raskendatud. Paljud
õpilased olid üllatunud, et poksikinnastega võib olla niivõrd keeruline purki avada, rääkimata kommipaberist, mis kujunes mõnele
noorele tõeliseks väljakutseks.
Teadlikumad
noored

ja

sallivamad

Õpilased olid väga positiivselt
meelestatud ja võtsid kõikidest
tegevustest aktiivselt osa. Tunni
lõpus loositi osalejate vahel välja
pisikesed meened. Enamik noortest ei olnud luu- ja liigesehaigustest varasemalt midagi kuul-

9

nud. Teati vaid seda, et reuma on
vanemas eas inimeste haigus. Et
haigus võib tabada ka nooremaid,
paljud ei teadnudki. Ka õpetajad
kuulasid ettekannet suure huviga.
Eriti silmapaistvad olid Otepää ja
Põlva õpetajaid, kes võtsid julgelt
koos õpilastega tegevustest osa ja
proovisid ka ise ratastooliga sõitmist.
Kokkuvõttes võib projekti pidada
edukaks. Mitmete koolide õpetajad
soovisid projektis osaleda ka järgmisel aastal. Noortegrupi koordinaatorid Lembe ja Pirje on ühisel
arvamusel - projekt aitab kasvatada noorte teadlikkust luu- ja liigesehaigustest ning õpetab olema
sallivam oma haigete kaasõpilaste
suhtes. 2015. aasta sügisel plaanib noortegrupp jätkata „Noortelt noortele“ projekti Kesk-Eesti
koolides.
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MULJEID VÄLISMAALT
Tekst:
Ülle Kullamaa
& Maarek Jaakson

Tavapäraselt on sügis Eesti Reumaliidule
väga aktiivne aeg ja nii ei erinenud ka 2014.
aasta, mil Eesti Reumaliidu tegevjuht Marek
Jaakson osales neljal suurel väliskohtumisel Londonis, Brüsselis, Pariisis ning Zagrebis.
Viimasel kohtumisel käis temaga kaasas ka Eesti
Reumaliidu esimees Ülle Kullamaa.
Londonis keskenduti organisat- Brüsselis rõhutati miinimumstansioonide jätkusuutlikule arene- dardite vajalikkust ning koostöö
misele
olulisust
12.-13. oktoobril toimus Londo- 15.-16. oktoobril toimus Euroopa
nis “Luu- ja liigesdekaadi 2010- Parlamendis kohtumine, mille
2020” kohtumine, kus olid keskse- raames arutati, kuidas toimib piiteks teemadeks organisatsioonide riülene tervishoid ning kas luu- ja
jätkusuutlikud arenguvõimalu- liigesehaigetel on võrdsed võimased - esindusorganisatsioonide lused ja ligipääs parimale võimaliaktiivne ja sihikindel arendamine, kule ravile.
võrgustike loomine, ülemaailmsed
koostöövõimalused ja erinevate Oluline on leppida kogu Eurootöögruppide loomine, et tagada pas kokku miinimstandardid tervishoiuteenuste
vastava valdkonna areng. „Kampaaniate korraldamisel ei
osutamisel. EesArutati ka seda, tohiks kunagi kasutada vastan- tit mainiti kohtumisel lausa
damist teiste haigustega“
kuidas üles ehitada ja läbi viia
neljal korral.
kampaaniaid ning pidada oskus- xxxÜhes ettekandes, mis käsitlikke läbirääkimisi poliitikutega. les finantskriisist väljumist, ütles
Jätkusuutlikkuse tagamiseks on Willy Palm: “Majanduskriisist on
igal organisatsioonil vajadus kaa- paljud Euroopa riigid välja tulsata töösse pühendunud inimesi, nud, seehulgas ka Eesti, kellel on
kellel on sotsiaalne südametun- Euroopas kõige tasakaalustatum
nistus ja tahe paremat ühiskonda eelarve. Samas näeme, et Eesti on
luua. Kohtumisel jäi kõlama ka vaesemate riikide seas teisel kohal,
mõte, mida oleks paslik üle kor- mis näitab, et eelarve tasakaal on
rata: „Kampaaniate korraldamisel saavutatud sotsiaalsete ja tervisei tohiks kunagi kasutada vastan- hoiukulude kokkuhoiust.”
damist teiste haigustega“.

Tegevused
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Reumaliidu tegevjuht Marek Jaakson
ja juhatuse esimees Ülle Kullamaa Zagrebis

“Majanduskriisist on paljud Euroopa riigid välja tulnud, seehulgas ka
Eesti, kellel on Euroopas kõige tasakaalustatum eelarve. Samas näeme,
et Eesti on vaesemate riikide seas teisel kohal, mis näitab, et eelarve
tasakaal on saavutatud sotsiaalsete ja tervishoiukulude kokkuhoiust.”
Millised on prioriteedid?
Oluline on mainida asjaolu, et
lähtuda tuleb luu- ja liigesehaige
vajadustest ja tervishoiukuludest,
sest ligi 45% populatsioonist Eestis ja Soomes on luu- ja liigesehaiged, kes toovad riigile kaasa
suuri kaudseid ja otseseid kulutusi.
Samuti tõdeti, et Eestis on kindlasti
vaja teavitada avalikkust, et mõistetaks luu- ja liigesehaiguste prioriteetsust, sest avalikkus arvab
endiselt, et reumaatilised haigused
esinevad vaid eakatel. Paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis, on reumatoloogia valdkonna tudengite
tööturule pääsemine piiratud, sest
riiklikke tellimusi on ebapiisavalt.

dat koostööd tervishoiutöötajatega.
Reumatoloogid keskenduvad liialt
palju diganoosile ja ravile, mistõttu
jääb tagaplaanile kroonilisi haigusi
põdeva patsiendi vaimne tervis.
Samuti on Eestis välja arendamata
eneseabikoolituse meetodid, kogemusnõustamised jms, mis aitaksid
tõsta luu- ja liigesehaige enesehinnangut ja parandada elukvaliteeti.

Pariisis tõdeti, et tervishoiuteenused pole patsiendikesksed

28.-29. oktoobril osalesid reumaliitude esindajad Pariisis kohtumisel, et arutada bioloogilise ravi
kättesaadavust, kõrvalmõjusid,
patsiendi ja arsti vahelist koostööd
Patsient peab olema tegevuse ja temasse puutuvates otsustes osakeskmes
lemist. Poliitikakujundajad peavad
mõistma, et patsient ei ole koorEt vältida olukordi, kus patsiendid maks riigile, vaid tal on õigus osaei leia pikema aja jooksul õiget ja leda raviprotsessis ning otsustes,
sobivat arsti, on oluline teha tihe- mida tema ravi üle langetatakse.

Tõdeti et patsientidele ei ole piisavalt kättesaadav info, mis puudutab ravivaldkonna arenguid. Ka
sellel kohtumisel jäi kõlama, et
puudub patsiendikeskne tervishoiuteenus.

Zagrebis keskenduti taastusravi
võimalustele Euroopa Liidus
6.-9. novembrini Horvaatia pealinnas Zagrebis toimunud EULAR
PARE 17. kongressil oli läbivaks
teemaks taastusravi ehk rehabilitatsioon. Euroopa Liitu kuulub 28
riiki, kus hoolitsetakse oma inimeste tervise eest erinevalt. 4,2
miljonilise rahvaarvuga Horvaatia panustab ühes aastas luu- ja liigesehaigete bioloogiliseks raviks
10 miljonit eurot ja riigis töötab
10 taastusravi- ehk rehabilitatsioonikliinikut. 1,3 miljonilise rahvaarvuga Eestile on need ulmelised numbrid.

12

Tegevused

Kõikjal pole hea taastusravitee- haigetele rehabilitssiooniteenust
Näide välismaalt:
pakkuda, milliseid keskuseid luua
nuse saamine võimalik
ja kuidas teenust rahastada.
Kampaania „Let’s cook“ tagajärHorvaatia kliinikutes hinnatakse
jel tõusis Iirimaal luu- ja liigesepatsiendi füüsilist, sotsiaalset ja Pärast seda peaks survestatama
haiguste tuntus
psühholoogilist olukorda ning lii- riikie valitsusi, et nad võimaldakgeste kõikide funktsioonide taset. sid soovitud teenuseid abivajaja- kogu kampaania läbiviimisse.
Kliinikus püütakse säilitada haige tele pakkuda. Taastusravi mees- Kampaania tulemusena tõusis
liikumiselundite tööshoidmist konda peavad kindlasti kuuluma avalikus sektoris luu- ja liigesehaikoos lähedaste kaasatusega, mis tegevusterapeut, füsioterapeut, guste tuntus. Kampaaniat kajastati
tagab haigele ja tema perele maksi- õde jt, kuid kõige olulisem on pat- jooksvalt kõikides infokanalites.
maalse elukvaliteedi. Loomulikult sient ise, kes peab aru saama, kui- Peale üritust hakkas meedia rohasuvad kliinikud looduskaunites das ja mis taastusravis temaga toi- kem huvi tundma Irimaa Reumakohtades mägedes või mere ääres. mib.
liidu tegevustest.
Kõlama jäid ühe patsiendi sõnad,
kelle jaoks on oluline taastusravi EULAR teeb väga aktiivselt lobi- Projekti kaasati kuulus kokk, kes
kodu lähedal ning just tema eri- tööd Euroopa Parlamendi juures, koostas võimalikud lihtsad retseppära arvestades.
kuid liikmesriikide probleemid tid. Koos luu- ja liigesehaigetega
on sageli sisepoliitilisel tasemel. korraldati töötubasid, kus valmisKuid, igas Euroopa liikmesriigis ei Samuti on EULAR loonud toe- tati toitu ja tutvustati söögitegeole võimalik saada head taastusra- tusprogrammi, kus kõik liikme- mist lihtsustavaid abivahendeid.
viteenust. Kõige raskemas seisus sühingud saavad taotleda toetust Kokku osales projektis umbes 220
on luu- ja liigesehaiged Bulgaarias, teavitustöö parandamiseks nii inimest. Leiti, et vajalik on väikMakedoonias, Serbias, Hispaanias. Europarlamendis kui ka siseriikli- semate gruppide moodustamine,
sest nii on infot lihtsam omasNeis riikides puudub meie mõistes kul tasemel.
tada ja jagada. Tegevjuht rõhutas,
riiklik taastusraviteenus- spet
sialistid, kelle juurde saaks haigeid Iirimaa Reumaliidu tegevjuht tut- et sellist projekti läbi viies ei tohi
vustas töötoas nende kampaa- mõelda sellele, et haige ei näe
ravile suunata.
niat „Let’s cook“ (tõlkes „Teeme “esteetiline” välja (moondunud
süüa“). Iirmaa Reumaliidus töötab käed jms). Kogu projekti eelarve
Puudu on vajalikud uuringud
11 inimest, kes kõik olid kaasatud oli 30 000€.
Paneeldiskussioonil tõdeti, et luuja liigesehaiged Euroopas vajaksid Eesti Reumaliidul seisavad järgnevatel aastatel ees mitmed väljakutkõigepealt uuringut tõestamaks, sed, mis aitavad kaasa organisatsiooni arengule ja jätkusuutlikkuse
kui palju on riigis erinevate diag- tagamisele. Suurteks eesmärkideks on tõsta avalikkuse teadlikkust
noosidega patsiente. Alles seejärel ning luu- ja liigsehaigete elukvaliteeti, ravi kättesaadavust ja varajast disaaks teha otsuseid, kuidas tuleb agnoosimist.
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REUMAFOORUMIL
ÜHISE EESMÄRGINI
Tekst: Jonas Grauberg

21. novembril peeti Meriton Grand
Conference & Spa Hotellis juba 13.
Reumafoorum, kuhu olid kokku
kutsutud erinevate organisatsioonide juhid, poliitikud.
Eesti Reumaliidu korraldatud
Reumafoorumil, mille teemaks
oli „Luu- ja liigesehaigete inimeste tööle naasmine ja seal püsimine?“, sai selgeks, et poliitikute,
juhtide, organisatsioonide ning
kodanike vaheline koostöö on
edasiminekuks äärmiselt oluline.
Foorumil toimunud ümarlaual
oli põhiliseks jututeemaks töövõimereform, mille kohta jätkus
ka küsimusi kohale tulnud kuulajatel.
„Eesti Reumaliidul on eriti hea
meel, et üritusel osalesid nii koalitsioonierakondade esindajad
kui ka ühe opositsioonierakonna
esindaja,“ sõnas Eesti Reumaliidu
tegevjuht Marek Jaakson pärast
pressikonverentsi. Täna arutlesid
aktiivselt Töövõimereformi üle
Heljo Pikhof Eesti Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Jüri Jaanson Eesti Reformierakonnast ning

ka Marika Tuus-Laul Eesti Keskerakonnast,“ lisas Jaakson. Poliitikute aktiivset osavõttu tunnustas
ka Eesti Puuetega Inimeste Koja
juhatuse esimees Monika Haukanõmm, kelle sõnul on peamisteks
reformi kritiseerijateks ikka need,
kes tegelikult ettepanekuid ei tee.
„Õnneks on tänasel üritusel kohal
inimesed, kes tahavad probleeme
lahendada, mitte vaid näpuga näidata,“ kiitis Haukanõmm rahvasaadikuid.
Ka Eesti Reumaliidu juhatuse esimehe, Ülle Kullamaa sõnul on oluline koostöö, sest teadmatus on
see, mis ühiskonnas toimuvate
probleemide lahendamist pärsivad. „Me vajame töövõimereformi
edukaks läbiviimiseks erakondadeülest kokkulepet kogu sotsiaalvaldkonna korrastamisel. Paljud
vist ei teagi, et luu- ja liigesehaigused on enim töövõimetust, puuet
tekitavad ja elukvaliteedi langust
põhjustavad haigused ning niivõrd olulise informatsiooni mitte
teadmine mõjutab kindlasti kogu
reformi terviklikku pilti,“ rääkis
Kullamaa.

Eestis ei ole piisavalt teadvustatud,
et õigeaegne ja efektiivne luu-ja
liigeshaiguste ravi hoiab inimesi
töövõimelisena ning tagab sellega sotsiaalsete kulutuste vähenemise. Tervisega seotud riiklikud
ennetus – ja raviprioriteedid on
suunatud pigem surmade vähendamisele (südame-veresoonkonna
haigustest, vähist ja õnnetusjuhtumitest tingituna) mitte aga töövõimet kahjustavate haiguste
ravile ja puude tekke ennetamisele.
Lisaks intensiivsele medikamentoossele ravile vajavad enamus
luu-ja liigeshaigeid kiireks ja maksimaalseks paranemiseks taastusravi. Taastusravi kättesaadavus
on maakonniti väga erinev. Ühelt
poolt ei ole piisavalt ravirahasid ja
teiselt poolt ei ole ka väljaõppinud
füsioterapeute. Endiselt on probleemiks varajane diagnoosimine
ja õigeagse ravi alustamisega, rääkimata biloogilise ravi kättesaadavusest, mis aitaks ära hoida
patsientide invaliidistumist. Bioloogilise ravi õigeaegne kättesaadavus vähendaks oluliselt pöördumatu tervisekahju tekkimist ja
kulutusi nii riigile kui patsiendile.
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Tartu Reumaühing Helsingis

TARTU REUMAÜHINGU
MULJED SOOME
REUMALIIDU KORRALDATUD KÄIMISPÄEVAST
Tekst: Erika Puskai
Tartu Reumaühingu liige
Foto: Inge Käppa

27. septembri varahommikul ärgates oli sees
rõõmus ärevus – ees ootas reis, mille eesmärgiks
külastada Soome Reumaliidu Käimispäeva, mis
toimus Helsingis tänavu juba 5. korda.

.
Tartust sõitsime välja kell neli Lootus näha suurt osalejate arvu
varahommikul. Kui Tallinna sadamasse jõudsime, märkasime esi- Kepikõnni väljakul lehvisid Soome
mesi päikesekiiri, mis pressisid ja Eesti lipukesed. Toimus Soome
end pilvede vahelt välja. Seejärel Reumaliidu juhatuse liikme avaseadsime sammud laeva, kus ootas kõne, mille järel tutvustati kepimeid ees maitsev hommikusöök kõnni radu, pikkustega üks ja kolm
ning kaunis vaade merele. Laevalt kilomeetrit. Rajad kulgesid mööda
maha tulnud, ootas juba parkimis- pargiteed, nähtavus oli suurepäplatsil meie oma buss, millega sõit- rane ja vaateks kaunid kaljukünkad. Käimisrajale tuli kaasa soome
sime ürituse toimumispaika.

esindaja ning ristmikel näitasid
rõõmsameelsed teejuhid, kuhu
järgmiseks pöörata.
Telkides sai mõõta tervisenäitajaid, tuju hoidis üleval kohalik lauluansambel. Päike soojendas selga
vaatamata sellele, et mere ääres on
ikka tuulisem. Käimispäev lõppes
veidi peale keskpäeva. Meie Tartu
ühingu liikmete ettekujutus oli
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Lembe Kullamaa ja Marek Jaakson
koos Soome Reumaliidu juhi Lea Salmineniga Käimispäeval Helsingis

näha suurt osalejate arvu. Kui aga
Soome käimispäeva Eesti omaga
võrrelda, on Eesti Reumaliidu korraldatud käimispäeval tavaliselt
palju rohkem osalejaid olnud.

Helsingi linna arhitektuuri ja teisi
vaatamisväärsusi. Kuigi tundsime
vahepeal veidi väsimust, oli see
kaunis väsimus.

Suured kiidusõnad Tartu ReumaLummav linn ja kaunis väsimus
ühingu 21 liikmele, kes julgesid
reisi ette võtta. Oleme väga tänuliKuna õhtuse laeva väljumiseni kud hästi organiseeritud reisi eest
oli piisavalt aega, otsustasime Hele Lemettile ja Eesti Reumaliidu
oma bussiga ringi sõita ja vaadata meeskonnale.

VÕRUMAA REUMAHAIGETE ÜHING KÄIS
KAEMAS SETODE
KULTUURI
Tekst & pildid: Elle Pohlak
Võrumaa Reumahaigete Ühing

Novembrikuu esimesel neljapäeval sõitis bussitäis Võrumaa rahvast Värskasse, et nautida
seal vee- ja saunamõnusid. Et traditsiooni veidi
värskust tuua, võeti vastu otsus enne spaasse
minekut külastada Seto Talumuuseumi, millel
oli parajasti käimas sünnipäevanädal.
Meid võttis vastu kuraator Laine
Lõvi, kes jutustas muuseumi saamisloost. Seto Talumuuseumis
saab tutvuda taluarhitektuuriga
XIX sajandi lõpu ja XX sajandi
algusest. Peale seda, kui olime ajaloost teada saanud, kutsuti meid
elumajja. Sünnipäeva puhul pakuti

teed ja kaeraküpsiseid, sest vana
kombe kohaselt tuli külalistele
ikka midagi pakkuda.
Setod on äärmiselt usklikud inimesed. Igas majapidamises on ikooninurk ehk pühasenulk, mis on
uksest sisenedes nähtaval kohal.
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Vöru reumaühinu külaskäik
Seto muuseumisse

Võru reumaühing setodel külas

Peremees istus laua ääres otsmise koha peal, näoga ukse poole.
Samuti oli peremehele aknast
näha hoovis toimuv ja ka see, kui
keegi võõras sisenes väravast.
Setode traditsioonidest

tähendus sünni-, pulma- ja matusekombestikus. Rõivakomplekti
järgi sai määratleda kandja vanuse,
sotsiaalse ja majandusliku positsiooni. Meile demonstreeriti nukkude abil, milliseid rõivaid keegi
kandis.

Setode kultuuris on olnud rõivastusel kindel reeglistik. Riiete põhivärvideks olid valge ja punane
ning need olid suures osas vene
mõjutustega. Värvidel oli rituaalne

Näiteks abielus naine kandis peas
linikut koos peavööga. Meestel sai
vöö järgi määratleda, kas mees
on abielus või vallaline. Abielumehel rippusid vööotsad paremal

küljel aga poissmehel vasakul.
Peaaegu igas seto peres on veel
tänapäevalgi kirst rahvariiete
ja hõbeehetega, mida kantakse
pidustustel. Vanasti, kui peres oli
mehelemineku eas tütar, siis tema
voodi asus ukse kõrval, noormehed said külas käia juttu rääkimas.
Tüdrukud, kes juhtusid lapseootele
jääma enne abielu, põlati ära, isegi
selle noormehe poolt, kes tüdrukule lapse tegi.

Tegevused
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VILJANDI REUMAÜHING
TÄHISTAS OMA
20. JUUBELIT
6. detsembril tähistas Viljandi Reumaühing oma 20. juubelit. Juubilari tulid teiste seas õnnitlema
ja tervitussõnu edastama nii sotsiaalkaitseminster Helmen Kütt ja
Helir-Valdor Seeder. Eesti Reumaliitu esindas meie tegvjuht Marek
Jaakson.

Viljandi Reumaühingu juht Hiie
Silm koos Eesti Reumaliidu tegevjuhi Marek Jaaksoniga. Uus mood,
uued ajad ja uued kombed. Kõik
peab ju laiale maailmale kohe
näha olema ja õnneks Facebook
ning tänapäevane selfie-kultuur
seda ka võimaldab.

Juubeliüritusel osales aukülalisena 92 aastane Hilda Kaljula, kes
pole kordagi üritustelt puudunud.
Hilda salahobiks on lílusate luuletuste kirjutamine. Meil on au
avaldadada üks neist ka käesoleva
ReumaKirjas.

Ajad
Hilda Kaljula
Juba märtsis on tunda kevade hõngu,
mis aprillis lööb õitsele täie jõuga.
Mai toob kohale linnukoorid,
kõigil loodusesse minna siis soovid.

Suve soojus lõpeb septembris,
sügise annid kui kogutud keldris.
Hallad on värvinud vahtrapuud,
lehti pillutab sügistuul.

Jaanipäevast sumedad suveööd,
juulis on käsil heinatööd,
augustis rukis on valmis saand,
põllutööd kiiresti võtnud maad.

Jää ja lumi kuulutavad talve algust,
jõulukuusel särab siis küünlavalgus.
Lastele rõõmu teeb valge lumi,
kuid ootame jälle, millal tuleb suvi!?
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TÖÖVÕIMEREFORM SAAB
REAALSUSEKS
Tekst: Kadi Hainas

Detsembri alguses kuulutas president Toomas Hendrik Ilves välja
seadused, mis käivitavad 2016.
aasta 1. jaanuarist töövõimereformi. Töövõimereformi eesmärgiks on muuta suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse
ning aidata neil tööd leida ja hoida.
Kuigi töövõimereformi eesmärk

on õilis, ei saa eeldada, et 2016.
Aasta algusest kõik koheselt muutub. Novembris toimunud Reumafoorumil jäi tugevalt kõlama mõte:
„Katus on meil olemas, nüüd on
puudu veel vaid seinad, mis seda
toetaksid“. Seinad ehk toimiv süsteem omavalitsuste tasandil, alates transpordiküsimustest ning

miinimumstandardite kehtestamisest. Ning mis peamine – kuigi
seadus on vastu võetud, ei tohi diskussioon raugeda, sest arutelud,
kus on esindatud erinevad seisukohad ja osapooled, viivad meid
edasi parema tulevikuni. Kui me
ei ütle, mida me tahame, ei saagi
me seda tulemust oodata!

Aktuaalne
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MIDA MUUDAB UUS
SOTSIAALHOOLEKANDE
SEADUS?
Tekst: Kerli Kivistu

Seadusega on kirja pandud, et sotsiaalhoolekande põhimõtted ning
ülesanded on inimõiguste järgimine; abi andmise kohustus, kui
perekonna või isiku võimalused toimetulekuks pole piisavad
ning isiku või perekonna toimetuleku soodustamine. Paljud abivajajad on hädas ning olenemata
oma puude raskusastmest on
neil tööturul raske konkureerida.
„Üheks suureks miinuseks on
see, et paraku ei läheneta inimesele vajaduspõhiselt ning ei hinnata inimeste reaalseid vajadusi,
vaid kõike määrab raha jaotus,“
sõnab Eesti Reumaliidu tegevjuht
Marek Jaakson ning lisab, et üks
suurimaid probleeme on transpordi kättesaadavus, mis katkestab paljud reformid. ’’Samuti
jooksutatakse inimesi erinevate
ametkondade vahel, et vajalikke
dokumente korda saada. Uue seadusega aetakse inimesel kõik vajalik korda ühes ametkonnas,“ lisab ta.
Jaaksoni arvates on probleemkohaks ka see, et praeguse süsteemi
valguses on puuetega inimestele
abivahenditele kättesaadavus halb.

Süsteem ei tohi olla vaid linnuke
Euroopale esitatavas raportis

muidu sotsiaalselt hättajäänud inimesi aitama, oleksid läbimõeldud ja
kvaliteetsed,“ selgitab Roht seaduse
Eesti Afaasialiidu juht Külli Roht jõustumise vajalikkust ühiskonnas.
arvab, et riigil on võimalik kohalike
omavalitsuste mõjutamiseks suu- Ülereguleerimine võib välja tuua
nata ressursse, tõsta teadlikkust ja ka negatiivsed küljed
kehtestada nõutavaid standardeid.
Tema arvates on kohalike omavalit- Kahjuks võib seaduse jõustumisuste peamiseks probleemiks tead- sega avalduda ka negatiivseid
like ja tahteliste töötajate vähesus. ilminguid. Külli Roht toob näite, et
seaduse ülereguleerimisel kitse„Praegu on hoolekandeosakon- neb inimeste abistamiseks loodud
dade töötajad väga koormatud teenuse optimaalsus. „Osutatakse
bürokraatlike protseduuridega ja raamide sisse mahtuvaid tegevusi,
nad ei jõua inimeste probleemi- aga välja võib jääda spetsiifiliselt
desse süveneda. Mõistlik oleks vajalik. Fikseeritud meetmed ja
siin teha seetõttu rohkem koos- võimalused, loovad niinimetatud
tööd mittetulundussektoriga,“ õigustatud teenuste taotlemiseks
lisab Roht ja pakub välja, et kui hea pinnase,“ sõnab Roht.
kohaliku omavalitsuse ametnik ei
suuda oma inimestele juhtumipõ- Rohu sõnul võidakse kasutahiselt lahendusi pakkuda, tuleks takse teenuseid, mida otseselt tarluua selle jaoks soodsad võima- vis pole: „Praegu on selles seisus
lused kolmandasse sektorisse. rehabilitatsiooniteenus, mida taotletakse väga paljudel juhtudel vaid
„Sotsiaalhoolekande seaduse ees- sellepärast, et selleks on õigus. Palmärgiks peab olema toimiv süsteem jud saavad küll vajalikke teenuseid,
mitte linnuke Euroopale esitatavas aga kuna see toimub süsteemitult,
raportis. Seetõttu on oluline, et pla- siis pole tulemus piisavalt efekneeritavad teenused, mis peaksid tiivne.“
puude, tervisekahjustusega või

Meie inimesed

PIRJE PORGAND:
„KÕIKE TULEB TEHA
SÜDAMEGA“
Küsis: Kadi Hainas

Pirje Porgand (25) jõudis reumaliidu tegevusteni
vabatahtlikuna juba 2008. aastal, kuid alates
eelmise aasta septembrist on Pirje ka täieõiguslik Eesti Reumaliidu tegevmeeskonna liige.
Uurisime Pirjelt, mis motiveerib teda Eesti
Reumaliidus töötama ning mis lööb noore naise
silmad särama.

Pirje, oled nüüdseks Eesti Reumaliidus töötanud mõned kuud. Millised on sinu tööülesanded ning
mis tundub nende juures kõige
keerulisem?
Minu ülesandeks on noortetegevuse koordineerimine, uutele
liikmetele organisatsiooni tutvustamine ning seejärel nende kaasamine, erinevate teabepäevade, ühisürituste läbiviimine ning sügisajal
„Noortelt noortele“ projekti eestvedamine. Kõige keerulisem tundubki uute liikmete leidmine ning
see, et me ei suuda nii palju reklaami teha selleks, et õiged inimesed leiaksid meid. Pigem on puudu
teated või plakatid arsti ukse taga,
mis näitaksid, kuhu inimene tegelikult pöörduma peaks.

Kas Eesti noored julgevad luu-ja
liigeshaigusi puudutavatel teemadel sõna võtta?
Pigem ollakse tagasihoidlikud. Kui
Jõgeval “Noortelt noortele” projekti tegime, tuli üks poiss uurima,
kas tema haigus kuulub reumaatiliste haiguste hulka, kuid enamik
polnud reumaatilistest haigustest
kuulnudki. Kui kellelgi mõni haigus on, siis on vähetõenäoline, et
teised sellest teavad. Ära tuntav on
see vaid siis, kui noor kehalise kasvatuse tunnis kaasa ei löö.
Aga kuidas sinu suhe Eesti Reumaliiduga üldse alguse sai?
Reumaliidu tegevusteni jõudsin
vabatahtlikuna 2008. aastal, mil

Meie inimesed

registreerisin Käimispäeval osalejaid. Üldiselt olengi siiani Reumaliidu tegevustest osa võtnud vabatahtlikuna Käimispäeva raames,
kuid alates möödunud aasta teisest poolest kuulun ka tegevmeeskonda ja tegelen noortetegevuse
koordineerimisega.

Eelkõige peabki olema silme ees
eesmärk ja siht ning teadmine,
et sa ei sõltu millestki ja suudad
ise läbi lüüa, kui ka kedagi kõrval
poleks.
Mis on sinu suurim unistus, mida
tahaksid kindlasti teostada?

Mis motiveerib sind seda tööd
tegema?

Kui aus olla, siis tahaksin väga
teha langevarjuhüpet, kuid kardan kõrgust. Vahepeal tundsin, et
Siinne keskkond on turvaline ning tahan minna teletorni äärele kõnseltskond hea. Ilmselt motiveerib dima ja sealt laskuma.
mind ka kuuluvustunne, kui nii
võib öelda. Tunnen tahet siia tulla Kui sa peaksid tegema tordi, mis
ja tööd teha, sest saan siit tagasi iseloomustab sind, siis missugune
positiivse emotsiooni ja teatud see tort oleks ja millest see koosvaimse seisundi. Kui seda ei oleks, neks?
siis kaua vastu ei peaks.
Arvatavasti teeksin Pavlova tordi.
Millega sa peale Reumaliidu töö Esiteks on see õhuline ning selles
veel tegeled?
on suvehooajal värsked maasikad,
mustikad, vaarikad. MärksõnaTöötan täiskohaga pagariette- deks olekski värskus ja kergus –
võttes, kuid töö kõrvalt meeldib lähed läbi elu kergusega ning sind
mulle väga rattaga sõita, vesi- ei piira ükski takistus. Samuti
aeroobikat harrastada, raamatuid läheb koogi vahele kohupiima ja
lugeda ning sõbrannadega aega vahukoort, sest magusat armastan
veeta. Sõbrannade jaoks tuleb ma väga. Ja kui väga hästi teha, siis
kindlasti kiire elutempo kõrvalt lisaksin ka martsipani, mis tordile
aega leida. Samuti käin jalutamas küll ei sobiks, kuid on mu isiklik
ning tegelen meeleldi oma kassiga. lemmik.
Kes või mis sind kõige rohkem ins- Mida tahaksid ReumaKirja lugejatele kindlasti öelda?
pireerib?
Olen pärit väiksest alevist, kuid
nüüdseks olen jõudnud Tallinnasse. Olin 16, kui elasin üksinda
pealinna ühiselamus. Sellest ajast
peale olen end ise üles töötanud.

Kõike tuleb teha südamega. Siis asi
õnnestub nii individuaalselt kui ka
organisatsioonisiseselt. Kui teed
midagi ja ei tunne, et see on see
õige, teed lihtsalt tegemise pärast,
siis ei moodusta see tervikut.
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REUMATOLOOG
OIVI AAKRE:
„MIDAGI EI JUHTU
VAID ÜKSI TÖÖTADES“
Tekst & foto: Kerli Kivistu

Sammume Ida-Tallinna Keskhaigla
Magdaleena korpuse neljandale
korrusele, mis kuulub ainult reumatoloogiaosakonnale. Saan teada,
et ühtlasi on see ainus spetsialiseeritud reumatoloogiakeskus Eestis.
Seal diagnoositakse ja ravitakse
reumatoloogilisi haigusi kaasaegseima meditsiinitehnoloogia ja
ravipõhimõtete järgi.
‘’See, kus me praegu oleme, on
minu koduosakond ja selle loomise
juures olen algusest peale olnud,’’
ütleb Oivi Aakre ja lisab, et 1997.
aastal oli selgemast selgem - selline osakond tuleb meie riiki luua. ‘
’Liigesehaigeid oli elanikkonna
hulgas enam kui 10 %, mis on
üsna palju. Eduka ravi tagab
kiire ja täpne liigeshaiguse diagnoos ja kaasaegsete raviskeemide

Ühel sombusel pühapäeva hommikul sammun
Ida-Tallinna Keskhaigla suunas. Läbi uduvihma
silman ukse juures Oivi Aakret, kes särab kui
päike. Kohtumine reumatoloogiga, kel selja taga
50 aastat tööstaaži, tõotab tulla sama päikseline
ning huvitav nagu ta isegi.

rakendamine. Sellist meeskon- Aakre meenutab, et sel ajal oli reunatööl põhinevat osakonda oligi maatilisel haigel oht jääda töövõivaja,’’ räägib Aakre.
metuks või abivajajaks tunduvalt
suurem kui kaasajal. Kaasaegse
Reumahaigete ravivõimalused raviga on meie ühiskonnas reuolid puudulikud
mahaigete paranemise lootus väga
suur. ‘’Vaja on tagada kiire liigesSelgub, et reumatoloogia kui isesei- haiguse diagnoos, kaasaegse ravi
sev eriala, eksisteerib 1978. aastast. kättesaadavus, juurdepääs erineEndises Nõukogude Liidus koon- vatele taastusravi protseduuridele,
das südame- ja liigesehaiguseid et olla töövõimeline ja tööturul
kardioreumatoloogia. ‘’Kui toimus püsida. Ka tööl olles vajab reumajagunemine kaheks erialaks, siis haige eritingimusi ning kindlasti
otsustasin jääda reumatoloogiks, rohkem mõistmist. Kui need tingisest need olid haiged, kelle ravi- mused suudetakse täita, on liigesvõimalused olid endises Nõuko- haiged väga motiveeritud tööle
gude Liidus puudulikud ‘’ lausub naasma,’’ lausub Aakre.
Oivi Aakre. Ta lisab, et toona paranes küll liigeshaiguste diagnostika, ‘’Siinne reumatoloogia osakond
kuid vajalike ravimite kättesaada- on väga palju lähtunud Soome
vus oli väga piiratud ja nendega reumakeskusest Heinolas, kus
ravi oli lünklik.
mina, meie arstid ja reumaõed on
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Oivi Aakre

korduvalt käinud koolitustel ja jälginud haigete ravikulgu,’’ meenutab Aakre ning lisab, et see oli siis
tipphaigla, mille järgi taheti kodumaalgi juhinduda. „Meie keskus ja
osakond on paljuski saavutanud
tänu koostööle eri maade juhtivate
reumatoloogidega, heale meeskonnatööle kodumaal. Võime selle üle
uhked olla,“ sõnab naine.
Staažika reumatoloogi elu on
olnud huvitav
Märkimisväärne, et järgmisel aastal täitub Oivi Aakrel 50 aastat arstiks olemist. Selle aja sisse mahuvad õpingud ja koolitused mujal
maailmas. Kõik sai alguse Tartu
Ülikoolist, edasi suundus Aakre
õppima Moskvasse, seejärel Soome,
Saksamaale ning Prahasse. Lühiaegsed koolitusted on ta läbinud
Itaalias ja Norras. Samuti on Aakre
töötanud erakliinikus USA-s, kus
ta kohtus Eesti päritolu reumaprofessor Mart Männikuga. ‘’Olin ju
23-aastane, kui arstiks sain. Pean
ütlema, et elu on olnud väga huvitav,’’ tõdeb Aakre.
‘Mul on hea meel, et Eesti Reumaliidus toimuvad reumafoorumid,

läbirääkimised nii haigekassa
kui ka sotsiaalministeeriumiga,
ikka haigete elukvaliteedi edendamise ning töövõime taastamise nimel,’’ lausub Aakre, kes on
Eesti Reumaliidu asutajaliige ja
15 aastat olnud liidu juhatajaks.
Kuid see liit ja osakond on rajatud koostöös inimestega, keda
Aakre soovib esile tõsta. ‘’Olen
tänulik koolleegidele nii Eestis kui
ka välismaal.Soovin esile tõsta
kadunud professor Päi Eestist ja
professor Heikki Isomäki Soomest, professor Kvieni Norrast,
professor Cutolo Itaaliast ja kodumaalt Kati Otsa, kes on siinset reumatoloogiaosakonda jätkuvalt arendanud,’’ sõnab ta.
Aakre on tänulik kogu arstkonnale, kellega ta on koos töötanud.
Samuti on ta õnnelik hea koostöö üle nii sotsiaalministeeriumi,
haigekassa kui ka poliitikutega
ning suur au on olnud jõuda riigikogu fraktsioonide esindajateni. „Seega, midagi ei juhtu ainult
üksinda töötades,’’ lausub ta kogenult. Eesti Vabariik on autasustanud Oivi Aakret, reumatoloogi,
tervishoiu edendajat, Eesti Punase
Risti III klassi teenetemärgiga
2007. aastal.

Ka koduses miljöös kuulub arsti
süda tööle
‘’Tööväliselt meeldib mulle eriti
lugeda, vahel ka küpsetada ja maakodus aiatööd teha. Esimest korda
elus on mul aega lugeda ka raamatuid, mitte ainult ajalehti ja ajakirju. Ma tõesti naudin seda,’’ sõnab
Aakre. On paratamatu, et arst võtab
töö endaga koju kaasa ning kodus
olleski mõtiskleb oma patsientide
peale. ‘’Ma tean väga täpselt, millised on minu patsientide mured ja
kuidas nad oma haigusega hakkama
saavad,’’ lausub Aakre ning lisab, et
koju minnes analüüsib ta sageli, kuidas parandada abivajajate tervist.
Staažikas arst nendib, et tänu oma
perekonnale, kodule ning aktiivsele
eluviisile suudab ta end taastada ja
uut energiat ammutada. ‘’Saan lihtsatest olukordadest jõudu, et seda
nii palju kui võimalik, oma patsientidele tagasi suunata,’’ ütleb Aakre.
Saan teada, et tegelikult lisaks tööle
on Oivi Aakrel veel üks meelistegevus. Nimelt veedab ta palju aega oma
lapselastega. ‘’Ükski neist ei ela koos
minuga, nii et see ongi puhas rõõm,
kui nendega kokku saan ja mürgeldan,’’ lausub arst naerusuiselt.
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KIRJANIK ROBERT LOUIS
STEVENSONI EBATAVALINE ELU
Tekst: Paul Kormašov

Šoti päritolu kirjanik ning poeet Robert Louis
Stevenson oli üks 19. sajandi lõpuosa edukamaid
ja imetletumaid autoreid terves maailmas. Ühe
enimtõlgitud kirjanikuna läbi aegade on tema
looming laialt tuntud ning tema seikluslikud ja
fantaasiarikkad ajaloolised jutustusted pakuvad
tänapäevalgi nii noortele kui vanadele lugejatele palju rõõmu.
Stevenson sündis 1850. aastal
Edinburgh’is majanduslikult kindlustatud perekonda. Ta isa oli edukas insener, kellel oli tuletornide
ehitamisega tegelev ettevõte ning
tema ema pärines aristokraatidest.
Lisaks jõukusele päris Stevenson
oma vanematelt aga ka nõrga tervise – juba lapseeas hakkasid teda
kimbutama tugevad köha- ja palavikuhood. Eriti hulluks läks asi
talviti, kui poiss tihti mitu kuud
haigevoodis veetis. Külm ja niiske
kliima ning tolleaegsed kehvad
hügieenitingimused ei teinud olukorda sugugi paremaks. Vilets tervis raskendas ka õpinguid ning tegi
keeruliseks tema suhted kaasõpilastega – nõrka ning ebatavaliste
huvidega poissi ei võetud hästi
omaks. Alles 11-aastaseks saades
hakkas tema tervis tasapisi paranema, kuid haigused jäid ka täiskasvanuna Stevensoni elu tugevalt

mõjutama. Tõsine kopsupuudulikkus, mille all ta kogu elu kannatas, jättis jälje ka tema välimusele,
tehes temast ebatavaliselt kõhna
mehe.
Keerulised suhted perekonnaga
Lapsest saati oli Stevensoni suurimaks sooviks kirjutada lugusid –
ta dikteeris neid oma hoidjale juba
enne kui ise lugemagi õppis. Sellest hoolimata olid vanematel oma
ainsa poja suhtes teised kavatsused, mis seisnesid pärija kasvatamises perekonna ärile. Selle soovi
rahuldamiseks alustas noormees
1871. aastal isegi inseneriõpinguid,
kuid jättis need huvi puudumise
tõttu peagi pooleli. Järgmiseks ette
võetud juuraõpingud suutis ta küll
lõpetada, kuid sellegipoolest väljus poeg aina enam oma vanemate
mõjusfäärist. Noor tärkav kirjanik
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Robert Louis Stevenson
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hakkas kandma boheemlaslikke neist, tõid lõpuks ka kauaoodatud
riideid, külastama odavaid öölo- karjääri rahateeniva kirjanikuna
kaale ning loobus kristlusest.
ning ta ei pidanud enam sõltuma
oma vanematest ja muudest toetaOlles viimati nimetatud põhjustel jatest. Samal perioodil kolis ta koos
keerulistes suhetes oma vanema- oma perega (naine ning selle kaks
tega, proovis ta lühikest aega ära last eelmisest abielust) mitmel korelada ka vaid ise teenitud rahast, ral, otsides paika, kus sõbralikum
kuid vaatamata esimestele aval- kliima ta tervist tugevdaks. Otsindatud kirjatöödele ei olnud seda gud Ameerikas ja Inglismaal jäid
just palju. Kidur eluviis viis nõrga aga viljatuteks ning lõpuks koliti
tervisega Stevensoni peagi tõsise arsti soovitusel 1888. aastal Vaikse
haigestumiseni. Oli selge, et vähe- ookeani saartele.
malt esialgu vajas ta oma vanemate toetust. Reiside ajal, mida Ebatervislikud eluviisid lõpetasid
noormees tegi nii oma soovist kui elutee
ka vajadusest tervist prandada,
tutvus ta endast 11 aastat vanema Mereõhk ja rõõm rännakust tegid
ameeriklanna Fanny Osbour- Stevensoni tervisega imet ning
ne’iga, kellest 1880. aastal sai tema järgnevad aastad veetis ta suhteabikaasa. Selle liiduga sai alguse ka liselt tervena, uurides erinevaid
mehe tõeline õitseng kirjanikuna. nimetatud piirkonna saari. PõhiKuna tark naine suutis siluda suh- listeks peatuspaikadeks olid Tahiti,
ted oma mehe ja tema vanemate Hawaii, Uus-Meremaa ja Samoa
vahel, võis Stevenson taas tunda saared. 1890 aastal rajas ta endale
end materjaalselt kindlustatuna kodu Upulu saarele Samoa saaresning sai täielikult keskenduda oma tikus, kuhu jäi oma elupäevade
kirgedele - reisimisele ja kirjutami- lõpuni. See kujunes lühikeseks,
sele.
kuid väga õnnelikuks perioodis
kirjaniku elus. Huvitava lugudevestjana võitis ta peagi kohalike
Kirjanduslik hiilgeaeg
elanike südamed ning ka pereeJärgmine aastakümme Stevensoni lus valitses rahu. Stevenson suri
elust sai tähelepanuväärseks eel- ootamatult 1894. aastal ühel ühel
kõige kahe asjaolu poolest: esiteks detsembrikuu pärastlõunal oma
muljetavaldava kirjandusliku vilja- verandal veini juues. Tänapäeval
kuse ja teiseks väga viletsa tervise. peetakse tema surma põhjuseks
Olles naelutatud voodisse, liiga ebatervislikestst eluviisidest põhnõrk, et teha midagi muud peale justatud südameatakki. Nimealt
kirjutamise, lõi mees sel ajal oma armastas Stevenson nõrgale tersuurteosed “Aarete Saar” (1883), visele vaatamata palju veini juua
“Röövitud” (1886), “Dr. Jekyll’i ja Mr. ning tubakat suitsetada. Ta oli
Hyde’i kummaline juhtum” (1886) surres vaid 44-aastane ning mitning “Must Nool” (1888). Nimeta- meski mõttes oma kirjanikuteed
tud teosed, eelkõige aga esimene alles alustanud.

26

Tervis

KUIDAS KÄITUDA,
KUI TEKIVAD
LIHASKRAMBID?
Tekst: Martin Argus

Krampide tekkel on erinevaid põhjuseid, kuid ei tasu segi ajada üksikuid lihaskrampe ja krambihooge.
Viimased on tihti mõne tõsisema
haiguse sümptomiks ja sel juhul
siinsetest näpunäidetest kasu ei
ole vaid tuleb pöörduda arsti poole
ja teha täpsemad uuringud.
Lihaskrampe on mitut liiki. Kõige
tüüpilisemad on lihaskrambid, mis
tekivad treeningu ajal või selle
järel, kuid samuti võib esineda
ka öiseid jalakrampe ja krampe,
mis on tingitud sundasendist.
Treeningu ajal ja pärast seda tekkinud krampide kaheks peamiseks põhjuseks peetakse krampi
läinud lihase ülekoormust ning
vedeliku ja elektrolüütide puudust.
Kui lihas on läinud krampi ülekoormuse tõttu, on haaratud
kas osa lihasest või terve lihas.

Lihaskrampidega puutub enamik inimesi oma
elu jooksul varem või hiljem kokku. Põhiliselt
tekivad krambid kas sporti tehes, pärast sportimist pikka aega samas asendis viibides või hoopis öösel, kui võib krampi jalas tunda.

Kui aga põhjuseks on vedeliku
ja elektrolüütide vähesus organismis, on krambid tihti korraga mitmes lihases. Lihaskrambid võivad
tekkida ka nende tegurite koosmõjul.

Treeninguga kaasnevate lihaskrampide riskifaktoriteks on näiteks:

• vanus üle 40 eluaasta
• vähene kehaline aktiivsus
• kõrge kehamassiindeks
Krampi ignoreerides võib tekkida • lähiajal esinenud krambid
spordivigastus
• geneetiline eelsoodumus
• üle võimete valitud treeningu
Krambi tekkimisest annavad
maht ja intensiivsus
märku lihastõmblused, enamasti • treenimine kuuma ilmaga
just treeningu puhkepauside • vähene või ebaõige venitamine
ajal. Kui treeningut jätkata, siis
20-30 minutit pärast lihastõmb- • ebapiisav vedeliku ning elektroluste esmast ilmnemist tekib tõelüütide tarbimine.
näoliselt kramp. Eriti ohtlikud on
krambid just kiirete ja kontakti Öisete jalakrampide ülekaalukaisisaldavate sportmängude puhul maks riskifaktoriks on vanus. Märnagu korvpall või jalgpall. Kui gatavalt suureneb öisete jalakramkrampi ignoreerida ja mängimist pide esinemissagedus 60nda ja
jätkata, on suur risk spordivigas- 80nda eluaasta vahel.
tuse tekkeks.

Tervis

Kuidas krampe ennetada?
Sportimisel tekkivate krampide
parim ennetusviis on piisav ettevalmistus kehaliseks koormuseks.
Enamasti tekivad sporti tehes
krambid just neil, kes sporti regulaarselt ei harrasta või teevad
seda regulaarselt, aga liiga harva.
Krampide ennetamiseks tasub
treeningkoormust tõsta järk-järgult ja tasapisi ning oma võimeid
mitte ülehinnata. Kui krampe
esineb mitu trenni järjest, tuleks
koormuse intensiivsust ja mahtu
vähendada ning vaadata seejärel,
kas sellest oli abi.
Teine oluline asi, mida silmas
pidada, on õige lihashooldus.
Pärast trenni on soovitatav suuremat koormust saanud lihasgruppe
lihaspikkuse taastamiseks venitada. Selleks sobivad kõige paremini staatilised venitused (hoitakse 20-45 sekundit). Samuti on
venitus parim ka öiste jalakrampide ennetamiseks, eriti kui seda
teha vahetult enne magamaminekut. Inimesed, kes viibivad palju
sundasendites, peaksid asendi
tõttu lühenenud lihasgruppe venitama. See aitab ka lihaskrampidest
tõsisemaid komplikatsioone vältida. Mingil määral võib abi leida
ka massaažist ja vahurulli kasutamisest ning jalakrampide puhul

mõnel juhul ka kompressioonsukkade või -pükste kandmisest.
Suure higieritusega spordialasid
harrastades ja palavas keskkonnas
sportides tasub tähelepanu pöörata
piisavale vedeliku ja elektrolüütide
tarbimisele, eriti kui treening kestab üle poole tunni. Siis tuleks tarbida umbes 15 minuti tagant 150200 ml jooki. Kõige paremini sobib
selleks 6-8% süsivesikute sisaldusega isotooniline spordijook
.
Aga mida ette võtta, kui kramp
tekib just nüüd ja praegu?
Kõige lihtsam ja efektiivsem on
venitamine ja vastastoimega lihase
pingutamine. Ehk kui krampi on
läinud näiteks reie tagakülg, siis
tasuks säärt sirutada ja pingutada
reie eesmisi lihaseid. See on efektiivne, kuna lihase pingutamine
pidurdab närvisüsteemi tasandil vastastoimega lihast ning lõdvestab seda. Venitustest tasuks
rakendada staatilist venitust ja
seda hoida vähemalt 45 sekundit,
seejärel proovida, kas lihas tõmbub
endiselt krampi.
Kui kramp toimub treeningul,
mille käigus kaotatakse palju vedelikku ja spordijooki pole käepärast,
saab kehvemate maitseomadustega alternatiivi ka ise valmistada.
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Kuidas valmistada
alternatiivset spordijooki?

0,5 l vee kohta panna 3 g soola
(mis on umbes 3/4 teelusikatäit) ja põhjalikult segada,
juua kas kõik korraga või 5-10
minuti jooksul.
Spordijoogi tarbimisele peaks
kindlasti tähelepanu pöörama
siis, kui on tekkinud lihastõmblused. Krambi tekitatud valu
vähendamiseks võib lihast masseerida ja midagi külma peale
panna, aga mitte rohkem kui 10
minutit. Pärast treeningul tekkinud krampi tuleks trenn selleks
korraks pooleli jätta, et vältida
riski ennast vigastada. Lihaskrampide leevendamise meetodite õppimiseks ja ka teiste skeletilihassüsteemi probleemide
lahendamiseks saab abi füsioterapeudilt.
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KUIDAS PARANEDA
JA HOIDUDA HÜPPELIIGESE VIGASTUSEST?
Tekst & fotod:
Sirli Hinn
füsioterapeut

Libe aeg on käes. Üks tihedamaid libedaga seonduvaid vigastusi on hüppeliigese väänamine.
Hüppeliigest hoiavad stabiilsena seda ümbritsevad 6 sidet ehk ligamenti ning lihased. Kahel
kolmandikul juhtudest vigastatakse hüppeliigse välimist külge ning seda nimetatakse
inversioontraumaks.
Peale vigastus hinnatakse selle
tõsidust turse ja verevalumi ulatuse ning jala kasutamise võimekuse alusel. Kui inimene on võimeline peale traumat jalale toetuma,
siis ei ole tõenäoliselt tegemist
tõsise rebendiga. Vigastus jaotatakse kolme raskusastme järgi:
•
•
•

1 aste: venitus
2 aste: osaline rebend
3 aste: täielik rebend

Kui ilma abita ei ole võimalik jalale
toetuda ning turse on ulatuslik,
siis tuleks pöörduda erakorralise
meditsiini osakonda, kus otsustakse kas on vaja täpsemaid uuringuid ning edasist ravi. Venitus
paraneb 1-2 nädalat, kuid rebendi
parenemine võtab sõltuvalt selle
ulatusest aega 2-26 nädalat.

Kuidas käituda trauma korral?
Oluline on pidada meeles
3K reeglit:
•
•
•

Külm
Kompressioon
Kõrgemale

Samuti tuleks jalale anda RAHU.
Esimesed kolm päeva võiks iga
paari tunni tagant asetada jalale
jääkoti või spetsiaalse geelikoti.
Külma ei tohi asetada otse nahale,
sest see tekitab külmakahjustuse
ohu! Jalg võiks olla kehatüvest
kõrgemale tõstetud näiteks asetada jala alla padi. Turse vähendamiseks on sobivateks vahenditeks
spetsiaalsed kompresioonpõlvikud,
elastikside või kinesioteip.
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CEP kompresioonpõlvik

Ortoosi ei tohiks jääda kasutama
liiga pikalt sest ortoosi kandes ei
tee jala lihased ja sidemed piisavalt ise tööd ja pikas perspektiivis
ortoos nõrgestab jalga.

võimalust saab ennetavalt teha
iseseisvalt kodus.
Koduseks treeninguks on head
abivahendi kummilint ja tasakaalupadi.

Taastumine
Harjutused kummilindiga:
Ka taastumisel on kolm faasi. Esimesest oli juba eespool juttu - tuleb •
puhata, anda jalale rahu, et taanduks turse ja kaitsta piirkonda
vigastuse süvenemise eest.
•

Oluline on kasutada vahetult
peale traumat kinesioteipimist
või ortoosi, et vältida sidemete
paranemist välja veninud asendis.
Trauma järgselt on õigus arsti (ka
perearsti) koostatud digiretsepti
alusel saada haigekassa poolt kindlustatutel esmane ortoos 90% riigiosalusega!

Teises faasis tuleb hakata taastama
hüppeliigse liikuvust ja jõudu. Esialgu toimub see ilma jalale toetumata. Liikuvusharjutustega võib
valuvabalt alustada juba 72 tundi
peale traumat. Turset aitavad selles faasis alandada ka spetsiaalsed
hepariini sisaldavad geelid ning
füüsikalise ravi protseduurid nagu
magnetravi, ultraheli ja laserravi.
Kohe kui võimalik lisanduvad kolmanda faasi harjutused ehk tegevused keharaskuse kandmisega
jalale.

Hüppeliigese ortoos

Suur osa hüppeliigese vigastustest on korduvvigastused. Harjutuste tegemine on ülioluline sest
vähendab korduvvigastuse riski.
Puudulik taastumine võib põhjustada kroonilist valu, ebastabiilsust
ja liigese kahjustuste tekkimist.
Kodune treening
Tõsisema vigastuse korral määrab
sobivad harjutused füsioterapeut,
kuid stabiliseerivaid harjutusi, mis
parandavad tasakaalu ja kehatunnetust ning vähendavad vigastuse

Soojenduseks võid proovida
pöiaga joonistada tähestikku
ning teha pöiaringe
Pane kummilint ümber labajala ning pinguta jalalaba
vastu linti enda suunas, endast
eemale, välisküljele ja siseküljele
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Korda igat harjutust 10 x 2-3 seeriat
•

•
•

•
•

•

Kummilindi puudumisel võib
samasuguseid harjutusi teha
surudes jalga vastu teist jalga
või mõnda muud pinda näiteks sein. Pingutuvad samad
lihasgrupid
Stabilisatsiooniharjutused:
Püüa seista ühel jalal nii,
et kogu pöid on põrandaga
kontaktis ja keharaskus on
võrdselt nii kannal kui pöial.
Vajadusel võib alguses toetada
sobiva kõrgusega aknalauale
või toolile.
Korda eelmist harjutust suletud silmadega.
Kui ühel jalal seismine on piisavalt stabiilseks muutunud,
siis saab harjutusi raskemaks
muuta lisades tegevusi kätega
nt. ringid kätega enda ees, palli •
viskamine ja püüdmine, küünitamine ette ja külgedele
Põnevust annab juurde ka seismine ebastabiilsemal pinnal.
Alustuseks sobib hästi kokku
volditud rätik. Hiljem saab
hakata kasutama spetsiaalset
tasakaalupatja.

Püüa pehmel pinnal saavutada
tasakaal kahel jalal seistes ja
siis ühel jalal seistes. Raskemaks saab ka siin teha harjutusi lisades tegevusi kätega.

Ükski harjutustest ei tohiks põhjustada valu! Kuula oma keha ning
piira harjutusi kui tunned valu või
suurt väsimust. Valu korral tuleb
minna tagasi lihtsamate harjutuste juurde. Stabiilsust aitavad
tagada ka tallavõlvi tugevdavad
harjutused, millest oli juttu eelmises numbris.

31

Tervis

MIS ON
FIBROMÜALGIA?
Tekst:
Kersti Ossaar
reumaõde

Seekordses väljaandes tutvustan lähemalt sellist toesehaigust nagu seda on FIBROMÜALGIA.
Varem tunti seda seisundit Fibrosiidi, kroonilise
lihasevalu, psühhogeense reuma ja pingemüalgia nime all.
Mis võivad olla fibromüalgia riskifaktorid:
SUGU: arvatakse,et naistel esineb seda kuni 80% sagedamini kui meestel.
VANUS: esineb 20-60 eluaasta vahel, kuid võib esineda ka lastel.
UNEHÄIRED: unehäirete korral on fibromüalgia tekkimine tõenäoline.
PÄRILIKKUS: tõenäosus sellesse haigusesse jääda on suurem, kui
seda esineb mõnel pereliikmel.

Fibromüalgia on haiguslik seisund, mida iseloomustab krooniline valu ja väsimus lihastes,
sidekudede ja kõõluste kiudjates
kudedes. Nende nähtudega kaasnevad sageli unehäired, depressioon, väsimus, paresteesiad kätes
ja
jalgades,
üldine
lihas- ja liigesjäikus, düsuuria (raskendatud urineerimine), kõhulahtisus (ärritatud soole sündroom),
migreen, karArsti juurde tuleks pöörduda,
dialgia (valu
südames), tahkui teil on valud üle kogu keha
hükardia.
ja need kestavad mitu kuud
Fibromüalgia olemus ja põhjused
on siiani ebaselged. Patsiendid
kaebavad ebaadekvaatset valutundlikkust, mille põhjustajateks

on kesknärvisüsteemi talitluse
häired. Selle põhjused võivad olla
geneetilised, kombineeritud koos
väliste stressifaktoritega.
Diagnoosida seda haiguslikku seisundit on keeruline, kuna puudub
konkreetne laborianalüüs ja ka
röntgenoloogiline leid. Diagnoosimisel on oluline valu kestvus.
•
•

Valu peaks olema kestnud üle
kolme kuu
Oluline on valulike punktide
olemasolu

Tugev seos on fibromüalgia
ja depressiooni vahel. 40% haigetest esineb depressioon ja peaaegu 50% ärevus. Esinevad ka
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so olestikuprobleemid.Umb es värvide, erinevate toitude ja ilmas40-70% Fibromüalgia all kan- tikumuutuste suhtes.
natavatest inimestest kannatab ka kõhukinnisuse-või lahti- Veel võivad esineda:
suse, kõhuvalude ja puhituse all.
• käte-jalgade tuimus
Pooltel fibromüalgia all kannata- • keskendumisraskused ja meevatest inimestest esinevad migleolumuutused
reenihood ning pingepeavalud, • valu rinna või vaagna piirkonnas
mis võivad olla seotud kaela ja
õlalihaste tundlikkusega. 90% • põieprobleemid
kannatab lõua- ja näovalude all. • silmade ja suu kuivus
Umbes 50 % fibromüalgia all kan- • pööritus
natavatest inimestest on ülitund- • paistetavad käed ja jalad
likud lõhnade, müra, eredate

Kuigi jäävaid organkahjustusi selle
haigusega ei teki, vajavad need
patsiendid ikkagi ravi. Oluline on
patsientidele selgitada ja teadvustada, et raviga saab haigust mõjutada. Tavaliselt kasutatakse valuvaigistavaid ravimeid (Aspiriin,
Ibuprofeen). Antidepressantidel
on ravis väga oluline roll. Ravisse
kuuluvad veel ka lihaseid lõõgastavad ravimid (Sirdalud). Unerohi
kuulub samuti ravisse, kuid soovitavalt võiks seda kasutada lühiaegselt.

Oluline, et patsient ka ise enda
eest hoolitseks:
•
•

•

Leevendage stressi.
Magage korralikult, vähemalt
8 tundi ööpäevas ja oluline
on ühel ja samal ajal magama
minna ja ka ärgata.
Regulaarselt liikumine ja
trenn. Treenimise algul võib
see haigust ägestada, kuid •
regulaarne treening leevendab fibromüalgia sümptomeid.

Hästi sobivad jalgrattasõit, ujumine, vesiaeroobika, jalutamine.Trenni on soovitav teha •
päevas 30 minutit kuni üks
tund ja seda 4-5 korda nädalas.
Oluline on treeningu järjepidevus ja stabiilsus.
Olge mõõdukas. Tegemiste
ja toimetamistega ei tohi tervise „headel päevadel” üle pin-

gutada, hiljem on tervis jälle
halvem.
Harrastage tervislikku elustiili. Selle all mõeldakse tervislikku toitumist, suitsetamisest loobumist, kohvi tarbimise
vähendamist, leida tegevus ja
hobi, mis pakub naudingut.

SAAJA
TASUB
POSTIKULUD

TELLI REUMAKIRI

LUBA 1880

Aastatellimus maksab 12 eurot ja ilmub 4 korda aastas
(kevad, suvi, sügis, talv)

MAKSTUD VASTUS
EESTI
Eesti Reumaliit MTÜ
Toompuiestee 10
10137 TALLINN

Abi saab ka loodusravist

Koeensüümid - Uuringute tulemusena on seda ainet fibroMagneesium - Pikka aega on müalgiat põdevatel inimestel
teada,et Fibromüalgiat põde- ligi 40 % vähem,kui tervetel inivatel inimestel on organismis mestel.Seega selle aine lisamine
madal magneesiumitase. Kalt- aitab Fibromüalgiat leevendada.
siumi ja magneesiumi toidulisandite lisamine on vähenda- C-vitamiin ja brokoli - On leinud tundlike kühmude esinemist. tud,et päevas vähemalt 100 mg
toidust saadavat C-vitamiini ja
D-vitamiin - selle puudus on fib- 400 mg brokoli põhjal valmisromüalgia puhul sage, kuid veel tatud toidulisandit aitas vähenrohkem esineb seda ärevuse dada valunähtusid 20% ja leevenja depressiooni all kannataja- dada üldist mõju elukvaliteedile.
tel.D-vitamiini abil saab lühiajaliselt vähendada Fibromüal- Teadveloleku ( mindfulness) hargia nähtusid ja vähendada valu. jutamine ja jooga - on leitud, et

teadveloleku harjutamine aitab
parandada fibromüalgiaga patsientidel depressiooni nähtusid ning
stressi. Jooga aitab vähendada
valu ja kurnatust ning parandada
meeleolu, samuti vähendab see
stressihormooni-kortisooli taset.
Kokkuvõtteks võib öelda, et fibromüalgia on heaaloomuline haigusseisund,mis ei põhjusta patsiendile
kehalisi kahjustusi ega lühenda
eluiga.Patsiendid ise saavad oma
enesetunde parandamiseks palju
ära teha.Ravi on efektiivsem noorematel ja lühema anamneesiga
haigetel.

Täidetud
kupongi saate
postitada tasuta

TELLIJA ANDMED

Tellin üheks aastaks

EESNIMI
PEREKONNANIMI
AADRESS
POSTIINDEKS
E-POST
TELEFON
ALLKIRI
Kinnitan andmete õigsust
TELLIDA SAAB KA:
e-kirja teel: tellimus@reumaliit.ee, oma kontaktandmetega
(eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefon, e-post)
telefoni teel: +372 534 355 01
interneti teel: http://reumaliit.ee/reumakirja-tellimusvorm

Kõigi nende vahel, kes saadavad meile ristsõna lahenduse, loosime välja Eesti Reumaliidu logoga kruusi. Vastuseid ootame aadressil Toompuiestee
10, Tallinn või kadi@reumaliit.ee märksõnaga “Ristsõna” 15. märtsini. Võitja nime teeme teatavaks järgmises ReumaKirjas.

35

Pingest vabaks

ISETEHTUD
SALV-KREEM
Tekst ja fotod: Kristel Kolberg

Vaja läheb:
50 g
4-6

kookosrasva
tilka lamav talihali
eeterlikku õli

Sega rasv ja õli omavahel ning säilita salv klaaspurgis otsese päikesevalguse eest kaitstuna. Segu
võib kasutada massaažiks tervel kehal, v.a näol silmade ümbrus. Peale mõningast salvi mõjuaega tuleks tundlikuma naha
puhul keha puhta veega üle loputada, sest õli ise on üsna intensiivne. Teise variandina määrida
kreemi valulikule kohale (sh. liigesevalud). Kookosrasv tahkub
jahedas, kuid käte vahel muutub
soojusega kiiresti taas nahale määritavaks.
Kookosrasv pehmendab, niisutab
ning kaitseb nahka, toimides mikroobide ja bakteritevastaselt. E-vitamiini sisaldus hoiab naha terve
ja nooruslikuna. Kookosrasva

kasutamine parandab naha enda
vastupanuvõimet.
Lamav talihali eeterlik õli on üsna
tugeva lõhnaga ning roosakat
värvi. Tegemist on õliga, mis on
valuvaigistava, reumavastase, artriidivastase ja antiseptilise toimega.
Õli leevendab väsinud, turses jalgu.
Samuti toimib see antidepressandina ja sobib meeleolu tõstimiseks
aroomi poolest. Praegusel aastaajal
hea turgutaja nohu korral kergelt
sisse hingates.
Koostisaineid on võimalik leida
ökopoodidest, apteekidest ning
loodusravi poodidest. Ole enda ja
looduse vastu sõbralik ja eelista
mahetooteid ning puhtaid, eeterlikke õlisid!

KONTAKT
Eesti Reumaliit
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
E-post: reuma@reumaliit.ee
Tel: +372 534 355 01
Kodulehekülg: www.reumaliit.ee
Kadi Hainas
ReumaKirja toimetaja
E-post: kadi@reumaliit.ee
Tel: +372 581 453 90
ReumaKirja tellimine:
E-post: tellimus@reumaliit.ee
Tel: +372 53 435 501
Reklaami tellimine:
Jonas Grauberg
Meediakoordinaator
E-post: reklaam@reumaliit.ee
Kujundus:
Kärt Koosapoeg
Trükk Joon OÜ
Tiraaž: 1000

