
Addisoni tõve kriis 836
ajuturse 830
anafülaksia 794
aneurüsm, kõhuaordi 654

intrakraniaalne/ekstraduraalne 78, 482
gastrointestinaalne 256, 820
rektaalne 629
vaariksite 257, 820

antidoot, mürgistus 842
arütmiad, lai kompleks 128, 804

kitsas kompleks, SVT 126, 806
astma 810
asüstoolia 895
bradükardia 124
defibrillatsioon 770, 894 (joonis A3)
diabeediga seotud erakorralised seisundid 832–834
dissemineeritud intravaskulaarne 

koagulatsioon (DIK) 352
ekstraduraalne hemorraagia 482
elektrilöök 790
entsefaliit 824
epilepsia, staatus 826
erakorraline reumatoloogia 538
erakorraline onkoloogia 528
feokromotsütoom 837
hematemees 256–257
hemorraagia 790
hingamispuudulikkus 188
hingamisseiskus 894 (joonis A3)
hüpertermia 790, 838
hüpoglükeemia 214, 834
hüpotermia 848
insult 470
intrakraniaalne rõhk, tõusnud 830
jäseme isheemia 656
kaalium, hüperkaleemia 674

hüperkaleemia 674
kardiostimulaator, ajutine 776
kardioversioon, ELEKTRILINE 770
katastroof, suur 850
kodade virvendus- ja laperdusarütmia 130
kooma 786
kopsuarteri trombemboolia 818
krikotüreotoomia 772
malaaria 416
meningiit 822
meningokokktseemia 822

Erakorralise meditsiini teemade register
Talleyrand kutsarile: „Sõitke aeglasemalt, meil on kiire!“

munandi torsioon 652
müokardiinfarkt 796
mürgistus 838–844
naatrium, hüpernatreemia 672

hüpernatreemia 672
neutropeeniline sepsis 352
obstruktiivne uropaatia 641
opioidimürgistus 842
pahaloomuline hüperpüreksia 572
pahaloomuline hüpertensioon 140
perikardiotsentees 773
perikardiotsentees nõelaga 773
plahvatusejärgne vigastus 851
pleuradreen 766
pneumoonia 816
põletushaavad 846
seljaaju kompressioon 466, 543
septiline šokk 790
sisselõike tegemine 761
status asthmaticus 810
status epilepticus 826
suitsu sissehingamine 847
supraventrikulaarne tahhükardia (SVT) 806
söögitoru veenilaiendid, verejooks 257, 820
südameseiskus 894 (joonis A3)
südametamponaad 802
taaselustamine 894 (joonis A3)
transfusioonireaktsioon 349
trombotsütopeeniline purpur (TTP) 315
tsentraalveenikateetri sisestamine (TVR kateeter)  774
tsüanoos 186–189
türeotoksiline kriis 834
vaskuliit, äge, süsteemne 556
vatsakese puudulikkus, vasak 800
vatsakeste fibrillatsioon 894 (joonis A3)
vedelikud, IV 666, 790
venoosne trombemboolia, jalg 656

kopsu- 818
ventrikulaarne arütmia 128, 804
ventrikulaarne tahhükardia 128, 804
õhkrind 814
äge kõht 606
äge neerukahjustus 298
üledoos 838–844
ülemise õõnesveeni obstruktsioon 528



Tavalised hematoloogilised väärtused
Hemoglobiin meestel: 130–180 g/l lk 324

 naistel: 115–160 g/l lk 324

Erütrotsüütide keskmine maht, MCV 76–96 fl lk 326; lk 332

Trombotsüüdid 150–400 ≈ 109/l lk 364

Leukotsüüdid (kokku) 4–11 ≈ 109/l lk 330

neutrofiilid 2,0–7,5 ≈ 109/l lk 330

lümfotsüüdid 1,0–4,5 ≈ 109/l lk 330

eosinofiilid 0,04–0,4 ≈ 109/l lk 330

Veregaasid
pH 7,35–7,45 lk 670

PaO2 > 10,6 kPa lk 670

PaCO2 4,7–6 kPa lk 670

Aluste liig ± 2 mmol/l lk 670

Uurea/kreatiniin ja elektrolüüdid
Naatrium 135–145 mmol/l lk 672

Kaalium 3,5–5,3 mmol/l lk 674

Kreatiniin 70–100 µmol/l lk 298–301

Uurea 2,5–6,7 mmol/l lk 298–301

eGFR > 60 lk 669

Maksafunktsiooni näitajad
Bilirubiin 3–17 µmol/l lk 272, lk 274

Alaniini aminotransferaas, ALT 5–35 IU/l lk 272, lk 274

Aspartaadi transaminaas, AST 5–35 IU/l lk 272, lk 274

Aluseline fosfataas, ALP 30–130 IU/l  
(mitterasedatel täiskas-
vanutel)

lk 272, lk 274

Albumiin 35–50 g/l lk 686

Kardiaalsed ensüümid
Troponiin T ülemise võrdluspiiri 

< 99. protsentiil: väärtus 
sõltub kohalikust 
analüüsimeetodist

lk 119

Muud biokeemilised väärtused
Kolesterool < 5 mmol/l lk 690

Triglütseriidid Tühja kõhuga: 
0,5–2,3 mmol/l

lk 690

Amülaas 0–180 IU/dl lk 636

C-reaktiivne valk, CRV < 10 mg/l lk 686

Korrigeeritud kaltsium 2,12–2,60 mmol/l lk 676

Veresuhkur tühja kõhuga 3,5–5,5 mmol/l lk 206

Kilpnääret stimuleeriv hormoon, TSH 0,5–4,2 mU/l lk 216

Muid referentsvahemikke vt lk 750–757



Nägemistestid Hoidke nägemistabelit (heas valgustuses) silmadest 30 cm kaugusel ja tehke kind-
laks, milline on väikseim kirjasuurus, mida lugeda suudetakse (nt vasak silm suurus 12, parem silm 
suurus 6, prillidega), või väikseim ese pildil, mis õigesti nimetatakse.

all the brightest gems N. 24

He moved N. 48

faster and faster towards the N. 18

ever-growing bucket of lost hopes;
had there been just one more year N. 14

of peace the battalion would have made
a floating system of perpetual drainage.

N. 12

A silent fall of immense snow came near oily
remains of the recently eaten supper on the table. N. 10

We drove on in our old sunless walnut. Presently
classical eggs ticked in the new afternoon shadows. N. 8

We were instructed by my cousin Jasper not to exercise by country
house visiting unless accompanied by thirteen geese or gangsters. N. 6

The modern American did not prevail over the pair of redundant bronze puppies.
The worn-out principle is a bad omen which I am never glad to ransom in August. N. 5
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Eessõna kümnendale väljaandele

Selle raamatu käesolev väljaanne on esimene, mille koostamisel ei osalenud kumbki algsetest auto- 
ritest – Tony Hope ja Murray Longmore. Mõlemad on edasi liikunud, tegelevad muude asjadega 
ja naudivad teenitud puhkust autoritööst. Käesolevat raamatut aitasid mul koostada nefroloog, 
gastroenteroloog ning kardioloogia, dermatoloogia ja perearstinduse praktikandid. Igaühel neist 
viiest arstist on väga erinevad huvid ja lähenemisviisid, kuid kõik nad panustasid oma teadmiste, 
kogemuste ja meetoditega. Ühendades ülalmainitu meie spetsialistidest lugejate ja noorte lugejate 
teadmiste ning kogemustega, saab sellest raamatust loodetavasti midagi enamat kui selle osade 
summa, mis aga siiski vastab algsete autorite originaalkontseptsioonile ja eetosele. Alates raamatu 
esimese väljaande avaldamisest 30 aastat tagasi on elu ja meditsiin edasi liikunud, kuid meditsiin ja 
teadus on paljuski iteratiivsed: tõeliselt uusi murrangulisi või arstipraksist muutvaid avastusi tehak-
se harva. Isaac Newton on öelnud: „Kui nägin kaugemale, siis ainult tänu sellele, et seisin hiiglaste 
õlgadel.“ Seepärast ammutasime seda väljaannet kirjutama asudes inspiratsiooni originaalraama-
tust ja selle autoritelt – ajakohastasime, lisasime ja selgitasime, kuid püüdsime säilitada ainulaadset 
käsitlust ja lähenemisviisi, mida Oxfordi kliinilise meditsiini käsiraamat on mitmetele praktikantide 
ja meedikute põlvkondadele pakkunud.

IBW, 2017

Me ei kirjutanud seda raamatut mitte seepärast, et teame palju, vaid kuna teame, et nii palju kipub 
ununema – probleem pole mitte üksnes info koguses, vaid selles, kui paljudest kohtadest teavet 
leida võib. Innukalt kirurgi kannul käivale tudengile pannakse südamele mitte kunagi unustada, 
et operatsioonijärgset meeltesegadust võib tekitada alkoholist võõrutamine. Paberitükk, millele 
see kirjutati, ununeb taskusse, kuni see kuu aja pärast pesus igaveseks kaob. Tudengile võidakse 
eri aegadel ja ebamugavates kohtades nimetada veel terve hulk muid põhjuseid. Nende põhjuste 
ja mõtteterade vahel ei teki seost ja kui seesama endine õpilane näeb kirurgia residendina ametis 
olles meeltesegaduses patsienti, jääbki ta kimpu.
Meie soov on innustada arsti patsientidest rõõmu tundma: usume, et just nii on ta arstipraksises 
edukas. Juba pikka aega on residentide pead pidanud mahutama tohutu palju infot, et toime tulla 
kliinilise meditsiini ja arstipraksise rohkete nüanssidega.  Loodame, et see raamat teeb nende 
püüdlused veidi lihtsamaks, kuna osa sellest muidu mällu kogutavast rohkest teabest saab nüüd 
taskus hoida, ning loodetavasti vähendab raamat ka mõnda neist hirmudest, mida meditsiinis 
karjääri alustades ikka tuntakse, nii et arsti kliiniline taip saaks paljude, paljude päevade ja ööde 
jooksul tasapisi vabalt areneda.

R. A. Hope ja J. M. Longmore, 1985

Eessõna esimesele väljaandele



 
Tänusõnad

Südamlik tänu kõigile, kes andsid meile raamatu eri osade koostamisel nõu – kõik need inime-
sed on nimetatud vastava peatüki esimesel leheküljel. Täname ka meie noori lugejaid Charles 
Badu-Boatengi, Clare Cogginsit ja Luke Wallsi. Eriti tahame tänada kõiki oma juhendajaid ja õpe-
tajaid ning patsiente, kes meid innustavad ja tuletavad meile meelde, et õppimine kestab kogu elu. 
Täname NHSi Leedsi õppehaiglate ning Norfolki ja Norwichi ülikooli radioloogiaosakondi rohke pil-
dimaterjali eest, eriti dr Endmund Godfreyd, kelle väsimatu töö suurepäraste kujutiste leidmiseks 
aitas paljusid peatükke paremaks muuta.
Lugejate kommentaarid olid suureks abiks meie püüdlustel koostada täpne, põhjalik ja ajako-
hane tekst. Täname siiralt kõiki neid tudengeid, arste ja muid tervishoiuspetsialiste, kes on olnud 
abivalmid ja leidnud aega kirjutada varasemate väljaannete puhul meie lugeja kommentaaride 
kaartidele või uuematel aegadel saatnud meile kommentaarid veebi teel. Neid on varasemate ver-
sioonide kohta nüüdseks laekunud nii palju, et neid kõiki pole võimalik esile tõsta. Täielikku loetelu 
vt aadressil http://www.oup.com/uk/academic/series/oxhmed/links. Meie siiras tänu kõigile kom-
mentaaride saatjatele!
Kolmandate osapoolte veebiaadressid Me ei vastuta mis tahes kolmandate osapoolte sisu 
eest.



Sümbolid ja lühendid
 ����������see fakt või põhimõte on oluline
 ��������ärge raisake aega – kiire tegutsemine päästab elusid!
1  ������������viide
: ������naiste ja meeste suhe. : = 2 : 1 tähendab, et meeste seas 

kaks korda sagedasem
  ����������seega
~ �����������ligikaudu
– (negatiivne), + (positiivne)
  ��������tõusnud või langenud
  ��������normaalne (nt tase seerumis)
1°  ���������primaarne
2°  ���������sekundaarne
  ����������diagnoos
 ��������diferentsiaaldiagnoos
A:CR  �����albumiini ja kreatiniini suhe (mg/mmol)
A2  ���������aortic component of the 2nd heart sound
Ab  �������(ingl antibody) antikeha
ABC  ������airway, breathing, and circulation
ABG  ������(ingl arterial blood gas) arteriaalse vere gaasid: PaO2, PaCO2, 

pH, HCO3
ABPA  ����(ingl allergic bronchopulmonary aspergillosis) allergiline 

bronhopulmonaalne aspergilloos
AKE-i  ����angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor
ÄKS  ������äge koronaarsündroom
AKTH  ����adrenokortikotroopne hormoon
ADH  ������antidiureetiline hormoon
KVA �������kodade virvendusarütmia
AFB  ������(inlg acid-fast bacillus) happekindlad batsillid
AG  ��������antigeen
AIDS �����(ingl acquired immunodeficiency syndrome) omandatud 

immuunpuudulikkuse sündroom
ÄNK  ������äge neerukahjustus
ÄLL �������äge lümfoblastne leukeemia
ALP  ������(ingl alkaline phosphatase) aluseline fosfataas
AMA  �����(ingl antimitochondrial antibody) mitokondrite vastane 

antikeha
AMP  �����(ingl adenosine monophosphate) adenosiinmonofosfaat
ANA  �����(ingl antinuclear antibody) tuumavastane antikeha
ANCA  ���(ingl antineutrophil cytoplasmic antibody) neutrofiilide 

tsütoplasma vastane antikeha
APTT  ����(ingl activated partial thromboplastin time) aktiveeritud 

osalise tromboplastiini aeg
AR  ��������aortic regurgitation
ARB  ������angiotensiin II retseptori blokaator (antagonist)
ARDS ����(ingl acute respiratory distress syndrome) äge respiratoorse 

distressi sündroom
ART  ������(ingl antiretroviral therapy) antiretroviirusravi
AS  ��������aortic stenosis
ASD  ������(ingl atrial septal defect) kodade vaheseina defekt
ASAT  ����aspartaadi aminotransferaas
ATN  ������acute tubular necrosis
ATP  ������(ingl adenosine triphosphate) adenosiintrifosfaat
AV  ��������atrioventrikulaarne
AVM  �����arteriovenoosne malformatsioon
AXR  ������abdominal X-ray (plain)
Ba  ��������baarium
BAL  ������bronhoalveolaarne lavaaž
bd  ��������bis die (Latin for twice a day)
BKA  ������below-knee amputation
BNF  ������British National Formulary (Briti riiklik formular)
BNP  ������(ingl brain natriuretic peptide) aju natriureetiline peptiid
VR  ��������vererõhk
BPH  ������beniigne prostata hüperplaasia ehk eesnäärme healoomuline 

liigvohand
bpm  ����beats per minute
ca  ��������cancer
AKŠ  ������aortokoronaarne šuntimine
cAMP  ���(ingl cyclic adenosine monophosphate) tsükliline 

adenosiinmonofosfaat
CAPD  ����continuous ambulatory peritoneal dialysis
SPP  ������südame paispuudulikkus (s.t südame vasaku ja parema poole 

puudulikkus)
CCU  ������coronary care unit
CDT  ������Clostridium difficile toxin
CHB  ������complete heart block
CHD  ������coronary heart disease
CI  ���������contraindications
CK  ��������(ingl creatine (phospho)kinase) kreatiini kinaas
KNH  ������krooniline neeruhaigus
KLL  �������krooniline lümfotsüütleukeemia
KML ������krooniline müeloidleukeemia
CMV  �����(ingl cytomegalovirus) tsütomegaloviirus
KNS  ������kesknärvisüsteem
COC  ������combined oral contraceptive pill
KOKH  ����krooniline obstruktiivne kopsuhaigus
CPAP  ����(ingl continuous positive airway pressure) pidev positiivne 

rõhk hingamisteedes
CPR  ������cardiopulmonary resuscitation
CRV  ������C-reaktiivne valk
CSF �������cerebrospinal fluid
KT ���������kompuutertomograafia
CVA  ������cerebrovascular accident
TVR  ������tsentraalveenirõhk
CVS  ������cardiovascular system
RÖ  ��������röntgenuuring
d  ����������day(s); also expressed as /7; months are /12
DC  ��������direct current

DIK  �������dissemineerunud intravaskulaarne koagulatsioon
DIP  �������distal interphalangeal
dl  ���������detsiliiter
DM  �������(ldn diabetes mellitus) suhkurtõbi
DOAC ����(ingl direct oral anticoagulant) otsese toimega suukaudne 

antikoagulant
DU  ��������duodenal ulcer
D&V  ������diarrhoea and vomiting
SVT  ������süvaveenitromboos
DXT  ������deep radiotherapy
EBV  ������Epsteini–Barri viirus
EKG  ������elektrokardiogramm
Echo  ����echocardiogram
EDTA  ����(ingl ethylene diamine tetra-acetic acid) 

etüleendiamiintetraäädikhape (antikoagulandi kiht nt 
täisvere katsutites)

EEG  ������elektroentsefalogramm
eGFR �����hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (ml/min/1,73 m2)
ELISA  ���(ingl enzyme-linked immunosorbent assay) ensüüm-

immuunsorptsioonmeetod
EM  ��������electron microscope
EMG  �����(ingl electromyogram) elektromüogramm
ENT  ������ear, nose, and throat
ERCP  ����(ingl endoscopic retrograde cholangiopancreatography) 

endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia
ESR  ������(ingl erythrocyte sedimentation rate) erütrotsüütide 

settekiirus
ESRF  ����end-stage renal failure
EUA  ������examination under anaesthesia
FBC �������full blood count
FDP  ������fibrin degradation products
FEV1  �����(ingl forced expiratory volume in 1st sec) esimese sekundi 

forsseeritud ekspiratoorne maht
FiO2  �����(ingl partial pressure of O2 in inspired air) hapniku osarõhk 

sissehingatud õhus
VKP  ������värskelt külmutatud plasma
FSH  ������folliikuleid stimuleeriv hormoon
FVC �������(ingl forced vital capacity) forsseeritud vitaalkapatsiteet
g �����������gramm
G6PD  ����(ingl glucose-6-phosphate dehydrogenase) glükoos-6-fosfaadi 

dehüdrogenaas
GA  ��������general anaesthetic
GKS  ������(ingl Glasgow Coma Scale) Glasgow’ koomaskaala
GFR  ������(ingl glomerular filtration rate) glomerulaarfiltratsiooni kiirus
GGT  ������gammaglutamüüli transferaas
GH  ��������(ingl growth hormone) kasvuhormoon
GI  ���������gastrointestinal
GN  ��������glomerulonephritis
GP  ��������general practitioner
GPA  ������(ingl granulomatosis with polyangiitis) granulomatoos 

polüangiidiga (Wegeneri granulomatoos)
GTN  ������glütserüültrinitraat
GTT  ������glükoosi taluvuse test 
GU(M)  ���genitourinary (medicine)
h  ����������tund
HAV  ������(ingl hepatitis A virus) A-hepatiidi viirus
Hb  �������hemoglobiin
HbA1c  �glükohemoglobiin
HBSAg  ��hepatitis B surface antigen
HBV  ������(ingl hepatitis B virus) B-hepatiidi viirus
HCC  ������hepatocellular cancer
HKM  �����hüpertroofiline (obstruktiivne) kardiomüopaatia
Hct �������(ingl haematocrit) hematokrit
HCV  ������(ingl hepatitis C virus) C-hepatiidi viirus
HDV  ������(ingl hepatitis C virus) D-hepatiidi viirus
HDL  ������(ingl high-density lipoprotein) kõrge tihedusega lipoproteiin
HHT  ������hereditary haemorrhagic telangiectasia
HIV  �������(ingl human immunodeficiency virus) inimese 

immuunpuudulikkuse viirus
HLA  ������(ingl human leucocyte antigen) inimese koesobivuse antigeen
HONK  ���(ingl hyperosmolar non-ketotic (coma)) hüperosmolaarne 

mitteketootiline kooma
HPV  ������(ingl human papillomavirus) inimese papilloomiviirus
HAR  ������hormoonasendusravi
HSP  ������Henochi-Schönleini purpura
HSV  ������herpes simplex’i viirus
HUS  ������hemolüütilis-ureemiline sündroom
IBD  �������(ingl inflammatory bowel disease) põletikuline soolehaigus
IBW ������ideal body weight
ICD  �������(ingl implantable cardiac defibrillator) implanteeritav 

kardioverter-defibrillaator
IKR  �������intrakraniaalne rõhk
IRO  �������intensiivraviosakond
IDDM ����insulin-dependent diabetes mellitus
IFN-  ���interferon alpha
IE  ���������(ingl infective endocarditis) infektsioosne endokardiit
Ig  ���������immuunglobuliin
MIC  ������(ldn morbus ischaemicus cordis) südame isheemiatõbi
IM  ��������(ingl intramuscular) lihasesisene
INR  �������(ingl international normalized ratio) rahvusvaheline 

normaliseeritud suhe
IP  ���������(ingl interphalangeal) interfalangeaal-
IPPV  �����intermittent positive pressure ventilation
ITP  �������idiopaatiline trombotsütopeeniline purpur
RÜ  ��������rahvusvaheline ühik
IVC  �������(ingl inferior vena cava) alumine õõnesveen
IV(I)  ����intravenoosne (infusioon)



IVU  �������intravenoosne urograafia
JVP �������(ingl jugular venous pressure) jugulaarveeni rõhk
K  �����������kaalium
kg  ��������kilogramm
KPa  �������kilopaskal
l  ������������liiter
LAD  ������left axis deviation on the ECG
LBBB  ����(ingl left bundle branch block) Hisi kimbu vasaku sääre 

blokaad
LDH  ������laktaadi dehüdrogenaas
LDL  �������(ingl low-density lipoprotein) madala tihedusega lipoproteiin
LFT  �������liver function test
LH  ���������luteiniseeriv hormoon
LIF ��������left iliac fossa
LKKS  ����liver, kidney (R), kidney (L), spleen
LMN  �����(ingl lower motor neuron) alumine motoneuron
LMWH  ��(ingl low-molecular-weight heparin) madalmolekulaarne 

hepariin
LOC �������(ingl loss of consciousness) teadvusekaotus
LP  ���������lumbaalpunktsioon
LUQ  ������left upper quadrant
VV  ��������vasak vatsake
LVF  �������left ventricular failure
LVH �������(ingl left ventricular hypertrophy) vasaku vatsakese 

hüpertroofia
MAI  ������Mycobacterium avium intracellulare
MALT  ���(ingl mucosa-associated lymphoid tissue) limaskestaga 

seotud lümfikude
mane  ��morning (from Latin)
MAOI  ���(ingl monoamine oxidase inhibitor) monoamiinoksüdaasi 

inhibiitor
MAP  �����(ingl mean arterial pressure) keskmine arteriaalne rõhk
MC&S  ���microscopy, culture, and sensitivity
μg  ��������mikrogramm
MKF   �����metakarpofalangeaal-
MCV  �����(ingl mean cell volume) erütrotsüüdi keskmine maht
MDMA  ��(ingl 3,4-methylenedioxymethamphetamine) 

3,4-metüleendioksümetamfetamiin
ME  ��������myalgic encephalomyelitis
mg  ������milligramm
MI  ��������müokardiinfarkt
min  �����minut(id)
ml  ��������milliliiter
mmHg  millimeeter elavhõbedasammast
MND  �����(ingl motor neuron disease) motoneuroni haigus
MR  �������modified release or mitral regurgitation
MRCP  ���(ingl magnetic resonance cholangiopancreatography) 

magnetresonantskolangiopankreatograafia
MRT  �����magnetresonantstomograafia
MRSA  ���(ingl meticillin-resistant S. aureus) metitsilliinresistentne S. 

aureus
SM  ��������(ldn sclerosis multiplex) hulgiskleroos
MSM  ����(ingl men who have sex with men) meestega seksivad mehed
MSU  �����midstream urine
N&V  ������nausea and/or vomiting
NAD  ������nothing abnormal detected
NBM  �����nil by mouth
ND  ��������notifiable disease
NEWS  ���National Early Warning Score
ng  ��������nanogramm
NG  ��������nasogastric
NHS  ������(ingl National Health Service (UK) Ühendkuningriigi riiklik 

tervishoiuteenistus
NICE  �����National Institute for Health and Care Excellence, http://

www.nice.org.uk
NIDDM  �non-insulin-dependent diabetes mellitus
NMDA  ��(ingl N-methyl-D-aspartate) N-metüül-D-aspartaat
NNT  ������(ingl number needed to treat) raviparemuse arv
nocte  ��at night
NR  ��������normal range (=reference interval)
MSPVR  �mittesteroidsed põletikuvastased ravimid
OK  ��������suukaudne rasestumisvastane ravim
od  ��������omni die (Latin for once daily)
OGD  ������oesophagogastroduodenoscopy
OGTT  ����(ingl oral glucose tolerance test) suukaudne glükoosi taluvuse 

test
OHCS  ����Oxford Handbook of Clinical Specialties
om �������omni mane (in the morning)
on  ��������omni nocte (at night)
OPD  ������outpatients department
OT ���������occupational therapist
P:CR  �����(ingl protein to creatinine ratio) valgu ja kreatiniini suhe (mg/

mmol)
P2 ����������pulmonary component of 2nd heart sound
PaCO2  ���(ingl partial pressure of CO2 in arterial blood) süsihappegaasi 

osarõhk arteriaalses veres
PAN  ������polyarteritis nodosa
PaO2  �����(ingl partial pressure of O2 in arterial blood) hapniku osarõhk 

arteriaalses veres
PBC  ������(ingl primary biliary cholangitis) primaarne biliaarne 

kolangiit
PCR  ������(ingl polymerase chain reaction) polümeraasi ahelreaktsioon
HCT  ������hematokrit
KATE  ����kopsuarteri trombemboolia
PEEP  ����(ingl positive end-expiratory pressure) positiivne 

lõppekspiratoorne rõhk
PEF(R)  �(ingl peak expiratory flow (rate)) ekspiratoorne tippvool
PERLA  ��pupils equal and reactive to light and accommodation
PET �������positronemissioon-tomograafia
PID  �������(ingl pelvic inflammatory disease) väikese vaagna põletikuline 

haigus
PIF  �������proksimaalne interfalangeaal (liiges)
PMH  �����past medical history
PND  ������paroxysmal nocturnal dyspnoea
PO  ��������(ld per os) suu kaudu
PPI  �������prootonpumba inhibiitor
PR ���������per rectum (by the rectum)
PRL �������prolaktiin
PRN  ������pro re nata (Latin for as required)
PRV  ������polycythaemia rubra vera
PSA  ������prostataspetsiifiline antigeen
PTH  ������(ingl parathyroid hormone) parathormoon
PT  ���������(ingl prothrombin time) protrombiini aeg
PUO  ������(ingl pyrexia of unknown origin) teadmata tekkepõhjusega 

püreksia
PV  ��������per vaginam (by the vagina, eg pessary)
PVD  ������peripheral vascular disease
QDS  ������quater die sumendus; take 4 times daily
qqh  �����quarta quaque hora: take every 4h
R  �����������right
RA  ��������reumatoidartriit
RAD  ������right axis deviation on the ECG
RBBB  ����(ingl right bundle branch block) Hisi kimbu parema sääre 

blokaad
RBC  ������(ingl red blood cell) erütrotsüüt
RCT  ������(ingl randomized controlled trial) juhuslikustatud kontrollitud 

uuring
RDW  �����(ingl red cell distribution width) erütrotsüütide 

suurusjaotuvus
RFT  �������respiratory function tests
Rh  ��������(ingl Rhesus status) reesuskuuluvus
RIF  �������right iliac fossa
NAR  ������neeruasendusravi
RUQ  ������right upper quadrant
RV  ��������right ventricle of heart
RVF  ������right ventricular failure
RVH  ������(ingl right ventricular hypertrophy) parema vatsakese 

hüpertroofia
  ����������recipe (Latin for treat with)
s/sek ���sekund
S1, S2 �����esimene ja teine südametoon
SBE  ������(ingl subacute bacterial endocarditis) alaäge bakteriaalne 

endokardiit
SC ���������(ingl subcutaneous) subkutaanne
SD  ��������(ingl standard deviation) standardhälve
SE  ���������side-effect(s)
SIADH  ��(ingl syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone 

secretion) mitteasjakohane ADH sekretsiooni sündroom
SL  ���������(ingl sublingual) keelealune
SLE  �������(ingl systemic lupus erythematosus) süsteemne 

erütematoosluupus
SOB  ������short of breath
SOBOE  ��short of breath on exertion
SpO2  �����(ingl peripheral oxygen saturation) perifeerne O2 saturatsioon 

(%)
SR ���������slow-release
Stat  �����statim (immediately; as initial dose)
STLH/I  �seksuaalsel teel leviv haigus/infektsioon
ÜÕV  ������ülemine õõnesveen
SVT  ������supraventrikulaarne tahhükardia
T°  ���������temperatuur
t½  ��������bioloogiline poolväärtusaeg
T3  ���������trijoodtüroniin
T4  ���������türoksiin
TB ���������tuberkuloos
TDS  ������ter die sumendus (take 3 times a day)
TFT  �������thyroid function test (eg TSH)
TIA  �������(ingl transient ischaemic attack) transitoorne isheemiline 

atakk
TIBC  �����(ignl total iron-binding capacity) üldine rauasidumisvõime
TPT ������� täielik parenteraalne toitmine
TPR  ������temperature, pulse, and respirations count
TRH  ������(ingl thyrotropin-releasing hormone) türeotropiin
TSH  ������(ingl thyroid-stimulating hormone) kilpnääret stimuleeriv 

hormoon
TTP  ������trombootiline trombotsütopeeniline purpura
U �����������units
HK  ��������haavandiline koliit
U&E  ������urea and electrolytes and creatinine
UMN  �����(ingl upper motor neuron) ülemine motoneuron
URT(I)  ��upper respiratory tract (infection)
UH ���������ultraheli(uuring)
UTI  �������(ingl urinary tract infection) kuseteede infektsioon
VDRL  ����Venereal Diseases Research Laboratory
VE  ��������ventricular extrasystole
VF ���������vatsakeste fibrillatsioon
VHF  ������(ingl viral haemorrahgic fever) viiruslik hemorraagiline 

palavik
VMA  �����vanillylmandelic acid (HMMA)
V/Q  �������(ingl ventilation/perfusion scan) ventilatsiooni/perfusiooni 

skann
VRE  ������(ingl vancomycin resistant enterococci) 

vankomütsiinresistentsed enterokokid
VSD  ������(ingl ventricular-septal defect) vatsakeste vaheseina defekt
VT ���������ventrikulaarne tahhükardia
VTE  ������venoosne trombemboolia
WBC  �����(ingl white blood cell) leukotsüüt
WCC  �����(ingl white blood cell count) leukotsüütide arv 
wk(s)  ��week(s)
yr(s) ����year(s)
ZN ���������Ziehl–Neelseni värving, nt mükobakterite kindlakstegemiseks





„See, kes õpib arstiteadust ilma raamatuteta, seilab kaardistamata merel, ent see, 
kes õpib arstiteadust ilma patsientideta, ei lähe üldse merele“

William Osler 1849–1919

Selles raamatus esineb sageli sõna „patsient“.
Ärge minge sellest kergekäeliselt mööda.

Pigem peatuge ja kergitage vaimusilmas mütsi, et avaldada austust neile, kes 
end teile avavad ja oma elu teie kätesse usaldavad, saades nõnda teile tõelisteks 

õpetajateks.
Ilma patsientideta olete vaid kasutu oskusega tehnik.

Patsiendid teevad teist arsti.
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Joon. 1.1 Tervisejumal Asklepios ja tema 
kolm tütart – Meditrina (meditsiin), Hygieia 
(hügieen) ja Panakeia (ravitsemine). Askle-
piose saua ja madu ei tohi segi ajada kahe 
maoga heeroldikepiga, mida hoiab käes 
kaupmeeste ja kelmide jumal Hermes, kel-
lesse suhtutakse halvakspanuga.

Aubin L. Millini graafikaplaat, Galerie Mythologique 
(1811)

Täname asjatundjat dr Kate Mansfieldi tema panuse eest käesoleva peatüki koostamisel� 
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Hippokratese vanne ~4. sajand EKR

Ma vannun arst Apolloni ja Asklepiose ja Hygieia ja Panakeia ja kõikide jumalate ning jumalan-
nade nimel, kutsudes neid ühtlasi tunnistajaiks, et mina tahan oma võimete ja otsuse kohaselt 

kinni pidada sellest tõotusest ja lepingust:

Austada minule arstikunsti õpetanut nagu oma vanemaid, andes temale, kui ta raha peaks vaja-
ma, osa oma tulust ning pidades tema järglasi oma vendadega võrdseiks, ning õpetada nende-

le, kui see nende soov peaks olema, seda kunsti tasuta ja lepinguta;  lasta neil osa saada nõuandest 
ja õpetusest samuti kui minu oma järeltulijail ja nagu lepingu allakirjutanud ja arstliku seaduse 
järgi vande andnud õpilastel, teistele aga õpetust mitte andes.

Mina tõotan anda korraldusi ainult haige kasuks vastavalt oma võimetele ja arusaamisele, ma 
tahan neid säästa kahjust ja ebaõiglusest.

Mina tõotan mitte kellelegi anda surmavat ravimit, kui mind ka seda teha palutaks, samuti 
luban, et mina ei anna ka sellekohast nõu.1 Samuti ei anna ma ühelegi naisele abordivahen-

dit.2 Pühalt ja vagalt tahan ma oma elujärge ja oma kunsti hoida. Luban mitte kasutada nuga,3 
ka mitte kivivaevuste korral, vaid tahan selle kõik jätta nende meeste hooleks, kes selle töö oma 
peale võtavad.

Igasse majja tahan ma sisse astuda haigele kasutoomiseks ja hoiduda kõigest ebaseaduslikust, 
eriti haige kahjustamisest ning eriti sugulisest vahekorrast nii naiste kui meestega, vabadega ja 

orjadega.

Mida ma ka ei kuuleks ravimise käigus või ka väljaspool ravitoiminguid inimese elu kohta, mida 
mingil juhul ei tohiks levitada, hoian ma oma teada, veendumuses, et niisuguseist asjust kõ-

nelemine on halb.

Kui ma sellest tõotusest kinni pean ja seda ei riku, siis saagu mulle osaks edu nii elus kui ka 
kunstis ja inimeste austus ka tulevastel aegadel. Kui ma murran tõotust ja valet vannun, saagu 

mulle osaks kõik vastupidine.

Väidetavalt pole paternalistlikust, väheolulisest, ebapiisavast ja võimalik, et Samose Pythagora-
se mõttekaaslastelt plagieeritud Hippokratese vandest kujunenud midagi muud kui arstide siir-
deriitus. Suudab see piisavalt kajastada tänapäeva arstide teadusalast, poliitilist, sotsiaalset ja 
majanduslikku tegelikkust? Kaheldamatult on tasuta meditsiiniõppest saanud ajalugu. Siiski on 
see vanne üks vanimaid siduvaid dokumente ajaloos ning selles sisalduvad pühendumise, eetika, 
õigluse, professionaalsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtted on ajatud.

Sõltumatuse, kui tänapäeva arstiabi olulise aluse puudumise üle võib vaielda. Ent samuti nagu 
arsti repertuaari on alates Hippokratese aegadest lisandunud anatoomia ja füsioloogia, ei tohiks 
väljajätmised takistada pidamast seda vannet ideaali poole püüdlevate spetsialistide enesedist-
sipliini alustõdede väljenduseks. Ei tasu ka unustada, et haiguse tõttu võidakse sõltumatusest 
hirmu, haavatavuse ning oleviku ja tuleviku subjektiivse hindamise tõttu ajutiselt ilma jääda. Võib 
väita, et sõltumatuse taastamiseks ongi tegelikult vaja Hippokratese stiilis paternalismi.
Vande tänapäevased versioonid ei kohusta sageli arste tõotuse mis tahes osadest kinni pidama. 
Tasub ka tähele panna, et vanne pole muud kui ajalooline rituaal, mis ei too endaga kaasa vas-
tutust, ning seetõttu võivad isiklikud, poliitilised, sotsiaalsed või majanduslikud prioriteedid selle 
üles kaaluda:

„Auschwitzis olid arstid kohal ligi miljoni ohvri mõrva juures (...). Neile ei meenunud, et nad 
oleksid Auschwitzis olnud kuigi teadlikud oma Hippokratese vandest, ning polnud ime, et sellest 
rääkimine tekitas neis ebamugavust (...). Hitlerile antud lojaalsusvanne oli neile palju olulisem.“ 

Robert Jay Lifton, „The Nazi Doctors“.

Hippokratese vande vettpidavus

1 Siin ei viidata ilmselt eutanaasiale (halastussurmale), kuna vande sõnastamise ajal seda mõistet veel ei teatud. 
Pigem arvatakse, et siin on viidatud levinud tavale kasutada arste poliitiliste mõrvade toimepanekuks.
2 Abort suukaudsete meetodite abil oli Vana-Kreekas seaduslik. Vandes hoiatatakse vaid pessaaride kasutamise 
eest, kuna need võisid tekitada surmaga lõppevaid infektsioone.
3 Vandes mitte ei salata kirurgiat maha, vaid palutakse arstil jätta see spetsialistide hooleks.
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Arstiabi
Nõuanded arstidele
 • Ärge süüdistage haiget haigestumises.
 • Püüdke välja selgitada patsiendi soovid ja neid täita.
 • Õppige.
 • Töötage koos patsiendiga, mitte konsultandiga.
 • Austage teiste arvamust.
 • Ravige patsienti, mitte haigust.
 • Võtke vastu inimesi, mitte diagnoose.
 • Veetke aega leinajatega, aidake neil pisaraid valada.
 • Andke patsiendile (ja endale) aega, et küsimusi esitada, järele mõelda ja lasta tervisel taastuda.
 • Usaldage patsiente kahtlustest hoolimata. 
 • Olge optimistlik.
 • Olge enda vastu leebe: arstid pole igiliikurid.
 • Kuulake oma sisetunnet.
 • Rääkige tõtt.
 • Mõistke, et teaduslik lähenemine võib olla piiratud, kogemustel ja empaatial aga pole piire.

Ühendkuningriigi riiklik tervishoiuteenistus
„Ravioskused ja tervenemise vahendid antakse tasuta patsiendi kasutusse, kui ta neid vajab; ars-
tiabi eest vastutab kogukond ja see peab olema kättesaadav ühtviisi nii rikastele kui ka vaestele, 

pidades silmas üksnes meditsiinilist vajadust ja mitte ühtki muud kriteeriumi (...). Ühiskond muutub 
terviklikumaks, rahulikumaks ja vaimselt tervemaks, kui kodanikel on teadmine, et mitte üksnes 
neil, vaid kõigil nende kaasinimestel on haiguse korral juurdepääs parimale abile, mida meditsiin 
suudab pakkuda (...). Alati võib ju silma kinni pigistada. Võib-olla on see majanduslikult kasulik. See 
oleks aga tõeline moraalne allakäik.“

Aneurin Bevan, „In Place of Fear“, 1952.

2014. aastal esitas sihtasutus The Commonwealth Fund rahvusvaheliste tervishoiusüsteemide üle-
vaate, milles uuriti rahastamist, juhtimist, tervishoiuteenuste kvaliteeti, tõhusust, tõenduspõhist 
praktikat ja innovatsiooni. 11 rahva tervishoiusüsteemide hindamisel 11 kategoorias tuli kokkuvõttes 
esikohale Ühendkuningriigi riiklik tervishoiusüsteem NHS poole väiksemate kuludega inimese kohta 
kui USAs.1 Heategevuslik organisatsioon The King’s Fund lükkab ümber müüdi, et NHS on tänapäeval 
liiga kallis,2 ehkki rahastamine on endiselt poliitiline valik. Bevan ennustas, et NHS püsib nii kaua, kuni 
on inimesi, kes sellesse usuvad ja selle nimel võitlevad. Hoidkem seda.

Otsustamine ja sekkumine on põhimõtteliselt tegutsemine, kaalu-
mine ja oletamine on põhimõtteliselt mõtlemine, meditsiin aga on 
oma olemuselt nende kõigi kombineerimine teiste huvides. Püüa-
me oma ideaalidega mõttetööd ja tegevust ergutada: nagu tä-
hedki, on ideaalid raskesti kättesaadavad, kuid aitavad õiget teed 
leida. Meie väljavalitu on Orion (joon. 1.2).  See tähtkuju on näha 
kogu maailmas, nii et see ühendab meie lugejaid kõikjal, ning see 
on äratuntav isegi siis, kui teised tähtkujud on juba ammu paigast 
nihkunud.

Meditsiin ja tähed

Joon. 1.2 Orioni tähtkujus on kolm heledamat tähte: Bellatrix (ste-
toskoobi otsak), Betelgeuse (B) ja Rigel (R). Kolm tähte ristumiskoha 
juures (Orioni vöö) on Alnitak, Alnilam ja Mintaka.

©JML ja David Malin.
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KVALITEETSED ELUAASTAD JA ressursside normeerimine

„Üldmeditsiinis on palju nii tabamisi kui ka möödalaskmisi. See on elukutse, kus täpne mõõtmine 
pole lihtne, ja nii oleme sunnitud lõputult kaaluma, kas üks või teine raviviis oleks tõhus."

Aneurin Bevan, „In Place of Fear“, 1952.

KVALITEETNE ELUAASTA (ingl k quality-adjusted life year, QALY) on kvaliteetselt elatud eluaasta.  Üks 
oodatav tervena elatav aasta = 1 QALY; ühe oodatava haigena elatava aasta väärtus on aga < 1 QALY 
(täpne väärtus langeb koos järjest halveneva elukvaliteediga). Kui tänu sekkumisele olete tõenäo-
liselt kaheksa aastat väga hea tervise juures, siis on selle sekkumise QALY-väärtus 8. Kui uus ravim 
parandab teie elukvaliteeti 25 aastaks 0,5-lt 0,7-le, on selle QALY-väärtus (0,7 Ω 0,5)≈25=5. Sekkumise 
hinna põhjal saab arvutada 1 QALY maksumuse. Seejärel saab tervishoiuprioriteetide seadmisel rõh-
ku panna madalama maksumusega kvaliteetsetele eluaastatele. Ühendkuningriigi riiklik kvaliteetse 
tervishoiu ja arstiabi instituut (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) on seisukohal, 
et kulutõhusad on sekkumised, mille puhul 1 QALY=< 30 000 naelsterlingit (u 34 000 eurot). Utilitaarse 
teooria praktilise rakendusena võib aga QALY mudelit kritiseerida (tabel 1.1). Tasub meeles pidada, 
et ehkki arsti jaoks on aeg konkreetne ja mõõdetav, on aeg patsientide silmis pigem kirjandus kui 
teadus: minut võib olla peatükk, aasta vaid üks lause.3
Tabel 1.1 QALY-süsteemi eelised ja puudused
Eelised Puudused

Läbipaistev ühiskondlike otsuste 
tegemine

Keskendub osale (haigus), mitte tervikule (tervis)

Ühine ühik eri sekkumiste jaoks Põhineb väärtushinnangul, et pikem eluiga on edu 
näitaja

Võimaldab kulutasuvuse analüüsi Hinnangu elukvaliteedile annab üldsus, mitte haiged

Võimaldab rahvusvahelist 
võrdlust

Võib olla ealiselt diskrimineeriv – eakatel on alati 
võimalik juurde saada vähem oodatavaid eluaastaid

Keskendub tulemustele, mitte protsessile, mis 
hõlmab näiteks hooldust, osavõtlikkust

Arstiabi pöördvõrdelisuse seadus, võrdsus ja õiglane jaotamine
Arstiabi pöördvõrdelisuse seaduse kohaselt on hea arstiabi kättesaadavus pöördvõrdeline vajadu-
sega selle järele. See on tingitud teenuste kehvemast kvaliteedist, teenustele juurdepääsu takistus-
test ja välistest ebasoodsatest tingimustest. Kuna QALY-süsteemi puhul keskendutakse sekkumisest 
saadavale kasule, koheldakse kõiki võrdsena. On see aga tõepoolest võrdsus? Õiglane jaotamine on 
nn kaupade jaotamine selliselt, et kõige kehvemas olukorras olijate olukord paraneks. Tervishoius 
tähendab see ressursside jaotamist neile, kes seda kõige rohkem vajavad, olenemata kvaliteetsetest 
eluaastatest.

Osavõtlikkus on meditsiinis kahtlemata oluline4,5. Just emotsionaalne reaktsioon negatiivsusele 
või kannatustele tekitab soovi aidata. See pole ainult haletsemine, millel on alavääristamise maik, 
ja erineb ka empaatiast, mis tähendab teiste emotsionaalse seisundi läbielamist. Selleks on vaja 
end kujutlusvõime abil teise inimese olukorda panna.  Romaanitegelane Jules Henri kaotab võime 
aru saada, et tegemist on teise isikuga; teise inimese meeleheide muudab seda, kuidas ta maa-
ilma tajub, nii et nad on ühendatud mingis kõikehõlmavas, ehkki märkamatus inimsuse vormis.4  
 
Kaastunde puhul on teise valu „mitmekordistanud kujutlusvõime ja pikemaks muutnud sada vas-
tukaja“.5 Osavõtlikkust ei saa õpetada; selleks on vaja kannatustesse sisse elamist, kultuurilist 
mõistmist ja vastastikkust, mitte paternalismi. Kehv poliitiline, väga mehaaniline ja juhtimispõ-
hine keskkond ei soodusta selle väljendumist. Kui osavõtlikkust (mida tuntakse) on raske üles 
näidata, ei tohi teha järeleandmisi etiketis (kuidas toimitakse) – olulisel kohal on probleemi süü-
vimine, empaatia, lugupidamine, tähelepanu ja kombed: „Sest seda poleks ma kunagi paludagi 
söandanud: et sa tunneksid mulle kaasa ja kannataksid ära mu vaevlemise ja jääksid minuga ja 
aitaksid mind.“6

Osavõtlikkus

4 Sebastian Faulks, „Human Traces“, 2005.
5 Milan Kundera, „Olemise talumatu kergus“, [1984] 2017.
6 Sophoklese „Philoktetes“,  409 EKR (tõlge eesti keelde Phillipsi ja Clay 2003. aasta ingliskeelse tõlke põhjal).
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Diagnostikamõistatus
Kuidas panna diagnoosi
Diagnoosimine äratundmise alusel: see on õpilaste jaoks kõige ärritavam meetod. Veedate tund 
aega, küsides kõiki valesid küsimusi, ja siis hõljub sisse arst ning ütleb, mis haigusega on tegemist, kui 
teie pole veel jõudnud pulssigi mõõta. Arst tundis lihtsalt haiguse ära nagu vana sõbra (või vaenlase).
Diagnoosimine tõenäosuse alusel: oma arstipraksise jooksul koguneb meil isiklik andmebaas diag-
noosidest ja seonduvatest eksimisvõimalustest.  Alateadlikult kasutame iga uue juhtumi puhul seda 
pidevalt arenevat tõenäosusalgoritmi ning mida edasi, seda kiiremini ja ladusamalt see läheb.
Diagnoosimine arutluskäigu alusel: nagu Sherlock Holmes, peame välistama iga diferentsiaali, ning 
diagnoos on see, mis järele jääb. See sõltub diferentsiaali kvaliteedist ja eeldab meetodeid haiguste 
absoluutseks välistamiseks. Kõik uuringud on pigem statistilised kui absoluutsed (5% rahvastikust 
on väljaspool „normaalsuse“ piire), mistõttu see meetod sobib parimal juhul kirjandusse – nagu ka 
Sherlock Holmes.
Diagnoosimine jälgimise ja ootamise teel: põhjalike uuringute ohte ja kulusid võib ennetada aja 
oskusliku kasutamisega.
Diagnoosimine valikulise kahtlemise teel: diagnoos põhineb kliinilistel sümptomitel ja uuringutel. 
Pole aga kaljukindlaid sümptomeid ega täiuslikke uuringuid. Kui diagnoosi on raske panna, proovige 
kahelda sümptomites, seejärel uuringute tulemustes. Meditsiinis pole aga võimalik kaugele jõuda, 
kui kahtlete kõiges – seega kahelge valikuliselt.
Diagnoos iteratsiooni ja kordamise teel: lühikese anamneesi põhjal on tarvis otsida mõnda sümp-
tomit, mille käigus tekib vajadus esitada täiendavaid küsimusi ja teha mõni uuring.  Kui protsess 
kordub, ilmnevad mitmesugused diagnoosivõimalused, nii et on vaja esitada veel küsimusi ja teha 
täiendavaid uuringuid. Ja nõnda ei lõppe anamneesi koostamine ja diagnoosimine kunagi.
Heuristilised lõksud
Heuristikud on kognitiivsed otseteed, mis võimaldavad kiiresti otsuseid teha, keskendudes asjako-
hastele vihjetele. Pange neid tähele, et hoiduda nende lõksu langemast.7
Esindatus: diagnoos pannakse nn klassikalise juhtumi alusel. Ärge unustage ebatüüpilisi variante.

Kättesaadavus: haigused, mida me mäletame või viimati ravisime, on meie diagnoosipagasis esiko-
hal. Küsige endalt, kas see hõlpsamini kättesaadav teave on tõepoolest asjakohane.
Liigne enesekindlus: kas hindate oma teadmisi üle? Tõenäoliselt.
Kallutatus: otsime ja tuletame meelde kliinilist teavet, mis vastab meie ootustele. Kas saate oma 
diagnostilise hüpoteesi ümber lükata?
Petlik seos: eeldatakse, et esinevate sündmuste vahel on põhjuslik seos. Kuid kas patsiendi tegi 
terveks ravi või aeg?

Mõelgem kolmele targale mehele:6
Ockhami habemenuga: ladinakeelse sõnastuse „entia non sunt multiplicanda praeter necessita-
tem“ üks võimalik eestikeelne tõlge on ‘olemusi ärgu paljundatagu ilma vajaduseta’. Seega peaks 
arst diagnoosidega säästlikult ümber käima ja leidma pigem ühe haiguse, mis selgitab kõiki sümp-
tomeid, mitte pakkuma välja paar-kolm omavahel mitteseotud diagnoosi.
Hickami mõttetera: patsientidel võib olla nii palju diagnoose, kui nad heaks arvavad. Tunnused 
ja sümptomid võivad olla tingitud rohkem kui ühest patoloogiast. Statistiliselt on suurem tõe-
näosus, et patsiendil on kaks tavalist diagnoosi, mitte üks kõiki sümptomeid hõlmav haruldane 
terviseprobleem.
Crabtree nui: ei saa olla ühtki üksteisele vasturääkivate tähelepanekute kogumit, millele inimese 
intellekt ei suudaks leida mõistuspärast selgitust, olgu see kui tahes keeruline. See tuletab meel-
de, et arstid eelistavad Ockhamit Hickamile: kõikehõlmav diagnoos on palju rahuldustpakkuvam. 
Seetõttu on ka diagnoosi kinnitamine kallutatud, kuna püüame leida teavet, mis sobiks kokku 
meie kõikehõlmava teooriaga.  Ükskõik kui väga teie diagnoos teile ka ei meeldiks, ärge unustage 
selle vettpidavust kontrollida. 

Habemenuga, mõttetera ja nui
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Alati on võimalus eksida,8  sest te ei märka, kui see juhtub. Kuna inimene on vigade suhtes pime, 
on „ma eksin“ oleviku vormis võimatu väide. Kui olete eksimusest teadlik, siis on teil ju õigus, ja 
te saate vaid mineviku vormis öelda „ma eksisin“. Sel põhjusel tuleb ekslikkust aktsepteerida kui 
läbi ja lõhki inimlikku nähtust. Kindel olemine on aga, vastupidi, veendumus, et me ei saa eksida, 
kuna meie arvamused ja tõekspidamised peavad tuginema faktidele. Kindel olemine loob meeldi-
va illusiooni, et maailma (ja meditsiini) on võimalik vallata. Olge aga kindlustundega ettevaatlik, 
sest sellega kaasneb vaatenurga pöördumine sissepoole, meie enda veendumuste suunas. See tä-
hendab, et me ei pruugi enam teiste inimeste lugudest hoolida.  Kindel olemine hävitab empaatia.

Et välja selgitada, kuidas ja miks vigu tehakse, tuleb eksimusi tunnistada ja aktsepteerida. Õi-
gustamine pole edu seisukohalt hea. „Ma eksisin, aga...“ on vaevalt eksimuse avameelne ja aus 
analüüs, mis aitaks tulevikus teisiti ja paremini toimida. Ainult vigade üksipulgi läbivaatamise 
abil on võimalik näha, et eksimuses peitub võimalus muutuda. Ometi on meditsiinipraktikas hulga 
näiteid vastuseisust vigade avalikustamisele ja eksimuste varjamise premeerimisest. See peab 
muutuma.4 Ärge unustage, et inimesed kipuvad olema oma vigade suhtes pimedad, ja kaitske 
neid, kes eksimustest teada annavad. Kuulake. See on alandlik toiming, millega tunnistate teiste 
positsiooni ja võimalust, et te ise eksite. Teadmised püsivad seni, kuni need saab ümber lükata. 
Parem juba püüelda Sokratese apooria poole:

„Alguses ta ei teadnud ega praegugi tea (...), aga siiski arvas end vastust teadvat ja vastas 
julgesti oma arusaama kohaselt.  Toona ta ei adunud oma teadmatust, nüüd aga seevastu on 
oma teadmatusest teadlik (...). Küllap oleme siis aidanud tal jõuda tõele lähemale, sest nüüd 
on ta valmis innukalt uurima, kuidas see asi on, kuna ta ei tea seda (...). Kas arvad, et ta oleks 
kunagi hakanud selle asja kohta uurima või õppima, nii kaua kui arvas end seda teadvat, kuigi 
ei teadnud? Kas ei toimunud see alles siis, kui ta sattus kimbatusse ja pidi tunnistama oma 
teadmatust ja temas ärkas teadmisjanu?“

Platon „Menon“, 402 EKR. Eestikeelse tõlke aluseks on Waterfieldi ingliskeelne tõlge („Meno and other dialogues“, 2005) ja 
blogis http://madis-liibek.blogspot.com.ee/2016/09/platon-menon.html esitatud eestikeelne versioon.

Eksimine

Maailmas, kus „viga“ võidakse kergesti pidada „komplikatsiooniks“, on lihtne varjata eksimusi 
erialakeele rägastikus. 2014. aastal kehtestati Inglismaal seadusega kutsealane avameelsuse ko-
hustus juhtumite puhul, mis põhjustavad surma, raskeid või keskmise raskusega kahjustusi või 
pikaajalist psühholoogilist kahju. Patsiendile tuleb juhtunust niipea kui võimalik isiklikult teatada, 
anda teada edasise uurimise üksikasjadest ning tema ees tuleb vabandada.  See aga ei tohiks tä-
hendada küsitava väärtusega vabandust, et n-ö linnuke kirja saada. Võite julge olla – vabandus ei 
tähenda vastutuse võtmist. Riskid ja vead kuuluvad meditsiini juurde ja teil on vabadus kahetsust 
üles näidata, kui need juhtuvad. Ärge keskenduge seadustele, vaid läbipaistvusele ja õppimisele. 
Andestamise eelduseks on kõikehõlmav reageerimine, kus protsessi keskmesse seatakse patsien-
di arvamus.9

Avameelsuse kohustus

Eksimine ühendab meditsiini ja humanitaarteadusi. Mõlemad püüavad ületada lõhet meie endi 
ja maailma vahel. Meditsiin püüab seda teha objektiivselt, kasutades „tõe“ suunas liikumiseks 
ümberlükatud hüpoteese (eksimusi). Kunst seevastu aktsepteerib teadmatust ning ülistab 
mööduvust ja subjektiivsust. Maailma näitamisega kellegi teise silmade läbi õpetab kunst meile 
empaatiat. Just kunsti ja meditsiini kokkupuutekohas saavad arstid taas inimkonnaga üheks ja 
kogevad tundeid, mis meie patsiente motiveerivad või kohutavad. Teadmatus on nii meditsiini-
teooria kui ka lugude ja piltide aluseks. Need aga on tunnistuseks meie kõrgeimatest püüdlustest.

„Me kõik teame, et kunst pole tõde. Kunst on vale, mis paneb meid tõde mõistma, vähemalt 
seda tõde, mis meile mõistmiseks antakse.“

Pablo Picasso kogumikus „Picasso Speaks“, 1923.

Meditsiin, eksimused ja humanitaarteadused
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Käitumine haigevoodi juures ja suhtlemisoskused

Hea käitumine haigevoodi juures on dünaamiline. See kujuneb patsiendi vajaduste valguses ning 
põhineb aususel, huumoril ja alandlikkusel ning inimliku nõrkuse tunnistamisel. See on aga habras: 
„See, kui vähe on vaja, et meditsiinis saaks edust nurjumine, teeb murelikuks. (...) Ei mõelda ju sellele, 
et vaid väike etiketiaps võib kõik luhta ajada. Selgub aga, et sotsiaalne mõõde on niisama oluline kui 
teaduslik (...). See, kuidas toimub lävimine, võib saada otsustavaks, kas arsti usaldatakse, patsient 
kuulatakse ära, pannakse õige diagnoos, määratakse õige ravi. Selles vallas pole aga täiuslikku rusi-
kareeglit.“ (Atul Gawande, „Better: A Surgeon's Notes on Performance“, 2008)

Patsient ei pruugi hoolida sellest, kui palju te teate, kuni ta teab, kui palju te hoolite. Ilma hoole ja 
usalduseta ei saa tervenemine toimuda. Paikapandud reeglid on parimal juhul suuniseks.
Tutvustage end iga kord patsiendiga kohtudes, öeldes oma nime ja rolli.

„Tutvustamine on inimliku kontakti loomine kannatava ja haavatava inimese ning teda aidata 
sooviva inimese vahel. Sellega alustatakse ravisuhet ja see tekitab kohe usaldust.“

Kate Granger, hellomynameis.org.uk, #hellomynameis
Olge sõbralik� Naeratage. Istuge. Tundke patsiendi vastu huvi ja küsige mõni ettekavandamata kü-
simus. Öelge patsiendi nime rohkem kui üks kord.
Kuulake� Ärge olge keskmine arst, kes katkestab patsiendi juttu iga 20–30 sekundi järel.

„Tehke tark nägu pähe, ärge öelge midagi ja mühatage. Kõne anti meile mõtete varjamiseks.“
William Osler (1849–1919).

Oodake kauem, enne kui ise rääkima hakkate. Patsient võib veel midagi öelda.
Pöörake tähelepanu mitteverbaalsele suhtlusele� Pange tähele žeste, kehakeelt ja silmsidet. Olge 
teadlik ka oma kehakeelest.
Selgitage� Kaaluge kirjalike selgituste ja jooniste kasutamist. Vajaduse korral kaasake arutellu sugu-
lased, kes saavad aidata mõista ja meenutada.
Kohandage oma keelekasutust� Teie patsient ei pruugi soravas meditsiinikeeles antud selgitusest 
aru saada.
Täpsustage üle� Kas patsient ja teie ise mõistate ühtmoodi selliseid sõnu nagu „äge“, „krooniline“, 
„peapööritus“, „kollasus“, „šokk“, „pahaloomuline“, „remissioon“?
Olge viisakas� Selleks pole mingit erilist annet vaja.

„Viisakus on mõistlik ja seega on jämedus rumal. Saada endale vaenlasi, olles tarbetult jäme, on 
sama jabur kui süüdata oma maja põlema.“

Arthur Schopenhauer (1788–1860).
Tegelege väljaütlemata hirmudega� Andke patsientidele võimalus muret väljendada: „Mis see teie 
kartuste põhjal olla võiks?“, „Mõned inimesed muretsevad ... pärast, kas see teeb ka teile muret?“
Võtke arvesse patsiendi haigusmudelit� Patsientidel võib olla sümptomitele oma selgitus. Kuulake 
nende teooriad ära ja võimaluse korral püüdke selgitada, miks need ei ole teie arvates tõenäolised.

„Arst peab arvestama rohkemaga kui haige organ, isegi rohkemaga kui inimene tervikuna – ta 
peab käsitlema inimest tema maailmas.“

Harvey Cushing (1869–1939).
Hoidke patsient asjaga kursis� Selgitage pandud diagnoosi, seostades seda patsiendi arusaamade, 
veendumuste ja muredega. Teatage talle, mis juhtub järgmisena ja tõenäoliselt millal. „Varsti“ võib 
tähendada arstile kuud, patsiendile aga päeva. Vabandage kõigi viivituste pärast.
Tehke kokkuvõtteid� Kas midagi jäi kahe silma vahele?
Suhtlusele, partnerlusele ja tervise parandamisele tuleb kasuks, kui arstid on TAKTItundelised:10
 • Teadlikkus – patsiendi anamnees, sotsiaalne suhtlus;
 • Aktiivne Kehakeel – žestikuleerimine, kohane kontakt, patsiendi poole nõjatumine;
 • Toetamine – julgustamine, toetavad repliigid (hmm, ahaa);
 • Inimliku õhkkonna loomine, soojendus – konsultatsiooni alguses ametlikum, aga toetav, hoidudes 
kindlasti olemast domineeriv või üleolev ja lõpus mitteverbaalsetest katkestustest (näiteks pat-
siendile selja pööramine).
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Avatud küsimused „Kuidas läheb?“, „Mida te tunnete?“ Patsiendi valitud suund annab väär-
tuslikku teavet. „Milline see okse oli?“ „Tume.“ „Kui tume?“ „Tumedad tükid olid sees.“ „Millised 
täpsemalt?“ „Nagu muld.“ See teave on kulla hinnaga, ehkki kohvipaks oleks meid samas suu-
nas juhatanud.
Patsiendikesksed küsimused Patsientidel võib olla oma arvamus sellest, mis nende sümp-
tomeid põhjustab, milline on mõju ja mida tuleks ette võtta. Seda enam, et patsiendid konsul-
teerivad enne PA poole pöördumist sageli dr Google’iga. Kui patsiendi ideid, muresid ja ootusi 
läbi ei arutata, ei pruugi ta teiega kunagi täiesti rahule jääda ega suuta raviprotsessis täielikult 
osaleda.
Terviklik lähenemine Inimesed ei ole sõltumatud üksused; me oleme keerulised ja mõjutata-
vad olendid, kes reageerivad pidevalt sündmustele, keskkonnale ja üksteisele. Patsiendi murede 
mõistmiseks peate esmalt mõistma tema konteksti: era- ja tööelu, unistusi, hirme. Pereliikmete 
ja sõprade antavast teabest võib olla palju kasu probleemi vallandanud või teravadanud teguri-
te kindlakstegemisel ja tegeliku põhjuse väljaselgitamisel. Ärevusest tingitud peavalu korral on 
kõige parem aidata patsiendil tuge leida, mitte talle valuvaigisteid välja kirjutada.
Vaikus ja vastukaja Sageli on kõige olulisemaid üksikasju raske sõnadesse panna. Aidake pat-
siendil neid mõtteid väljendada, andes neile aega: kui hakkate linnukest küsitlema, lendab ta 
minema, kui aga olete vaikselt nagu puu, lendab ta võib-olla teie õlale.

„Ametisaladus: kõige paremad diagnoosijad meditsiinis pole mitte sisearstid, vaid patsiendid. 
Kui arst vaid maha istub, vait jääb ja kuulab, ütleb patsient lõpuks talle diagnoosi.“

Oscar London, „Kill as Few Patients as Possible“, 1987.

Ehkki vaikus on mõjus, ei tohiks see olla rusuv – proovige patsiendi viimati öeldud sõnu peegel-
dada, et julgustada teda konkreetset mõtet väljendama.
Mida vältida
Suletud küsimused: need ei jäta võimalust oletusi ümber lükata. „Kas pärast kukkumist on teil 
puus valutanud?“ „Jah, on küll.“ Patsient saadetakse uuringutele, ehkki seesama puusavalu oli 
patsiendil juba aastaid enne kukkumist.
Küsimused, kus pakutakse vastus välja: „Kas okse oli must, umbes nagu kohvipaks?“ „Jah, see 
oli kohvipaksu moodi.“ Arsti eeldused ja kärsitus hankida tõendeid eelnevalt otsustatud stse-
naariumile muudavad küsitlemise mõttetuks.

Küsimuste esitamine

Ühine otsustamine: ühtegi otsust minu kohta ei tehta ilma minuta
Ühise otsustamise eesmärk on seada kliiniliste otsuste langetamise keskmesse patsiendi vajadused, 
soovid ja eelistused.
 • Aidake patsientidel sõnastada arusaama nende terviseprobleemist.
 • Teavitage patsiente nende terviseprobleemist, ravivõimalustest, kasudest ja ohtudest.
 • Tehke otsuseid, tuginedes mõlemapoolsele mõistmisele.

Küsige pigem „Mis teile muret teeb?“, mitte „Mis viga?“.
Pange ka tähele, kas te kaldute liberaalse paternalismi ehk „nükete“ poole. See tähendab, et teavet 
antakse sellisel viisil, et julgustada inimest tegema teatud otsust, mis arvatakse olevat tema jaoks 
parim, ning et korrigeerida patsiendi näiliselt „väära“ mõttekäiku. Selleks näidatakse teavet kas 
heas või halvas valguses, sõltuvalt teie seisukohast ja sellest, mis suunas soovite kuulajat mõjutada. 
Mõelge järgmistele väidetele uue ravimi kohta, mis tagab ellujäämise 96% juhtudest, võrrelduna 
94%-ga varasema ravimi puhul.
 • Seda ravimit võttes jääb rohkem inimesi elama.
 • See uus ravim vähendab suremust kolmandiku võrra.
 • See uus ravim toob kasu ainult 2%-le patsientidest.
 • Uuel ravimil võib olla teadmata kõrvaltoimeid.

Millise valiku teete?
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Ravimite väljakirjutamine
Enne, kui määrate ravimi, mida te põhjalikult ei tunne, vaadake selle kohta teavet andmebaasist 
BNF või BNF for Children vms.
Kontrollige, ega patsiendil pole allergiaid, ja püüdke võimaluste piires reaktsiooni hinnata (tabel 
1.2). Ravimite tõttu haiglasse sattumine ja ravimitest tingitud surmajuhtumid, mida oleks saanud 
vältida, on tõsine probleem. Samas ärge jätke kasutamata elupäästvat ravimit, kui sellega kaasne-
vad kergekujulised ja ettenähtavad kõrvaltoimed.
Kontrollige väga hoolikalt ravimite koostoimeid.
Tabel 1.2 Reaktsioonid ravimile
Reaktsiooni tüüp Näited

Tegelik allergia Anafülaksia: turse, nõgestõbi, vilistav hingamine (lk 794–5)

Kõrvaltoime Kõigil ravimitel on kõrvaltoimed. Kõige tavalisemad on lööve, 
sügelus, iiveldus, kõhulahtisus, loidus ja peavalu.

Tugevam toime / 
toksilisus

Tingitud inimeste erinevusest. Tavaliselt aitab annuse reguleeri-
mine, kuid olge ettevaatlik muutunud ravimikliirensi juhtumite-
ga, näiteks maksa- ja neerukahjustuste (lk 305) korral.

Ravimite koostoime Reaktsioon tekib ravimite koos kasutamisel, näiteks asatiopriin 
ja allopurinool, erütromütsiin ja varfariin

Ärge unustage põhimõtet primum non nocere: eelkõige ära kahjusta. Mida kergem haigus, seda kaa-
lukam on see põhimõte. Üldiselt kalduvad arstid määrama pigem liiga palju kui liiga vähe ravimeid.

Enne mis tahes ravimi väljakirjutamist pidage silmas järgmist.
1      Põhjuseks olev patoloogia. Sümptomite leevendamine ei tohi takistada uurimist ja õige diag-

noosi määramist.
2      Kas ravim on välja kirjutatud kõige kindlamate tõendite alusel?
3      Reaktsioonid ravimitele� Kõigi ravimitega kaasnevad riskid, võimalikud kõrvaltoimed, ebamu-

gavus patsiendile ja kulud.
4      Kas patsient võtab teisi ravimeid?
5      Alternatiivid ravimitele. Kas patsient tõepoolest vajab või tahab ravimit? Kas määrate ravimi 

lihtsalt selleks, et midagi teha, või leiate tõepoolest, et see aitab patsienti? Kas oleks asjakoha-
sem näiteks anda teavet, julgustada või soovitada elustiili muutust?

6      Kas on üledoosi või sõltuvuse tekkimise oht?
7      Kas saate patsienti abistada? Üks kord ööpäevas on parem kui neli korda ööpäevas. Kui lihtne 

on pudelit avada? Kas on olemas viis ravimi võtmise hõlbustamiseks, näiteks ravimidosaator, 
patsiendi nõustamise teenus, IT-lahendus, näiteks nutitelefoni rakendus?

8      Tuleviku planeerimine� Mille põhjal otsustate, kas ravim toimis? Millised on näidustused jätka-
miseks, lõpetamiseks või annustamisskeemi muutmiseks?

Valu peetakse sageli läbinisti halvaks asjaks ja muidugi unistavad paljud patsiendid valuta elust. 
Ilma valuta oleme aga haavatavad, kuna võime ise ennast oma käitumisega kahjustada, samuti 
riskime sellega, et terviseprobleemi tegelikud põhjused jäävad avastamata.

Kui enamik lapsi õpib kiiresti, et keeva vett ei tohi puutuda, kuna nende enda keha suunab nende 
käitumist valuga karistamise teel, siis kaasasündinud valutundetusega (CIPA) lapsed võivad saada 
põletusi ja nahavigastusi ning luid murda, ilma et nad esialgu midagi tunneksid. Nende tervis on 
pidevalt ohus, kuna nad võivad teadmatult endale viga teha ega märka vigastusi. CIPA on küll 
väga haruldane, kuid on ka palju levinud näiteid sellest, et inimesed kalduvad kaitsva valuaistin-
gu puudumisel endale viga tegema. Kas olete pärast hambaarsti juures saadud tuimestussüsti 
endale keelde või põske hammustanud? Diabeetilise neuropaatiaga patsientidel, kelle jalad on 
valutundetud, on osteomüeliidi ja atropaatia tekke risk. 

Kui saate sõnumi halbade uudistega, ei lahenda te probleemi sõnumit ära peites. Kuulake, mida 
valu räägib, ja tehke nii, et patsient tunneks end mugavalt.

Valu väärtustamine
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Platseeboefekt
Platseeboefekt on laialt tuntud nähtus, mille puhul patsientide tervislik seisund paraneb raviga, 
millel arstide arvates ei ole nende haiguste patofüsioloogiale otsest mõju. Ravi olemus (tabletid, 
rituaalid, massaaž) pole nii oluline kui patsiendi veendumus, et ravi aitab.

Platseeboefekti näited tänapäeva meditsiinis on näiteks kliiniliste uuringute platseeborühma 
kuuluvad osalejad, kelle raskesti ravitav terviseprobleem paraneb oluliselt, ning tugeva valu all 
kannatavad patsiendid, kes arvavad, et füsioloogiline lahus, mida nad saavad enne veenisiseselt 
manustatavat morfiini, on opioid, ja teatavad valu vähenemisest juba enne morfiini manustamist. 
Tõenäoliselt on ka oluline osa tegeliku toimeainega ravimitest saadavast sümptomite leevendusest 
tingitud platseeboefektist.

Täiendmeditsiini tööstus kasutab platseeboefekti paljudel leidlikel viisidel ära. See võib tuua pat-
sientidele suurt kasu ja seda sageli minimaalse riskiga, kuid võib ka tekitada olulist kahju nii rahako-
tile kui ka sellega, et patsiente veendakse mitte otsima vajalikku arstiabi.

Pole selge, miks evolutsioon on andnud meile kehad, mille teatav iseparanemise võime sõltub meie 
usust paranemisse, mitte tahtmisest paraneda. Võib-olla „uinutab“ usk, et lahendus on tulemas, 
meie seesmised hoiatussüsteemid, mille ülesanne on meile probleemist märku anda, ja toob nii kaasa 
nende sümptomite leevendumise, mis on tingitud keha võimest kahjustusi tajuda.

Paljud ravi saavad patsiendid pole ravi kavandatud mõjust teadlikud ja jäävad seega ilma väär-
tuslikust infost, millele tuginedes paranemist oodata. Püüdke leida aega, et arutada patsientidega, 
kuidas ravi teie lootuste kohaselt nende terviseprobleemide korral aitab.

Ravisoostumus viitab arsti ja patsiendi ebavõrdsusele: arst teab kõige paremini ja patsiendi kohus 
on vaid soostuda selle meditsiiniteadmiste monopoliga.  Tänapäeval võib terminit „soostumus“ 
teatud mõttes pidada patsiente alavääristavaks ja eetiliselt problemaatiliseks. Praegu on kõi-
ge tähtsam üksmeel: määratavas ravis lepitakse kokku, võttes arvesse patsiendi veendumusi ja 
soove.

Vaid 50–70% patsientidest võtab ravimeid ettekirjutuse järgi. See tõstatab raisatud ressursside 
ja välditavate haiguste probleemi. Üksmeelt suurendavaid sekkumisi soodustab järgmiste võtme-
sõnade meeldejätmine: Suhtlusel Patsiendiga On Suur Kaal
 • Selgitamine: arutage ravimi võtmise ja mittevõtmise kasu ja riske. Mõned patsiendid eelistavad 
ravimit mitte võtta ja kui patsient on suuteline riske mõistma, tuleks tema otsust austada.
 • Probleemid: arutage patsiendi kogemust ravimitega – kas on olnud kõrvaltoimeid, mille tõttu 
määratud ravi ei järgitud?
 • Ootused: arutage, mida patsient võiks ravilt oodata. See on oluline eriti selliste märgatavate 
sümptomiteta terviseprobleemide ravimisel, mille puhul puudub selgelt tajutav mõju, nt vere-
rõhku langetava ravi korral.
 • Suutlikkus: arutage patsiendiga raviskeemi ja kaaluge võimalusi selle lihtsamaks muutmiseks.
 • Kinnistamine: pange arutelu põhipunktid kirja, et patsient saaks need koju kaasa võtta. Järgmi-
ne kord, kui teda näete, uurige, kuidas ta ravimite võtmisega toime tuleb.

Ärge aga unustage, et tõenäoliselt ei aita teabe rohkus suuremat üksmeelt saavutada. Pealegi 
kui patsienti üksmeele saavutamiseks n-ö haritakse, on see juba üsna ravisoostumuse moodi.11 
Tõeliselt kahepoolne kokkulepe ei tähenda alati seda, et ettekirjutajaga soostutakse või temaga 
ollakse sama meelt. Teavitatud isiku suutlikkus nõustuda või mitte nõustuda tähendab, et mõnel 
juhul on konsensus pigem teavitatud lahkarvamus.

Ravisoostumus ja üksmeel 
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Toimetulek haiglaeluga
Ringkäik palatites
 • Kõik patsiendi tervisekaardile tehtavad sissekanded peavad sisaldama järgmist: kuupäev, kellaaeg, 
vastutava arsti nimi, kliinilised leiud ja raviplaan, arsti allkiri, nimi trükitähtedega ja kontaktand-
med. Iga lehekülje ülaosas peavad olema patsiendi andmed. Kirjutage loetavalt – see võib päästa 
nii mõnegi patsiendi elu.
 • Probleemiloend aitab teil mõtteid organiseerida ja teisi juhendada.
 • VARAVERE: VAatlus, RAvimitabel,VEreanalüüs, Röntgen, EKG. Vaadake tulemused üle. Kui teile 
tundub, et midagi on korrast ära, küsige kindlasti ka mõne kolleegi arvamust.
 • Pange kirja, millist teavet on patsiendile ja tema sugulastele antud.

Valve üleandmine
 • Veenduge, et teate, millal ja kus on tarvis millegagi tegeleda.
 • Veenduge, et saate aru, mida ja miks teha tuleb. „Vaata vereproovi tulemused üle“ või „Kontrolli 
probleemset näitajat“ pole piisav. Parem on nt: „Kontrolli 4 tunni pärast kaaliumi taset; kui see on 
ikka > 6,0 mmol/l, konsulteeri vanemarstiga“.

Valves
 • Pange kõik vajalik kirja.
 • Haige patsiendi puhul on alati õige kasutada nn ABCDE-lähenemist (lk 779).
 • Püüdke välja selgitada teile antud ülesannete kliiniline kontekst. Pange paika prioriteedid ja andke 
personalile teada, millal te tõenäoliselt nendeni jõuate.
 • Õppige ära varajast hoiatust andvad tasemed (INGL K NATIONAL EARLY WARNING SCORE – NEWS) (lk 892, 
joon. A1).
 • Naeratage isegi telefoni teel rääkides. Olge viisakas.
 • Sööge ja jooge, eelistatavalt koos kolleegidega.

Suunamine
 • Hoidke kliinilised märkmed, läbivaatuse tulemused, ravimitabel ja uuringute tulemused käepärast. 
Lugege need enne helistamist läbi.
 • Kasutage mnemoonikut TTPP: Tutvustus (kes te olete, kes on patsient, helistamise põhjus), Taust-
teave, hinnang patsiendi Praegusele seisundile, Palve.
 • Olge valmis selleks, et nefroloog soovib uriiniproovi, gastroenteroloog digitaalse PR-uuringu tu-
lemusi.

Kui päike vajub silmapiiri taha, võime hetkeks lohutada end mõttega, et oleme ühe päeva võrra lõ-
pule lähemal ja et lõpuks saab otsa nii elu Maal kui ka meie vastutus lõputu haigustevoo eest, mis 
ujutab üle koridorid ning imbub palatitesse ja vastuvõturuumidesse. Muidugi võib teil olla muid 
asju, mille üle vaikselt rahuldust tunnete, kuid kui pole, siis lugege edasi ja muiake koos meiega, 
kuuldes kedagi tobukest rääkimas, et meie eesmärk peaks olema tagada võimalikult paljudele 
võimalikult hea tervis ja õnnelik elu. Seda kuuldes ei oota me hõiskeid valvearstide räsitud rida-
dest; pigem kostab sealt paljuhäälne oie, sest need mehed ja naised teavad, et valvearstide töös 
on kaalul midagi veel palju olulisemat kui tervis ja õnn – nimelt ellujäämine.

Ükskõik kui särav teie võitlusrüü esimestel nädalatel ka oli, on see nüüdseks määrdunud ja plek-
ke täis – kui mitte vereplekke, siis on oma jälje jätnud paljud otsused, mis said tehtud ilma piisava 
hoole ja tähelepanuta. Äkitselt tabab meid arusaam, et looduse vääramatud jõud ja pingeline 
haiglaelu on meid õpetanud pidama end teisejärguliseks, sest kui ajaksime kõikjal tähtsust taga, 
oleks see nii meie enda kui ka meie patsientide jaoks surmaotsus. Pole mõtet oma rüüd kogu aeg 
uuesti läikima lüüa, sest perfektsionismil pole kliinilises maailmas kohta. Pigem tasub edu saavu-
tamiseks toita oma keha ja vaimu. Kui toitute regulaarselt, on patsientide kesköiste vaevadega 
lihtsam rinda pista.  Jooge piisavalt: arstid kannatavad oliguuria all suurema tõenäosusega kui 
patsiendid. Ja ärge vabatahtlikult keelake endale une taastavat jõudu, sest see on meie loomulik 
olek, milles meid kunagi loodi, ja me ärkame vaid selleks, et oma unenägusid toita.

Me ei saa teid ette valmistada tõdemuseks, et te ei tunne end mugavalt selle inimese nahas, 
kelleks olete muutumas, ja samuti ei tule meile mõttessegi suruda peale mingit kindlat harjutuste, 
toitumise ja vaimse tervise hoidmise režiimi. Elamise kunst on avastada see, mis aitab raskustest 
üle saada.

Elu vereplekilist rüüd kandes
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Sihikindlus ja toimetulek
Läbipõlemine on kliinilises meditsiinis tavaline. Selle sündroomi korral kaob entusiasm, väheneb 
empaatia, suureneb küünilisus ja tööl näib olevat vähem mõtet.  Toimetulekumeetodid ja sihikindlus 
võivad aidata arste kaitsta ja valmistavad neid paremini ette, et nad suudaksid kliinilise töö välja-
kutsetega toime tulla ja neist õppida.12
 • Sihikindlus on väga tihedalt seotud enesejuhtimisega. Vastutustunne võimaldab vigadest õppida 
ja edasi liikuda.
 • Koostöövalmidus on võime töötada arvamuste ja käitumistega, mis teie omadest erinevad, ilma et 
need muutuksid stressiallikaks.
 • Meedikud, kes ei püüa iga hinna eest ebameeldivusi vältida, suudavad ebakindlust ja teatavat riski 
paremini aktsepteerida.  Nii on otsuste tegemine lihtsam, kuna seda ei varjuta võimalike problee-
mide kartusest tingitud ärevus ja pessimism. Juhendaja käe all mugavustsoonist väljaspool saadud 
kogemused võivad aidata teil ebakindlusega paremini toime tulla.
 • Olge järjekindel, kuid seadke realistlikke eesmärke. Perfektsionism võib olla kahjulik.
 • Ülesandele suunatud toimetuleku puhul nähakse olukorda muudetavana. Sellise lähenemisviisiga 
inimestel esineb läbipõlemist vähem kui inimestel, kelle toimetulek on emotsioonidele suunatud ja 
olukordi nähakse muutmatutena: mis sa teed seal midagi, seisa lihtsalt.
 • Olge eneseteadlik. Isikuomaduste arendamine või muutmine võib teil aidata oma haavatavust 
vähendada. 

Dr Corrigan Dublinist oli:
„pikk, sirge, autoriteetse olekuga (...). Tal oli intellektuaalne ilme (...) ja ta nägu „säras lahkusest“. 
(...) Temperamendilt olid talle loomuomased lahkus ja hellus haigete vastu ning võime teha jul-
geid otsuseid.“

E. O’Brien, „Conscience and Conflict: A Biography of Sir Dominic Corrigan 1802–1880“, 1983

Oli ta hõivatud? Kui ta alles tööelu alustas, anti talle nõu, et parim viis tööd saada on teeselda, 
et tööd on. Tal soovitati lasta endale õhtusöögilauas pidulikult ulatada teade, kuhu on peale kir-
jutatud „kiire ja tähtis“, kuid alati sobival ajal, et mitte ilma jääda kõige paremast toidust. Seda 
nõuannet ei võetud kuulda. Corrigani eesmärk oli teha kõvasti tööd ja ta õpetas oma õpilasi mitte 
kunagi käed rüpes istuma. Linn, kus ta töötas, oli „nõnda räpane, haisev ja pime, mida need, kes 
sellise asjaga pole kokku puutunud, ei suuda ettegi kujutada“ ja „polnud piisavalt haiglavoodeid, et 
kõigi abivajajate eest hoolitseda.“ Ja siit sai alguse lugu salauksest tema vastuvõturuumis, mille 
kaudu tal oli võimalik üha suureneva patsientide hordi eest pakku minna.

Kui valitseb kaos ning meile esitatakse samaaegselt terve hulk erinevaid pakilisi nõudmisi, vaja 
on teha tohutu palju paberitööd, haiglakohti on liiga vähe, tarvis on muudkui pingutada – ja see 
kõik toimub eneseohverduse hinnaga, lööb meid rivist välja ja viib meeleheitele –, siis on meil 
kõigil vaja, et Corrigan võtaks vaimusilmas meil käest kinni ja viiks meid läbi salaukse rahulikku 
sisemaailma. Sellel metafoorsel uksel on viis osa.

1      Ükskõik kui üksildasena ennast tunnete, pole te tavaliselt üksi. Ärge olge liiga uhke, et abi 
küsida. Kui otsus on raske, jagage seda kolleegiga.

2      Kasutage iga võimalust, et istuda ja puhata. Jooge koos teiste personaliliikmete või sõbra-
liku patsiendiga tass teed (patsiendid aitavad ka energiat taastada, mitte ei ime teid sellest 
tühjaks).

3      Ärge jätke toidukordi vahele. Kui pole aega puhvetisse minna, laske endale toit kõrvale panna, 
et hiljem sobival ajal süüa: tühi kõht muudab raske töö ja magamatuse veel hullemaks. 

4      Ärge tehke endale lisatööd. Arstid, kes püüavad olla ülitöökad ja keda kihutab taga väär süü-
tunne, jäävad liigagi tihti haiglasse patsientide dokumentidega tegelema, märkmeid ümber 
kirjutama või tulemusi uuesti üle vaatama, ehkki kell on juba nii palju, et esmatähtis oleks 
hoolitseda enda eest.

5      Heitke pilk tulevikku. Planeerige endale pärast rasket valvekorda midagi meeldivat.
Corrigani salaukse loo päritolu pole teada. Võib-olla pole see kunagi olnud muud kui tekst neil 
väärt lehekülgedel. Ent kui legendist saab fakt, lase legend trükki.7

Tööga koormatud: Corrigani salauks

7 Film „Mees, kes tulistas Liberty Valance’i“, 1962: Ransom Stoddardist (Jimmy Stewart) saab legend, kui ta tapab duellil 
Liberty Valance’i. Pole vahet, et tegelikult oli tulistajaks hoopis Tom Doniphon (John Wayne).
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Surm

Suremise diagnoosimine
Kas oleksite üllatunud, kui teie patsient sureks paari päeva, nädala või kuu pärast? Kui vastus on „ei“, 
tuleks käsitleda elu lõppemisega seotud valikuid, otsuseid ja ravi/hooldust.

Pöörake tähelepanu järgmisele: funktsioneerimisvõime langus, nt patsient on voodis või toolil 
> 50% päevast, suurenenud sõltuvus, kaasnevate haiguste tähtsus, ebastabiilsed või halvenevad 
sümptomid, vähenev ravivastus, kaalulangus > 10% kuue kuu jooksul, hospitaliseerimised kriisiolu-
korras, albumiin seerumis < 25 g/l, alarmeeriv juhtum, nt kukkumine, üleviimine hooldekodusse.

Surm on looduse julm meistriteos, mis annab genotüüpidele võimaluse katsetada uusi fenotüüpe.  
Iga organismi elus tuleb kord aeg, mil on parem nullist peale hakata, mitte lõputu taaga all vae-
valiselt edasi rühkida. Meie kehad ja meeled on kaduvad fenotüübid meie geenide lainetes. Kuid 
meie geenid ei ole tegelikult meie geenid. Hoopis meie kuulume mõne aastakümne vältel neile. 
Surm aga on looduse suur hoop meie au pihta – ta eelistab panna kõik munad kaitsetu, oskamatu 
vastsündinu korvi, mitte anda need kogenud vanade olijate läbiproovitud ja usaldusväärsesse 
hoolde. Ent kui meie endi närvikiud degenereeruvad, see vastsündinu aga jõuab tarkuseni, mis 
jääb meile kättesaamatuks, oleme sunnitud loodusele selle julge idee eest tunnustust avaldama. 
Muidugi võib loodus, hooletu nagu ta on, eksida: sageli surevad inimesed vales järjekorras ja 
üks meie põhiülesandeid on hoida ära vales järjekorras suremist, mitte surma kui sellist. Kui see 
erand välja arvata, peame tõdema, et suremine on suurepärane idee, mille peale me ise poleks 
tõenäoliselt kunagi tulnud.

Surma tarkus

Surm13 on inimese eksistentsiks vajalike elementaarsete omaduste pöördumatu kadumine.
Surm südame- ja hingamistegevuse funktsiooni lakkamise tagajärjel
Samaaegselt ja pöördumatult ilmnevad apnoe, vereringe puudumine ja teadvusetus.
Südame- ja hingamistegevuse seiskumist kinnitavad järgmised leiud:
 • palpeerimisel puudub tsentraalne pulss;
 • auskulteerimisel puuduvad südametoonid.
 • Kui südame- ja hingamistegevuse seiskus on kestnud viis minutit, kinnitavad ajutüve funktsiooni 
puudumist silma pupilli mittereageerimine valgusele (puuduv pupillaarrefleks), puuduv kor-
neaalrefleks ja puuduv motoorne reaktsioon supraorbitaalsele survele.

Surm saabub hetkel, mil need kriteeriumid on täidetud.
Ajusurm
Ajutüve patoloogia, mis põhjustab pöördumatuid kahjustusi ajutüve integratiivsetele funktsioo-
nidele, sh südame-hingamistegevuse funktsiooni neuraalne regulatsioon ja teadvus.
Diagnoositakse järgmiste ajutüve reflekside puudumise alusel:
 • pupillid ei reageeri valgusele;
 • puudub korneaalrefleks (pilgutus vastuseks puudutusele);
 • puuduvad okulovestibulaarsed refleksid (ei täheldata silmamunade liikumist jääkülma vee viimi-
sel kummassegi kuulmekäiku, kusjuures kuulmekiled on näha);
 • puudub motoorne vastus kraniaalnärvi punktide stimulatsioonile (supraorbitaalsele survele);
 • puudub köha- ja kurgurefleks;
 • puudub respiratoorne vastus hüperkarbiale: jätkatakse hapnikuga küllastamist (SpO2> 85%), 
aga ventileerimist vähendatakse, et saavutada PaCO2 ≥ 6,0 kPa ja pH ≤ 7,40.  5 minuti jooksul ei 
teki hingamisliigutusi ja PaCO2 tõuseb > 0,5 kPa. 

Diagnoosimisel peavad osalema kaks pädevat arsti, kes on registreeritud üle viie aasta ja on kahel 
eraldi juhtumil koos testimise edukalt lõpule viinud. 

Surma diagnoosimine
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Surma võib pidada meditsiiniliseks läbikukkumiseks, mitte elu paratamatuks tagajärjeks. Ent 
kui arstiabist enam ei aita ja patsiendi elu jõuab lõpule, on äärmiselt oluline surmaga aktiivselt 
tegeleda. Ärge unustage, et meditsiin keskendub kitsale valdkonnale ja tegeleb pigem tervise 
parandamise kui hinge toitmisega. See meditsiini põhimõte ei pruugi alati täita oma ülesannet 
teha surija elu paremaks. Prioriteedid elu lõpul on näiteks olla vaba valust, saavutada harmoonia, 
olla koheldud tervikliku inimesena ja leida rahu jumalaga.14

Kiiret surma katastroofilise sündmuse tagajärjel esineb harva. Enamasti eelneb surmale võit-
lus pikaajalise süveneva haigusega, nagu vähk, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK), sü-
dame-veresoonkonna haigus, närvisüsteemi seisundi halvenemine, nõtrus või dementsus. Ehkki 
surm on paratamatu, on selle prognoosimine raske ja ebatäpne ning surm võib saabuda väga 
erineval ajal.  Teie ees olev patsient võib kuuluda mediaani, keskmiste või 99. protsentiili hulka. 
Julgege loota, aga valmistuge halvimaks. Seadke eelistused tähtsuse järjekorda ja püüdke täita 
individuaalseid vajadusi.15
 • Pöörduge abi saamiseks kogenumate kolleegide, sh palliatiivse ravi personali poole.
 • Selgitage välja vajadused: füsioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed ja vaimsed. Rääkige 
hirmudest.
 • Tehke kindlaks patsiendi soovid. Millised kompromissid on talle vastuvõetavad, nt ravi toksilisus 
vastandatuna võimaliku juurdevõidetava ajaga? Mis ei ole talle vastuvõetav?
 • Võtke arvesse patsiendile oluliste inimeste arvamust.
 • Vedelike tarbimine: toetage surijat, et ta saaks juua; võimaldage suuhooldust. Kui patsient 
soovib ning kui võivad esineda vaevusi tekitavad vedelikupuuduse märgid/sümptomid, kaaluge 
vedelike kliinilist manustamist (parenteraalne, enteraalne, intravenoosne). Kui see tekitab pat-
siendile ebameeldivusi ja ta soovib, siis lõpetage see.
 • Tegelege valuga õigeaegselt ja tõhusalt. Ravige mis tahes tagasipööratavaid valupõhjuseid.
 • Kui rohkem kui kaks korda ööpäevas on sümptomite leevendamiseks tarvis ravimeid, kaaluge 
süstlapumba kasutamist (vt lk 536).
 • Olge tõenäolisteks sümptomiteks valmis: ravimitabeli PRN-osa peaks sisaldama kõiki võimalusi 
(vt lk 536).

Inimene võib, aga ei pruugi võtta surma rahulikult ja seda aktsepteerida.  Patsiendid võivad val-
guse hääbumise vastu raevukalt mässata. Olge neile tunnistajaks: kuulake nad ära ja hoidke nende 
kätt.

Surmaga tegelemine

Elundidoonorlus
Ühendkuningriigis on üle 6000 inimese elundi siirdamise järjekorras ja igal aastal sureb umbes 1000 
elundi siirdamist vajavat inimest (vt lk 308).

Iga patsiendi, kes on potentsiaalne elundidoonor, saab suunata spetsiaalsesse elundidoonorluse-
ga tegelevasse teenistusse. See teenistus annab nõu doonoriks sobivuse kohta ja koordineerib kõike 
vajalikku peredega. Nad on ööpäevaringselt kättesaadavad ja nende kontaktandmed saab näiteks 
erakorralise meditsiini või intensiivravi osakonnast.

Siirdatavaid elundeid saab eemaldada:
 • doonorilt pärast ajusurma ehk südametegevusega doonorilt;
 • doonorilt pärast südamesurma ehk südametegevuseta doonorilt. See hõlmab surma ebaõnnes-
tunud elustamise järel ja patsiente, kelle surm on vältimatu, kuid kes ei vasta ajusurma kriteeriu-
midele.

Elundidoonorluse puhul võidakse rakendada kahte õiguslikku raamistikku:
 • nõusolek: doonor väljendab selgesõnaliselt oma nõusolekut;
 • vastuseisu puudumine: doonor on igaüks, kes pole selgesõnaliselt teada andnud, et ta on selle 
vastu.

Seos mittekeeldumisel põhineva süsteemi ja sagedasema elundidoonorluse vahel on keeruline, kuna 
mõju avaldavad mitmed ühtviisi olulised tegurid. Doonorluse määra suurendavad ka mitteõiguslikud 
muutused, sh riiklik koordineerimine, tugi ja väljaõpe arstidele, teema plaanipärane arutamine su-
rija hoolduse osana ning elundite tõhus eemaldamine.  Arvesse tuleb võtta ka eeldatava nõusoleku 
eetilist külge: teistes meditsiinivaldkondades ei oleks vastuseisu puudumine vastuvõetav asendus 
teavitatud nõusolekule.

Ühendkuningriigis on nii, et kui lahkunud patsiendi pere või esindaja ei poolda doonorlust, siis 
seda ei tehta, isegi kui lahkunu oli sellega nõus. Otsuse olla elundidoonoriks saab Ühendkuning-
riigis registreerida NHSi elundidoonorite registris (https://www.organdonation.nhs.uk/register-to-donate/regis-
ter-your-details/)  ja andke kindlasti ka pereliikmetele oma soovist teada.
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Eetikaprobleemi surumine konkreetsesse raamistikku võib olla kohatu, lihtsustav ja ebajärje-
kindel.18 Selline lähenemisviis võib olla kallutatud Lääne kultuuri poole, selles ei võeta arvesse 
neid, kes on sõltuvad, ning seda võivad kergesti kahjustada halvasti läbi mõeldud rõhuasetused 
ja vead. Kui mõttetööst jääb vajaka, võidakse hakata n-ö „eetikat tegema“, et linnuke kirja saa-
da. Arstid ei ole aga kõlbluse üle filosofeerijad. Nad on meedikud. Seepärast annab raamistik 
lähtepunkti, kust alustada. See on varvas, mis katsub moraalsete kaalutluste vett. Olge teadlik 
oma dilemma kultuurilisest kontekstist ja võtke hoolikalt arvesse üldistuste kaalu. Olge valmis 
vajaduse korral sügavamale kahlama. Arvestage aga, et kõlbluse tarkus võib jääda teie käeula-
tusest välja. 

Eetikaraamistikust kaugemale

Meditsiinieetika
„Meie arstipraksist kujundavad eetilised põhimõtted. Neil põhinevad otsused, mida kliinikutes ja 
palatites teeme, samuti see, mida patsientidele räägime või rääkimata jätame.“ Tony Lopez, Journal of 
Royal Society of Medicine 2001;94:603–4.

Vahel oleme vastuvõturuumis hoopis meie ise mikroskoobi all ning eetika vallas ei saa me oma 
saatuse eest põgeneda. Et meile selleks ettevõtmiseks julgust anda, võib meenutada lenduri ja ka-
jaka seaduspära: üksnes tuulega silmitsi seistes saame õhku tõusta ja saavutame uue vaatepunkti, 
millest maailma näha. Jääme lootma oma kõlblustajule: et suudame näha olukorra kõlbelist külge. 
Ilma selleta võivad eetikaküsimused meist mööda minna ja jäädagi lahendamata. Olge ettevaatlik 
selliste sõnadega, mis võivad kanda varjatud eeldusi: „tühine“, „nõusolek“, „parimad huvid“.16 Patsien-
di rutiinsel läbivaatusel on abiks mnemoonik SAETERA.
 • Patsiendi soovid: kas need on teada või mitte?
 • Konfidentsiaalsuse / teabe avaldamise küsimused.
 • Ravi eesmärgid: kas need on selged? Kas need on teie või patsiendi eesmärgid?
 • Tahe: ravist loobuda või soovitustest hoolimata haiglast lahkuda.
 • Erimeelsused pereliikmete/sõprade/arstidega.
 • Raha: patsiendi seisukohalt, tervishoiuteenuse osutaja seisukohalt.

Eetikaraamistikud
Pöörake arutelude puhul tähelepanu struktuurile, põhjalikkusele ja läbipaistvusele.16,17
Neli põhimõtet
Sõltumatus: autonoomsus – patsient saab oma väärtuste ja tõekspidamiste kohaselt ise otsustada. 
Kasu toomine: kohustus patsientidele kasu tuua. On seotud sõltumatusega, kuna kasu oleneb pat-
siendi seisukohast. Kuritahtlikkuse välistamine: ärge tehke kahju. Või oleks ehk kohasem öelda, et 
ärge tehke kokkuvõttes kahju – kui inimene vajab dialüüsi, siis tuleb teda kõigest hoolimata nõelaga 
torgata. Õiguslikkus: kogum kohustusi, mis on muu hulgas seotud seaduslikkuse, inimõiguste, õiglu-
se ja ressursside jaotamisega.
Nelja sektori meetod
Meditsiinilised näidustused: selgitage välja kliiniline probleem, ravivõimalused, ravi eesmärgid ja 
õnnestumise tõenäosus. Patsiendi eelistused: mis on patsiendi sõltumatu otsus? (Ja kas patsient on 
suuteline sellist otsust tegema? Kui ei, püüdke välja selgitada patsiendi varem tehtud tahteavaldu-
sed ning pere, sõprade, PA soovitused). Elukvaliteet: kuidas mõjutab kavandatav ravi elukvaliteeti? 
See on subjektiivne: tundke ära iseenda suhtumine ja kohandage seda patsiendi omaga. Taustate-
gurid: laiem kontekst, nt õiguslik, kultuuriline, religioosne, perekondlik jms, mis võib mõju avaldada.

Need raamistikud kirjeldavad eraldi hääli eetikakooris. Mõnikord kostab ilus harmoonia, kuid kuidas 
toimida ebakõla korral? Neis raamistikes puudub hierarhia. Iga komponent on siduv, kui seda ei 
trumpa üle olulisem põhimõte. Olukorra eetiliste komponentide kaalumine ja tasakaalustamine pole 
lihtne, kuid see peaks olema selge ja põhjendatud. Õppige patsienti tundma. Pidage nõu teistega, 
eriti inimestega, kelle arvamus erineb teie omast. Kas suudate oma otsust patsiendi ees rahuldavalt 
kaitsta? Aga tema pere ees? Teie konsultandi ees? Teise konsultandi ees? Juristi ees? Kui teie aju-
koores luuraks uuriv ajakirjanik, kellele on teada kõik teie mõtted ja tegevused, siis kas ta sepitseks 
homsesse ajalehte mürgist artiklit? Kui jah, kas saate kõik ta väited ükshaaval ümber lükata?
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15Psühhiaatria tava- ja intensiivravipalatis
„Keha ja hinge ei saa ravi eesmärgil eraldada, sest need on üks ja neid ei saa jagada. Haiget vaimu 
tuleb tervendada, samuti nagu haiget kehagi.“ C. Jeff Miller, 1931.

Vaimse seisundi kontroll: hüppe õiges suunas aitab teha KEKSUMATT
 • Käitumine ja välimus: riietus, hügieen, silmside, maneer
 • Emotsioonid: tuju (subjektiivne ja objektiivne), afekt (kuidas tuju käitumises väljendub – kas ko-
haselt või kohatult?)
 • Kõne, suuline väljendus: valjus, kiirus, toon
 • Mõtlemine: vormiline: mõttekäigu tõkestus, seosetus, laialivalguvus, mõttetulv. Sisuline: luulud, 
kinnismõtted, foobiad, ülekaalukad ideed, enesekahjustamine, enesetapp.
 • Arusaamine: küsige patsiendilt, miks ta on täna teie juurde tulnud
 • Taju: hallutsinatsioonid – kas auditiivsed (teine või kolmas isik), visuaalsed?
 • Tunnetus: orienteerumine, mõistmine, meenutamine, keskendumine, teadmised.

Ärge kartke küsida enesetapumõtete ja -kavatsuste kohta. Kui tunnete, et olete ohus, eemalduge.
Depressioon
Depressiooni kindlakstegemiseks saab kasutada kahte küsimust:19

1      Kas teil on viimasel kuul olnud meeleolu langus, masendus või lootusetuse tunne? 
2      Kas teid on viimasel kuul sageli tabanud ükskõiksus ja elurõõmu kadumine?

Kui inimene vastab kummalegi küsimusele jaatavalt, tuleks hinnata tema vaimset tervist, sh ene-
sekahjustamise ja enesetapu riski. Sobiv ravi on näiteks psühhosotsiaalne sekkumine (juhendatud 
eneseabi, kognitiivne käitumisteraapia, struktureeritud füüsiline tegevus) ja ravimid. Ravi valik 
sõltub haiguse raskusastmest, psüühikahäirete varasemast esinemisest, ravivastusest ja patsiendi 
eelistustest. Kui näidustatud on ravimid, tuleb enne üldise SSRI kasutamise kaalumist kõigepealt 
hinnata sooleverejooksu riski, ravimite koostoimeid, toksilisust, üledoosi tagajärgi ja ravimi võt-
mise peatamisel ilmnevaid sümptomeid. Ravim saavutab täieliku toime järk-järgult 4–6 nädala 
jooksul.
Vastutus- ja otsustusvõime
Suurbritannia 2005. aasta vaimse pädevuse seaduse (Mental Capacity Act, MCA) kohaselt tuleb 
vastutus- ja otsustusvõime puudumist hinnata kahe testiga.

1      Patsiendi vaimne talitlus on piiratud või häiritud.
2      Patsient pole võimeline otsuseid tegema.

Otsustusvõime on piiratud, kui patsient ei suuda: asjakohasest teabest aru saada; hoida seda 
meeles piisavalt kaua, et otsust langetada; teavet kaaluda; oma otsust väljendada. Otsustusvõime 
on otseselt seotud otsusega, mitte patsiendiga. Ravi kavandamisel puuduliku vastutus- ja otsus-
tusvõimega isikutele peaks osalema eestkostja. Isegi puuduva vastutus- ja otsustusvõimega pat-
siendid peaksid olema otsuste tegemisse võimalikult palju kaasatud.
Suurbritannia vaimse tervise seadus (Mental Health Act, MHA) ja tavaõigus
Patsienti võib tavaõiguse (põhjendatuse kriteeriumide täitmise alusel) või vaimse tervise seadu-
se järgi kinni pidada üksnes siis, kui ta pole psüühilisest seisundist tingituna vastutus- ja otsus-
tusvõimeline ega saa vabatahtlikult jääda ja on endale või teistele ohtlikud. Teil on verbaalse ja 
mitteverbaalse suhtlemise alal rohkem kogemusi kui vaimse tervise seaduse alusel kinnipidamise 
valdkonnas, seega kasutage esmalt neid oskusi ja püüdke olukord kontrolli alla saada. Selleks 
puhuks, kui on tarvis kiiresti rahustit manustada, olge kursis annuste, kõrvaltoimete ja vajadusega 
patsienti jälgida. Kui puudub anamnees, millele ravimi valikul toetuda, võib kasutada lorasepaami 
lihasesisese süstina.20
Arstid ja vaimne tervis
Arstide hulgas on enesetapumäär ülejäänud rahvastikuga võrreldes kolm korda kõrgem. Kuni 7%-l 
arstidest on elu jooksul probleeme meelemürkide kuritarvitamisega.  Ärge eirake masendust, kes-
kendumisprobleeme ja langenud energiataset. Ärge pange endale ise diagnoosi ega üritage ise 
toime tulla. Vältige n-ö koridoris kiirkorras konsulteerimist. Usaldage oma perearsti. Otsige abi.
 • Briti meditsiiniühendus (British Medical Association): www.bma.org.uk/doctorsfordoctors.
 • Arstide tugivõrgustik Suurbritannias: www.dsn.org.uk.
 • Arstide tugiliin Suurbritannias: 0844 395 3010.
 • Haigete arstide usaldusasutus Suurbritannias (Sick Doctors Trust): www.sick-doctors-trust.co.uk.
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Eakas inimene
„Teadmine, kuidas vananeda, on tarkuse ülim saavutus ja üks suure elamiskunsti kõige keerulise-
maid peatükke.“ Henri Amiel, „Journal Intime“, 21. september 1874.

Vananemine on organite talitluse paratamatu ja pöördumatu langus, mis toimub aja jooksul ka 
ilma vigastuste või haigusteta ning hoolimata meie kasutada olevatest keerulistest „hooldus- ja 
remonditööde“ mehhanismidest.
Tervena vananemine on füüsiliste ja vaimsete võimete säilimine, mis võimaldavad vanas eas heaolu 
ja sõltumatust.
Ärge eeldage, et tegemist on vananemisega. Otsige välditavat ja tagasipööratavat patoloogiat. 
Kõrge iga ei tekita haigusi (ehkki võib suurendada vastuvõtlikkust ja pikendada taastumisaega).
Otsige võimalusi invaliidsust vähendada ja toetada eakaid nende kodudes.
Erinevused eakate seisundi hindamisel

1      Mitu patoloogiat: eakatel patsientidel on keskmiselt kuus diagnoositavat häiret. Nende mõju 
võib olla multiplikatiivne. Ravi peab olema integreeritud.

2      Mitu etioloogiat: ühel probleemil võib olla mitu põhjust, näiteks kukkumised. Igaühe eraldi ravi-
mine ei pruugi kuigi palju aidata, kuid kõigi ravimine võib tuua suurt kasu. 

3      Mittespetsiifiline/atüüpiline ilming: deliirium, peapööritus, kukkumised, liikuvuse probleemid, 
kaalukaotus ja kusepidamatus võib olla tingitud enam kui ühe organisüsteemi häirest. Tüüpilised 
tunnused ja sümptomid võivad puududa. Küsige raskuste kohta igapäevatoimingutega hakkama 
saamisel – see võib olla ainus sümptom.

4      Märkamata jäänud terviseprobleem või hilinenud diagnoos: eaka inimese tervis võib ravi hili-
nemise korral kiiresti halveneda. Sageli esineb tüsistusi. Lähenege kaudselt: milline on patsient 
tavaliselt?

5      Farmaatsia ja polüfarmaatsia: MSPVR-IDE, antikoagulantide, Parkinsoni tõve ravimite, hüpoglü-
keemia ravimite ja psühhoaktiivsete ravimite kasutamine eakatel patsientidel on seotud riskiga. 
Kontrollige hoolikalt koostoimeid. Võtke arvesse kehakaalu, maksa ja neerude tööd – ravimite 
annuseid võib olla tarvis kohandada. STOPP/START-kriteeriumid sisaldavad üle 100 ravimi(kombi-
natsiooni), mille väljakirjutamine võib olla eakatele kahjulik, ning eakatele näidustatud ravimi(-
kombinatsiooni), mille välja kirjutamata jätmine ei pruugi olla hea.21

6      Pikem taastumisaeg: olge selleks valmis ja võtke seda arvesse. Ärge unustage toitumist.
7      Rehabilitatsioon ja sotsiaalsed tegurid: need on tervena vananemise seisukohalt üliolulised.

Kukkumised
50% üle 80-aastastest kukuvad vähemalt kord aastas. Kukkumised23 põhjustavad vigastusi, valu, 

ahastust, enesekindluse kadumist, sõltumatusest ilmajäämist ja surma. Suurbritannias on sellest 
tulenevad kulutused riiklikule tervishoiusüsteemile 2,3 miljardit naelsterlingit aastas.
 • Anamnees: sagedus, kontekst ja olud, raskusaste, vigastused.
 • Mitmel teguril põhinev riskihinnang: kõnnak, tasakaal, lihasjõud, osteoporoosirisk, tajutavad funkt-
sionaalsed võimed, hirm kukkumise ees, nägemine, taju, neuroloogiline läbivaatus, kusepidamine, 
kodu ja ohud, kardiovaskulaarne läbivaatus, ravimite ülevaatamine.
 • Sekkumised: lihaste ja tasakaalu treenimine, koduste ohuallikate kõrvaldamine, nägemise korri-
geerimine, ravimite korrigeerimine/ärajätmine (kardiovaskulaarsed, psühhotroopsed), kaasuvate 
haiguste integreeritud käsitlemine. Võtke arvesse muutusi takistavaid tegureid, nagu hirm, pat-
siendi eelistused.

Anamnees: lisaks tavalistele parameetritele pöörake tähelepanu toimetulekule igapäevatoime-
tustega, kusepidamisvõimele ja sotsiaalsele toetusele. Uurige, kas on teada patsiendi soovid ja 
määratud isik, kes on volitatud terviseküsimustes otsuseid langetama.
Läbivaatus:
 • Välimus ja maneer: hügieen, toitumus, vedelike tarbimine. Hinnake põgusalt tuju.
 • Meeled: nägemine, kuulmine, hinnake 20 ml vee abil neelamist.
 • Taju: põgus skriining, nt AMTS (lk 64), kaheastmeline käsklus.
 • Pulss ja vererõhk: lamades/istudes ja seistes.
 • Perifeerse närvisüsteemi uuring: toonus, jõud, lihaskadu, liigutuste ulatus.
 • Muu perifeeria: pulss, turse, naha terviklikkus, survealad.
 • Kõndimine: laske patsiendil püsti tõusta, hinnake tasakaalu, üleminekuid, jälgige kõnnakut (olge 
valmis abistama).
 • Muud süsteemid: kardiovaskulaarne, respiratoorne, kõht (ärge unustage põit palpeerida).22

Eaka seisundi kiire hindamine haiglas



M
õt

is
kl

us
ed

 m
ed

it
si

in
is

t

17

Ühendkuningriigis põhjustavad eelnevalt olemas olevad terviseprobleemid ja sünnitusega mitte-
seotud haigused ema surma sagedamini kui komplikatsioonid sünnitusel.24
Rasedatele naistele tuleks võimaldada samad uuringud ja ravi nagu mitterasedatele patsientidele, 
vältides võimaluse korral loote (võimalikku) kahjustamist.
Enamik rasedusaegses arstiabis tehtavaid vigu tuleneb tegematajätmistest, mis on tingitud riski 
ja kasu ebapiisavast hindamisest.
Füsioloogilised muutused raseduse ajal
Rasedusaegseks kliiniliseks hindamiseks on vaja olla kursis rasedusega seotud füsioloogiliste muu-
tustega. Eeldatavad muutused ja suunised, millal kontrollida võimaliku patoloogia esinemist, on 
esitatud tabelis 1.3.
Tabel 1.3  Rasedusaegne füsioloogia ja patoloogia
Süsteem Normaalne rasedus Võimalik patoloogia esinemine

Kardiovasku-
laarne

Vererõhk enne 20. rasedus-
nädalat 

Diastoolne vererõhk 1. trimestril 
> 80 mmHg

 Südame löögisagedus Püsiv tahhükardia > 100/min

Respiratoorne Kompenseeritud respiratoorne 
alkaloos

Vesinikkarbonaat seerumis 
< 18 mmol/l

PEFR ei ole muutunud PEFR on langenud

Hingamissageduse  10% võrra Hingamissagedus > 20/min

Neerud GFR ja kreatiniini kliirens Kreatiniin > 85 µmol/l (eGFR ei ole 
raseduse ajal asjakohane)

valgu eritumine Valgu ja kreatiniini suhe > 30 mg/
mmol

Endokriinsüs-
teem

Muutused glükoosi metabo-
lismis 

Veresuhkur tühja kõhuga 
> 5,0 mmol/l

Hematoloogia Hemodilutsioon Hb < 105 g/l, trombotsüüte < 100x109/l

Radioloogia
Kui emakas jääb väljapoole röntgenpildi vaatevälja, on kiirgusdoos lootealgele minimaalne. Järgmis-
te uuringute käigus saadav kiiritus on oluliselt allpool loote riskiläve:
 • tavaline röntgenülesvõte: rindkere, jäsemed, lülisammas;
 • KT: pea, rindkere (aga pidage silmas raseda / rinnaga toitva naise rindade kiiritust).

Kõhu ülesvõteteks on soovitatav kasutada ultraheli ja MRT-d.
Kinnitage rasedale patsiendile, et rindkere röntgenülesvõte on ohutu. See on võrdväärne kolme-
päevase taustkiirgusega. Ärge eeldage, et seda pole vaja – kuidas te teisiti saaksite teada, et patsien-
di rindkerevalude põhjus on laienenud mediastiinum.
Ravimid
Raseduse ajal määratavate ravimite puhul peab kasu olema riskiga tasakaalus (tabel 1.4). Ravimite 
kasutamise kohta imetamise ajal vt: https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm.
Tabel 1.4 Ravimid raseduse ajal
Peetakse ohutuks Vastunäidustatud

Penitsilliinid Tetratsükliin/doksütsükliin

Makroliidid Tsiprofloksatsiin

Madalmolekulaarne hepariin Trimetoprim (1. trimestril)

Aspiriin MSPVR-ID (3. trimestril)

Labetalool AKE-inhibiitorid

Nifedipiin ARA

Adenosiin Mükofenolaat

Prednisoloon Varfariin

Astmaravimid: salbutamool, ipratroopium, 
aminofülliin, leukotrieeni antagonistid

Elusvaktsiinid  (MMR, BCG, Varicella)

Sepsis
Ärge alahinnake rasedusaegset sepsist. Septiline šokk võib tekkida kiiresti. Ärge eirake tahhüp-
noed� Kõiki rasedaid tuleks vaktsineerida gripi vastu.

Lapseootel naine
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Epidemioloogia
„Töö epidemioloogia vallas on seotud vastuseta küsimustega, kuid ka küsimata vastustega.“ Pat-
ricia Buffler, Põhja-Ameerika Epidemioloogia Kongress, 2011.

Kes, mis, millal, kus, miks ja kuidas?
Epidemioloogia on teadusharu, mis uurib kliiniliste nähtuste esinemist populatsioonides. Haigust 
analüüsitakse haiguskandja, haigustekitaja ja keskkonna seisukohalt (nn epidemioloogi kolmik). 
Selgitatakse välja haiguse tekkeriskid ja -mehhanismid ning võimalikud haiguse ennetamise ja ravi 
eesmärgid. Epidemioloogia ei uuri eraldi patsienti, vaid kindlalt piiritletud populatsiooni. Tulemuste 
rakendatavus sõltub sellest, kui hästi kajastab valim uuritavat populatsiooni, mis omakorda peab 
kajastama sihtpopulatsiooni. Kas teie patsient kuulub sellesse sihtpopulatsiooni? Kui jah, võivad 
epidemioloogiliste uuringute tulemused asjakohased olla.
Haiguse esinemisnäitajad
Avaldumusosakaal on populatsioonis avaldunud uute haigusjuhtude osakaal. Sünonüümid on hai-
guse avaldumise tõenäosus, kumulatiivavaldumus, risk.
Avaldumuskordaja on uute juhtude arv inimaja ühiku kohta, s.t ühe inimese jälgimisel 5 aasta jooksul 
saadakse 5 jälgimisaastat.
Levimus on kindlal ajahetkel (punktlevimus) või perioodil (perioodlevimus) esinevate juhtude arv 
jagatuna uuritava populatsiooni inimeste koguarvuga. Näiteks on luksumise levimus eluajal ~100% 
ja avaldumus miljoneid juhte aastas. Punktlevimus kell kolm öösel võib aga olla 0, kui keegi sel ajal 
ei luksu.
Tulemi esinemissageduse võrdlused
Tulemikordaja erinevused eri populatsioonides viitavad seosele tulemi ja populatsioonile eriomaste 
tegurite vahel (nt suitsetav populatsioon võrrelduna mittesuitsetava populatsiooniga).  Asja muu-
dab keeruliseks see, et populatsioonid erinevad tavaliselt paljude tegurite poolest ning ei pruugi olla 
selge, millised tegurid mõjutavad tulemi esinemissagedust. See toob kaasa tegurimõjude segamise. 
Näiteks võime leida, et südamehaigusi esineb rohkem jalutuskeppidega inimestel. Samas ei saa 
järeldada, et jalutuskepid põhjustavad südamehaigusi, sest segav tegur on vanus: põhjuslik on vanus, 
mitte jalutuskepp.
Võimalikud seosed: A võib põhjustada B (antatsiidid tekitavad vähki), B võib põhjustada A (vähk 
põhjustab antatsiidide kasutamist), kolmas teadmata tegur X (nt vanus) võib põhjustada A ja B või on 
seos juhuslik leid. Variantide kaalumisel tasub silmas pidada Bradford Hilli põhjuslikkuse kriteeriume 
(NB! Ta ei väitnud, et ükski neist on oluline).

1      Tulemuste järjepidevus: eri populatsioonide, uuringute, ajavahemike lõikes.
2      Ajalisus: tagajärg peab tulema pärast põhjust.
3      Bioloogiline gradient: annus-vastus, mille puhul suurem kokkupuude = suurem mõju.
4      Spetsiifilisus: kokkupuude põhjustab ühe tulemi (ei kehti suitsetamise kohta!).
5      Seose tugevus: tugevad seosed on suurema tõenäosusega põhjuslikud.
6      Bioloogiline usutavus: olemas on põhjust ja tagajärge ühendav mehhanism.
7      Sidusus: seost kinnitavad praegused teadmised haiguste kohta.
8      Eksperiment: kas kokkupuute kaotamine vähendab tulemi esinemissagedust?

Epidemioloogilised uuringud
Uuringud tuleb kavandada nii, et need annaksid piisava vastuse konkreetsele uuringuküsimusele. 
Valimid peavad olema esinduslikud ja küsimusele vastuse andmiseks piisavalt suured.
Ökoloogilised uuringud: tulemikordajaid uuritakse eri populatsioonides, nt suundumused aja jooksul, 
geograafiliselt eristatavad rühmad, sotsiaalne klass. Uuritakse pigem populatsioone kui indiviide.
Pikaajalised (kohort)uuringud: osalejaid jälgitakse aja jooksul ning mõõdetakse kokkupuudet ja 
tulemit.
Juhtkontrolluuringud: selgitatakse välja huvipakkuva tulemiga patsiendid ja varasemat kokkupuu-
det hinnatakse võrdluses kontrollobjektidega, kellel tulemit ei ilmnenud. Juhud ja kontrollid tuleb 
muuta piisavalt võrreldavaks ka muude tegurite osas, mis võivad tulemit mõjutada, või tuleb need 
erinevused korrigeerida (matemaatiline hüpotees). 
Eksperimentaaluuringud: kokkupuutega uuringurühma võrreldakse nendega, kellel kokkupuude 
puudub, nt randomiseeritud kontrollitud uuringud.
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Täname dr Parag Gajendragadkari, meie spetsialist-konsultanti, tema panuse eest selle peatüki koostamisel. 

Joon. 3.1 Helen Taussig (1898–1986) pidi juhti-
vaks kardioloogiks saamiseks võitlema düsleksia, 
kurtuse ja meeste poolt domineeritud maailma-
ga. Ta märkas, et need „sinised beebid“, kelle ar-
teriaalne juha on avatud (PDA, ingl patent ductus 
arteriosus), elavad kauem kui need, kellel juha on 
sulgunud. See on tingitud asjaolust, et paljudel 
„sinistel beebidel“ esineb kaasasündinud kopsu-
vereringe takistus (nt pulmonaalklapi stenoos 
Fallot' tetraloogia korral, lk 157) ja PDA suurendab 
verevoolu kopsudesse, vähendades tsüanoosi. 
Ta töötas välja Blalocki–Taussigi šundi, millega 
luuakse ühendus rangluualuse või unearteri ja 
ühe kopsuarteri vahel, simuleerides PDA-d. See 
parandas dramaatiliselt Fallot' tetraloogiaga 
beebide ellujäämist.
Üks kardioloogia rõõme on see, kuidas tihti 
on looduses lahendus juba olemas ja suur 
osa sekkumistest on looduslikult esineva 
olukorra imiteerimine. Peale selle, et see 
on juba iseenesest väga huvitav uurimistöö 
valdkond, on füsioloogilistest protsessidest 
arusaamine ka kliinilise kardioloogia mõist-
miseks hädavajalik. 
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Südame isheemiatõbi (MIC, ld morbus ischaemicus cordis) on kõige sagedam surmapõhjus maa-
ilmas. Südame-veresoonkonna tervise soodustamine ei ole mitte ainult MIC ennetamine: tervis 
hõlmab ka füüsilise koormuse talumist ning intensiivsete tegevuste nautimine (mõistlikkuse 
piires!) on üks parimaid võimalusi tervise tagamiseks ja mitte ainult sellepärast, et südamele 
see meeldib (VR,   suure tihedusega lipoproteiin ehk „hea“ kolesterool (HDL, ingl high-density 
lipoprotein))  – füüsiline koormus võib ennetada osteoporoosi, parandada glükoositaluvust ja 
parendada immuunfunktsioone (nt vähihaigetel ja HIV+ patsientidel). Inimesed, kes parandavad 
oma füüsilist vormi ja säilitavad selle, elavad kauem:  kõikidest põhjustest tingitud vanusele 
kohandatud suremus väheneb > 40%. Ka rasvumise vältimisest on abi, kuid kaalulangus iseenesest 
on südame-veresoonkonna haiguste riski ja suhkurtõve riski vähendamisel kasulik ainult koos 
regulaarse füüsilise koormusega. Südame-veresoonkonna tervist võib parandada ka mõõdukas 
alkoholitarbimine.

Hüpertensioon on kardiovaskulaarse suremuse peamine riskitegur ning sellele järgneb suitseta-
mine. Suitsetamise lõpetamine isegi aastatepikkuse harjumuse järel on kasulik. Lihtsad nõuanded 
toimivad. Enamik suitsetajaid soovib lõpetada. Ärge lõpetage suitsetamise lõpetamise soovita-
mist pelgalt seetõttu, et see alati ei toimi. Küsige visiitidel suitsetamise kohta – eriti neilt, kellel on 
suitsetamisega seostatavad haigused.
 • Veenduge, et nõuanded ühtivad patsiendi uskumustega suitsetamisest.
 • Motivatsiooni  see, kui lasta patsiendil nimetada suitsetamisest loobumise eelised.
 • Paluge patsiendil valida kuupäev (selline, mis pole seotud suure stressiga), millal temast saab 
mittesuitsetaja.
 • Soovitage juba enne seda ära visata kõik suitsetamiseks vajalikud asjad (sigaretid, piibud, tuha-
toosid, välgumihklid, tikud); paluge patsiendil muutusest informeerida kõiki sõpru ning harjuta-
ge „ei“ ütlemist sõprade pakkumisele „ainult üks sigarett veel“.
 • Nikotiiniga närimiskumm – näritakse regulaarselt nikotiini vabanemise piiramiseks: ööpäevas 
võib vaja minna ≥  10 2 mg nätsu. Lihtsam võib olla transdermaalsete nikotiiniplaastrite kasuta-
mine. Annuse suurendamine 1 nädala järel võib aidata. Kirjalikel nõuannetel ei ole lisakasu õe läbi 
viidud nõustamisele. Kutsuge patsient alati järelkontrolli.
 • Varenikliin on suukaudne selektiivne nikotiiniretseptori osaline agonist. Alustage 1 nädal enne 
eesmärgiks seatud suitsetamise lõpetamise kuupäeva ja järk-järgult suurendage annust. Kõr-
valtoimed: isu muutus, suukuivus, maitsetundlikkuse häired, peavalu, uimasus, peapööritus, une-
häired, ebanormaalsed unenäod, depressioon, enesetapumõtted, paanika, düsartria.
 • Öeldakse, et bupropioon (= amfebutamoon)  suitsetamisest loobumise määra 1 aasta pärast 
kuni 30%-ni vs 16% plaastrite kasutamisel ja 15,6% platseebo korral (plaastrid + bupropioon: 
35,5%): 1 kaaluge juhul, kui eelnevalt nimetatud variandid ei toimi. Hoiatage kõrvaltoimete eest: 
krambid (risk < 1 : 1000), unetus, peavalu.

Lipiidid ja suhkurtõbi (lk 690, 206) on teised olulised modifitseeritavad riskitegurid. Ühendkuning-
riigis kasutatakse patsiendi erinevate kardiovaskulaarsete riskitegurite integreerimiseks ja tulevi-
ku südame-veresoonkonna tervise ennustamiseks QRISK2-i skoori (www�qrisk�org).2 Seda skoori saab 
kasutada elustiili faktorite mõjutamise visiidi osana, et patsientidele näidata teatud riskitegurite 
(nt suitsetamise, VR) modifitseerimise toimet MI-de ja insultide vähendamisel.
 Alustage ennetavate meetmete, nagu tervislik toitumine (lk 244), kasutamist võimalikult vara-
ses eas, sest mõju on maksimaalne, kui enamik aastaid on veel ees ja halvad harjumused ei ole 
veel juurdunud.

Südame-veresoonkonna tervis

Kardiovaskulaarmeditsiinis on juhuslikustatud uuringuid tehtud kõige rohkem. Üks kardiovasku-
laarmeditsiini peamisi rõõme on nende uuringute tulemuste inimlikul viisil integreerimine kliini-
liste kaalutlustega. Pärast südamehaiguse diagnoosimist võib edasine raviprotokoll „kohustada“ 
statiini, aspiriini, -blokaatorite, AKE-i (lk 114) kasutamist ja eesmärk-VR-i ja LDL-kolesterooli saa-
vutamist, mis tekitab teie patsiendis väga halva enesetunde. Mida teha? Informeerige, rääkige 
läbi ja minge kompromissidele. Ärge kunagi keelduge patsiendi ravimisest, kuigi ta ei järgi teie 
ülirangeid raviskeeme. Olge sõbralik, jätkake selgitamist ja olge oma ravis kaasaegne: uued and-
med võivad näidata, et teie patsiendil oligi kogu aeg õigus.3 

Juhuslikustatud uuring
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Täname dr Phillippa Lawsonit, meie spetsialist-konsultanti, ja William Flowersit, meie nooremkonsultanti, nende panuse 
eest selle peatüki koostamisel�

Joon. 4.1 1948. aastal avaldas Medical Research 
Council BMJ-is pöördelise tähtsusega artikli strepto-
mütsiini kui kopsu-TB ravimeetodi kohta. Seda artiklit 
peetakse kliiniliste uuringute ajaloo pöördepunktiks 
ja see lõi pretsedendi randomiseerimise kasutamisele 
kontrollitud uuringutes. Enne seda oli kopsu-TB-ga 
patsientide standardravimeetod vaid voodirahu. Pä-
rast penitsilliini edusamme tekitas avastus, et strep-
tomütsiin on tuberkuloosibakterite vastu tõhus, suurt 
elevust. Uuringusse kaasati 15–30-aastased patsien-
did, kellel oli „tõenäoliselt hiljuti alanud bakterioloo-
giliselt tõestatud ja äge progresseeruv bilateraalne 
kopsutuberkuloos ning kes ei sobi kopsu kollapsra-
viks“. Esialgu olid tulemused streptomütsiini ja voo-
dirahu saavas rühmas paremad, aga varsti täheldati 
resistentsuse teket. See oli uus fenomen, mida penit-
silliiniga seni nähtud ei oldud. See viis arvamuseni, et 
TB ravimresistentsuse ületamiseks tuleb kasutada 
kombinatsioonravi. 1957. a kirjeldatud „Edinburghi 
meetod“ soovitas kasutada kolmikravi.
Reprodutseeritud allikast BMJ, 2. väljaanne, 1. jaanuar, © 

1948, BMJ Publishing Groupi loaga.



161

R
in

dk
er

em
ed

it
si

in

Kopsudel on gaasivahetuse kujul eluliselt tähtis füsioloogiline otstarve, aga lisaks on kopsud 
eelvägi pidevas lahingus peremeesorganismi, patogeenide ja saasteainete vahel. Hingamiselund-
konna meditsiin näitab, kuidas hoolikas epidemioloogia, teadus ja randomiseeritud kontrollitud 
uuringud on pöördeliselt muutnud meie arusaama sagedastest haigustest ja seeläbi viinud en-
netavate meetmete ning tõhusate ravimeetoditeni. Alahinnata ei tohi aga elatustaseme tõusu ja 
rahvatervise üldise paranemise mõju. TB esinemissagedus Ühendkuningriigis vähenes juba ammu 
enne BCG vaktsiini ja streptomütsiini kasutuselevõttu, seda suuresti tänu edusammudele hügiee-
nis ning avaramatele elamistingimustele. Rahvatervise kampaaniad ja maksustamine on aidanud 
vähendada suitsetamise määra, kuigi kopsuvähi levimuse vähenemine toimub aastatepikkuse 
viivitusega.

Hingamiselundkonna tervis

Parem
peabronh

Parema kopsu
ülasagar

Parem
segmentaarne
bronh

Parem
subseg-
mentaarne
bronh

Parema kopsu
alasagar

Kesksagar Vasaku 
kopsu
alasagarVäikesed

bronhid

Vasak
peabronh

Vasaku kopsu
ülasagar

Vasak
segmen-
taarne
bronh

Vasak
subseg-
mentaarne
bronh

Väikesed
bronhid

Trahhea

Kõri

Peabronhid
Segmentaarsed bronhid
Subsegmentaarsed bronhid
Väikesed bronhid

Joon. 4.2 Kopsude ja peabronhide segmentaarne anatoomia. Vasakul kopsul on kaks sagarat ja 
paremal kolm.



198
R

in
dk

er
em

ed
it

si
in

Interstitsiaalne kopsuhaigus (IKH)
See on üldine termin, mida kasutatakse paljude kopsuparenhüümi peamiselt difuusselt kahjustavate 
seisundite kirjeldamiseks.58 Neid iseloomustab krooniline põletik ja/või progresseeruv interstitsiaal-
ne fibroos (tabel 4�11) ning neil on palju ühiseid kliinilisi ja patoloogilisi tunnuseid. Vt tabelit 4�11 ja 
joon� 4�19.
Kliinilised tunnused Düspnoe koormusel, mitteproduktiivne paroksüsmaalne köha, patoloogiline 
hingamiskahin, patoloogiline leid rindkere RÖ-l või kõrglahutusega KT-l, restriktsioonile viitav spiro-
meetria  DLCO-ga (lk 164).
Patoloogilised tunnused Fibroos ja interstiitsiumi remodelleerumine, krooniline põletik, II tüüpi 
epiteelirakkude või II tüüpi pneumotsüütide hüperplaasia.
Klassifikatsioon IKD-d saab üldjoontes jagada järgmiseks kolmeks rühmaks.
Teadaoleva põhjusega patsiendid�
 • Kutsealane/keskkonnatekkeline, nt asbestoos, berüllioos, silikoos, puuvillatolmust põhjustatud 
kopsukahjustus (büssinoos).
 • Ravimid, nt nitrofurantoiin, bleomütsiin, amiodaroon, sulfasalasiin, busulfaan.
 • Ülitundlikkusreaktsioon, nt ülitundlikkuspneumoniit.
 • Infektsioonid, nt TB, seened, viirused.
 • Gastroösofageaalne refluks.

Süsteemse haigusega seotud põhjused�
 • Sarkoidoos.
 • Reumatoidartriit.
 • SLE, süsteemne skleroos, segatüüpi sidekoehaigus, Sjögreni sündroom.
 • Haavandiline koliit, renaalne tubulaarne atsidoos, kilpnäärme autoimmuunhaigus.

Idiopaatilised põhjused�
 • Idiopaatiline kopsufibroos (IPF, lk 200).
 • Krüptogeenne organiseeruv pneumoonia.
 • Mittespetsiifiline interstitsiaalne pneumoniit.

Eksogeenne allergiline alveoliit (EAA)
Sensibiliseeritud patsientidel kutsub allergeenide (seenespooride või lindudelt pärinevate valkude) 
korduv sissehingamine esile ülitundlikkusreaktsiooni, mille intensiivsus ja kliiniline kulg sõltub anti-
geenist. Ägedas faasis infiltreerivad põletikurakud alveoole. Varane diagnoosimine ja allergeenide 
kiire eemaldamine võib haiguse progresseerumise seisata ja haiguse taaspöörduvaks muuta, tänu 
millele võib prognoos olla hea. Kroonilise kokkupuute korral tekivad granuloomid ja oblitereeriv 
bronhioliit.
Põhjused
 • Linnu-/tuvikasvataja kops (lindude väljaheidetes sisalduvad valgud).
 • Farmeri või seenekasvataja kops (Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris).
 • Linnastetöötleja kops (Aspergillus clavatus).
 • Bagassoos ehk roosuhkru töötleja kops (Thermoactinomyces sacchari ).

Kliinilised tunnused 4–6 h pärast kokkupuudet� Palavik, külmavärinad, müalgia, kuiv köha, düsp-
noe, peened bilat. basaalsed räginad. Krooniline haigus� Trummipulksõrmed (50%), progresseeruv 
düspnoe,  kehakaal, düspnoe koormuse ajal, I tüüpi hingamispuudulikkus, kopssüda.
Uuringud Äge haigus� Vereanalüüsid: täisvereanalüüs (neutrofiilia),  ESR, ABG, seerumi antikehad 
(võib viidata haiguse asemel ekspositsioonile / varasemale sensibiliseerumisele). Rindkere RÖ: ülaväl-
jade hajus varjustus / konsolidatsioon; hilaarne lümfadenopaatia (harv). Kopsufunktsiooni uuringud: 
taaspöörduv restriktiivne puudulikkus, gaasivahetuse vähenemine ägedate hoogude ajal. Krooniline 
haigus� Vereanalüüsid: seerumi antikehad. Rindkere RÖ: ülaväljade fibroos, kärgjad muutused. Rind-
kere KT: kolded, mattklaasjad muutused, ulatuslik fibroos. Kopsufunktsiooni uuringud: restriktiivne 
puudulikkus. Bronhoalveolaarse lavaaži (BAL) vedelikus on  lümfotsüüdid ja  nuumrakud.
Käsitlus Äge haigus� Kõrvaldage allergeen ja manustage O2 (35–60%), PO prednisolooni (40 mg / 24 h 
PO) vähenevas annuses. Krooniline haigus� Allergeenide vältimine või näomaski või positiivse rõhu 
aparaadi kasutamine. Pikaajaline steroidravi vähendab tihti rindkere RÖ leidu ja parandab füsioloogi-
list seisundit. Ühendkuningriigis võidakse maksta hüvitist (UK Industrial Injuries Act).
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Joon. 4.19 AP-suunaline rindkere röntgenülesvõte, millel on näha vasaku ülavälja õhuruumide 
varjustus. Kuigi nii näeb tihti välja infektsioon, on leid mittespetsiifiline. Sellist tüüpi varjustuse 
diferentsiaaldiagnostika hõlmab lümfoomi, alveolaarrakulist kartsinoomi (millele mõlemale tuleb 
mõelda, kui leid kontrollülesvõttel vähenenud pole) ja verejooksu.

Pilt Nottingham University Hospitals NHS Trusti radioloogiaosakonna loaga.

Tabel 4.11 Fibrootilise varjustuse põhjused rindkere RÖ-l

Ülaväli Keskväli Alaväli

TB  
Ülitundlikkuspneumoniit

Sarkoidoos, histoplasmoos Idiopaatiline kopsufibroos

Anküloseeriv spondüliit Asbestoos

Kiiritusravi

Progresseeruv massiivne 
fibroos (PMF)



6 Gastroenteroloogia

Täname asjatundjat dr Simon Campbelli tema panuse eest käesoleva peatüki koostamisel� 

Joon. 6.1 Asjad on harva nii nagu paistavad: 
Otto, Aurelia ja Sylvia näivad nautivat teed, 
kuid (poega ja venda) Warrenit ei ole, Ottol 
on jalg puudu, Aurelia on ärevuse tõttu 
endast väljas ja mitte keegi neist ei adu eba-
stabiilse tütre Sylvia kontrolli alt väljumas 
pingeid. See, kuidas soolestik põimub pat-
sientide lugudega, on üks gastroenteroloogia 
igikestvatest huvipakkuvatest ja olulistest 
mõistatustest. Sestap – mil iganes peate te-
gelema gastroenteroloogiaga – küsige, mis on 
puudu ja proovige välja selgitada sümptomeid 
põlistavad või kergendavad jõud. See kõik on 
väga kasulik, kuid kunagi ei saa loota, et see 
lahendaks probleemid või ennustaks tulevikku. 
Mis siis ikkagi edasi sai? Kui huvitab, siis 
vaata KASTI.

Sisukord
Tervislik nauditav söömine 244
Suu 246

Protseduurid
Endoskoopia ja biopsia 248

Mõned esinevad sümptomid
Düsfaagia 250
Iiveldus ja oksendamine 250
Düspepsia ja peptilised haavandid 252
Gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD) 254
Seedetrakti ülaosa verejooks 256
Kõhulahtisus 258
Kõhukinnisus 260

Haigused ja haigusseisundid
Haavandiline koliit (HK) 262
Crohni tõbi 264
Gastrointestinaalne malabsorptsioon 266
Tsöliaakia 266
Ärritatud soole sündroom (IBS) 266
Toitainete puudusega seotud häired 268
Krooniline pankreatiit 270
Kõhunäärmevähk 270
Kartsinoidtuumorid 271
Ikterus 272
Maksapuudulikkus 274
Maksatsirroos 276
Viirushepatiit 278
Alkoholism 280
Primaarne biliaarne kolangiit (PBC) 282
Primaarne skleroseeriv kolangiit (PSC) 282
Autoimmuunne hepatiit (AIH) 284
Mittealkohoolne maksasteatoos/steatohepatiit 

(NAFLD/NASH) 285
Wilsoni tõbi / hepatolentikulaarne degenerat-

sioon 285
Maksakasvajad 286
Pärilik hemokromatoos (HH) 288
 1-antitrüpsiini (A1AT) puudulikkus 290
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1 Lumen on ladina keeles valgus (sealt pärineb ka selle meditsiiniline tähendus – torujas õõnsus, mis on mõlemast otsast maa-
ilmale avatud), kuid ka objektile langeva valgushulga SI-ühik, mis näitab valgustamisvõimet. See võime on kõigil arstidel – kas 
läbinägelikult tõlgendades patsiendi elusid ja tõlkides haigusi neile arusaadavasse vormi või lahkuse kaudu – kasvõi tassi tee 
pakkumise kaudu.

Õpime gastroenteroloogilisi haigusi nii, nagu need oleks eraldiseisvad entiteedid, loodushuviliste 
poolt eraldi kogutud liigid, mida kõiki hoitakse oma pimedas karbis – kollektsionääridele huvi-
pakkuvad ja raamatukogu riiuli hingetu maailma arhivaalid. Kuid haigustega pole nii. Ottol oli 
suhkurtõbi, kuid ta keeldus arstile pöördumast seni, kuni kaugelearenenud haiguse tõttu vajas 
amputatsiooni. Aurelia pidi tema eest hoolitsema. Kuid ka lapsed Sylvia ja Warren olid tema 
õlul. Kui Otto ei suutnud pere leivateenijana enam tööl käia, pidi Aurelia otsima tööd õpetaja ja 
raamatupidajana ning tegema kõiki võimalikke juhutöid. Otto haigus avaldus Aurelia kaksteist-
sõrmiksooles haavandina. Soolestiku kanda jäävad tihti teiste inimeste mured. Soolte sisemus on 
luumen1 – maailm on soolestikus ja soolestik on maailm. Kuid alati pole valgust. Kui valendik täitus 
Aurelia verega, on arusaadav, et haigus mõjutas kogu peret. Ta tütar sai teada, kust veri tuleb 
(„otse südamest... roosa joana“). Pärast Otto surma vajas Sylvia pikaajalist psühhiaatrilist abi ja 
Aurelia kolis tütrele lähemale. Kui Sylvia vajas elekterkrampravi, süvenes ka kaksteistsõrmiksoole 
haavandi verejooks. Ravi toimis ja nüüd oli Sylvia – enne oma enneaegset surma – lühikest aega 
võimeline ka gastrektoomiat ootava Aurelia eest hoolitsema.

Igast haigusest eraldi rääkides jääb midagi vajaka. Ning isegi sotsiaalses kontekstis jääb 
sellest jutust midagi elutähtsat puudu – enamike meie patsientide pigem elatud kui kirja 
pandud elu poeesia – traagiline, koomiline, inimlik ja tavaliselt segane – kuid selle perekonna 
puhul mitte nii segane lugu. See lugu voolas tulvana – nagu ema Aurelia haavandi verejooks – 
välja Sylvia Plathi luules.

Luumen  
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Tervislik nauditav söömine
„Maailmas on palju inimesi, kes kulutavad nii palju aega ära oma tervise jälgimisele, et neil ei 
jää aega seda nautida.“ Josh Billings (1818–85).

Tervisliku toitumise suuniste uuendused pakuvad palju kõneainet ajakirjanikele, kellele on ette 
söödetud rikkalik ja mitmekülgne dieet näiliselt vastukäivaid nõuandeid. Arvestades üha kasvavat 
ülekaaluliste inimeste osakaalu, oleks mõistlik alustada lihtsalt sellest, et süüa vähem (nt 2500 kcal 
ööpäevas mehed ja 2000 kcal ööpäevas naised) ja jälgida, et söök oleks toidugrupiti tasakaalus-
tatud. Loomulikult ei ole dieet elustiilist sõltumatu ja peaksime jätkama tasakaalustatud dieedi 
soovitamist koos laiahaardeliste rahvatervise soovitustega. Selliste segadusseajavate infokildude 
mõtestamine populatsiooni tasandil andmetega on alati väljakutse – kuigi mõnes uuringus on näi-
datud, et taimetoitlaste tõenäosus surra südame isheemiatõve tagajärjel on väiksem, siis kas see 
toime on tegelikult ka seotud taimetoitlusega või asjaoluga, et ÜK-s on taimetoitlased tõenäolise-
malt ka mittesuitsetajad? Selliste populatsiooni tasemel andmete range kohaldamine üksikisiku-
tele antavateks soovitusteks (nagu ajakirjanikud seda kalduvad tegema) on alati ekslik ja seotud 
oluliste fundamentaalsete kontseptsioonide künismimerre kaotamise riskiga.
Praegused soovitused peavad arvesse võtma kolme fakti
 • Rasvumine maksab tervishoiuteenustele sama palju nagu suitsetamine – ÜK-s on iga neljas täis-
kasvanu rasvunud. 
 • Suhkurtõbi on plahvatuslikult kasvanud: mõnes kohas on levimus > 7% (lk 206).
 • Eelmised nõuanded ei ole suures osas populatsioonis söömisharjumusi muutnud.

Nõuanded tõenäoliselt keskenduvad alljärgnevale
Kehamassi indeks (KMI; tabel 6�1.) Seadke eesmärgiks 18,5–25. Söögikoguse kontrollimine võib olla 
tähtsam kui söödav toit. Hüpertensiooni korral alandab „õige“ toit VR-i ainult minimaalselt, kuid 
kehakaalu kontrolli all hoidmine oluliselt rohkem.
Toidukord peaks põhinema tärkliserikkal toidul  (leib, riis, kartulid, makaronitooted). Nendest toi-
duainetest vabanevad süsivesikud aeglasemalt kui dieetidest, mis sisaldavad rafineeritud suhkrut, 
ja jälgige nt alkoholivabade jookide suurt suhkrusisaldust.
Sööma peab piisavalt puuvilju ja köögivilju� Eesmärk on 5 portsjonit ööpäevas.
Suure rasva-, soola- või suhkrusisaldusega toite süüa harva�
Süüa liha, kala, mune ja kaunvilju� Eesmärk on 2 portsjonit kala nädalas, sh rasvane kala (selline, mis 
sisaldab palju omega-3 rasvhappeid, nagu makrell, heeringas, sardiinid, lõhe). Mitte-piimatoodetest 
valguallikate hulka kuuluvad kaunviljad ja pähklid. Seadke eesmärgiks vähendada punase või töö-
deldud liha tarbimist < 70 g ööpäevas.
Tarvitada võiks teatud määral piima ja piimatooteid Võimalusel valige väiksema rasva-, suhkru- ja 
soolasisaldusega variandid.
Mõõdukas alkoholitarbimine (< 65aastased täiskasvanud):  14U nädalas nii meestel kui naistel 3 või 
enama päeva jooksul. Ohutut kogust ei ole.
Toidulisandid� Tasakaalustatud dieeti järgivate inimeste jaoks on enamike toidulisandite kohta väga 
vähe tõestusmaterjali. Rasestuda soovivad naised peaksid võtma 400 µg foolhapet ööpäevas rases-
tumisele eelneval perioodil ja kuni vähemalt 12. rasedusnädalani. D-vitamiini täiendav kasutamine 
(10 µg ööpäevas) võib olla kasulik imetavatele emadele, ≥ 65 aastastele, päikesega mittekokkupuu-
tuvatele inimestele või väga tumeda nahaga inimestele. [Tlk: Soovitused erinevad laiuskraaditi.] 
Imikutele ja väikelastele võib soovitada väiksemaid annuseid.
 See dieet ei sobi kõigile! • < 5aastased. •  Vajadus tarbida jäägivabamat toitu (nt Crohni tõbi, 
HK, lk 264) või eridieedil inimesed (tsöliaakia, lk 266). Rõhuasetus võib olla erinev: düslipideemia (lk 
690); suhkurtõbi (lk 206); rasvumine; kõhukinnisus (lk 260); maksapuudulikkus (lk 274); krooniline 
pankreatiit (lk 270); neerupuudulikkus (vähem valku) (lk 304);  VR (vt lk 140). 
Probleemid Dieedi muutmise nõudmine on omajagu jultumus (lapsed keelduvad sellest niikuinii 
resoluutselt) – delikaatsem on võtta toit, mida kõik naudivad (kartulikrõpsud) ja teha sellest ter-
vislikum versioon (nt koorega ahjus küpsetatud kartulitest tehtud ja päevalilleõlis praetud madala 
soolasisaldusega krõpsud).



8 Hematoloogia

Sisukord
Humorism 323
Aneemia 324
Rauavaegusaneemia 326
Kroonilise haiguse aneemia 326
Sideroblastiline aneemia 326
Perifeerse vere äigepreparaadi mikroskoopia 328
Leukotsüütide valem 330
Makrotsütaarne aneemia 332
B12-vitamiini vaegus ja pernitsioosne aneemia 334
Hemolüütilise aneemia käsitlus 336
Hemolüütilise aneemia põhjused 338
Sirprakuline aneemia 340
Talasseemia 342
Veritsushäired 344
Koagulatsioonirajad 345
Verejooksu käsitlus 346
Transfusioon ja verekomponendid 348
Antikoagulandid 350
Leukeemia ja noor arst valves 352
Äge lümfoblastleukeemia 354
Äge müeloidleukeemia 356
Krooniline müeloidleukeemia 358
Krooniline lümfotsüütleukeemia 359
Hodgkini lümfoom 360
Mitte-Hodgkini lümfoom 362
Pantsütopeenia ja luuüdi puudulikkus 364
Müeloproliferatiivsed häired 366
Müeloom 368
Paraproteineemia 370
Amüloidoos 370
Erütrotsüütide settekiirus (ESR) 372
Plasma viskoossus 372
Hüperviskoossuse sündroom 372
Põrn ja splenektoomia 373
Trombofiilia 374
Immunosupressiivsed ravimid 376

Täname oma erialast konsultanti dr Drew Provanit tema panuse eest selle peatüki koostamisel�

Joon. 8.1 William Blake’i kangela-
ne Los töötab üksi ja öösiti, sepista-
des inimsüdame ääsil punast vereliblet.  
„Sest igast inimese vereliblest suurem ruum / on 
puht kujutuslik ja sünnib Losi haamri all: / Ja iga 
inimese vereliblest väiksem ruum avaneb / iga-
vikku, milles meie roheline Maa pole muud kui 
pelgalt vari. / Punane verelible on Losi loodud väsi-
matu päike, / mis mõõdab surelike aega ja ruumi.“  
(William Blake’i „Milton“ (1804–1810), read 17–24)  
Rügades üksi ja öösiti tööd, nokitsedes haigla mõnes 
„arteris“ keeruka probleemi kallal, kipume mõnikord 
unustama konteksti, milles meie endi punane verelib-
le asetseb. Kahjuks on meie tööülesanded sarnaselt 
Losi omaga sellega seotud ja sidumata kohustuste 
igavik.  Me ei tohi mattuda tööde näiliselt lõputu 
nimekirja alla. Peaksime üksikule punasele verelib-
lele keskendumise asemel pöörama tähelepanu seda 
ümbritsevatele omavahel seotud süsteemidele – kui 
me asetame ülesanded tähtsuse järjekorda ja palu-
me vajaduse korral abi, ei ahelda me end samasugu-
sesse üksildusse ja lõpmatusse nagu Los.

© Wikimedia / Library of Congress
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Kuigi meie arusaamine verest on meditsiinilise uurimistööga seoses drastiliselt muutunud, on 
vere tähtsus tervise ja haiguse kontekstis kogu inimajaloo ja -kultuuri vältel olnud läbiv teemaks. 
Hippocrates (460–370 e.m.a) oli esimene, kes kirjeldas nelja kehavedelikku ehk huumorit (ldn hu-
mor = kehavedelik): verd, lima ning kollast ja musta sappi. Need ei ole sapp ja lima meile tuntud tä-
henduses. Fahråeus (1921, Rootsi arst, kes võttis esmakordselt kasutusele ESR-i määramise, lk 372) 
oli arvamusel, et humorismi teooria tekkis vere hüübimise jälgimisest in vitro: veri eraldub vere 
valgeliblede kihil hõljuvaks sapisarnaseks kollaseks seerumiks ja proovi sügavuses paiknevaks 
punaste vereliblede tumepunaseks-mustjaks hüübeks.

Neid nelja kehavedelikku kirjeldas hiljem täpsemalt Rooma arst, kirurg ja filosoof Claudius 
Galenos (ligikaudu 129 – ligikaudu 201 M�A�J), kes omistas igale vedelikule füüsilised ja käitu-
muslikud omadused: sangviinilised inimesed (veri) on sooja südamega ja enesekindlad, fleg-
maatilised inimesed (lima) on praktilised ja ratsionaalsed, koleerilise loomuga inimesed (kollane 
sapp) on keevalised ja kirglikud ning melanhoolikud (melas = must, khole = sapp) on depres-
siivsed, kuid loovad.1 Arvati, et haiguste põhjuseks on nende elementide tasakaalu häire. Selle 
uskumuse põhjal anti laialdaselt soovitusi ülemääraste kehavedelike eemaldamiseks: röga lah-
tistamiseks, lahtistite kasutamiseks ja – kõige sagedamini – aadrilaskmiseks. William Harvey, 
Sydenham ja Dupytren kuuluvad nende kuulsate arstide hulka, kes seda ravimeetodit kiitsid. 
Harvey märkis järgnevat: „Igapäevane kogemus kinnitab, et aadrilaskmisel on paljude haiguste 
korral soodsaim toime ning see tõepoolest on kõigi üldiste ravimeetodite esirinnas“. Protseduu-
ri lihtsustamiseks töötati välja palju vahendeid – eelkõige sobiva kaarega kogumiskauss aadri-
laskmise lihtsustamiseks küünarlohust või kaelalt – praeguse neerukausi eelkäija.

Veendumus aadrilaskmise tervistavasse mõjusse oli sedavõrd tugev, et „hematomaania“ pü-
sis vaatamata kahtlaselt kõrgele suremusele. See võis lausa olla ametisoleva USA presidendi 
George Washingtoni surma põhjus 1799. aastal: larüngiiti haigestumise järel lasi presidendi 
ihuarst tal neli korda entusiastlikult aadrit ja president suri 24 tundi pärast sümptomite algust.

Praktika usaldusväärsus hakkas viimaks vähenema ja 1860. aastaks oli see praktiliselt ka-
dunud. Siiski on flebotoomial oluline roll hemokromatoosi (vt lk 288) ja tõelise polütsüteemia 
(lk 366) ravis.

Humorism

Joon. 8.2 Normaalse vere äigepreparaat neutrofiili, erütrotsüütide ja trombotsüütidega (nooled).
© Prof K Lewandowski ja dr H Jastrow.

1 Võrrelge neid isiksusetüüpe Pixari 2015. a antropomorfse filmi „Inside Out“ tegelastega.
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Aneemia
Aneemia on defineeritud kui madal hemoglobiini (Hb) kontsentratsioon ja selle põhjuseks võib 
olla kas erütrotsüütide hulga vähenemine või plasmamahu suurenemine (nt raseduse korral). He-
moglobiinisisalduse languseks (merepinnal) peetakse meestel < 135 g/l ja naistel < 115 g/l. Aneemia 
põhjuseks võib olla RBC-de vähenenud tootmine või suurenenud kadu ning sellel on palju põhju-
seid. Sageli on need tuvastatavad anamneesi, läbivaatuse ja vere äigepreparaadi uurimise põhjal 
(joon� 8�2, lk 323).
Sümptomid Aneemia põhjusest tingitud sümptomid või aneemiast tingitud sümptomid: väsimus, 
õhupuudus, minestamistunne, südamekloppimine, peavalu, tinnitus, isutus ja südame isheemiatõve 
olemasolul ka stenokardia.
Tunnused Võivad puududa ka raske aneemia korral. Võib esineda kahvatus (nt konjunktiividel, vt 
joon� 8�3, kuigi see pole usaldusväärne tunnus). Raske aneemia korral (Hb < 80 g/l) võivad esineda 
hüperdünaamilise vereringe tunnused, nt tahhükardia, verevoolukahinad (süstoolne väljutuskahin, 
maksimaalselt kuuldav tipul) ja südame suurenemine või võrkkesta verevalumid (harva). Hiljem võib 
tekkida südamepuudulikkus: sellisel juhul võib kiire vereülekanne olla fataalne.
Aneemia tüübid Diagnoosimise esimene etapp on vaadata erütrotsüütide keskmist mahtu (MCV; 
INGL MEAN CELL VOLUME) Normaalne MCV on 76–96 femtoliitrit (1015 fl = 1 l).
Väike MCV (mikrotsütaarne aneemia)
1      Rauavaegusaneemia on kõige sagedam põhjus: vt lk 326.
2      Talasseemia (kahtlustage, kui MCV tundub Hb taseme kohta liiga madal ja erütrotsüütide arv on 

suurenenud, kuigi kindlaks diagnoosimiseks on vajalik DNA analüüs): vt lk 342.
3      Sideroblastiline aneemia (väga harv): lk 326.
NB! Viimase kahe seisundi korral esineb raua kuhjumine, seega analüüsides esineb seerumi raua ja 
ferritiini sisalduse suurenemine koos madala rauasidumisvõimega (TIBC, ingl total iron binding ca-
pacity).
Normaalne MCV (normotsütaarne aneemia)

1      Äge verekaotus. 5      Hüpotüreoos (või MCV).
2      Kroonilise haiguse aneemia (või MCV). 6      Hemolüüs (või MCV).
3      Luuüdi puudulikkus. 7      Rasedus.
4      Neerupuudulikkus.

NB! Kui normotsütaarse aneemia korral esineb ka  WBC või  trombotsüütide arv, kahtlustage 
luuüdi puudulikkust: vt lk 364.
Suur MCV (makrotsütaarne aneemia)

1      B12 või foolhappe vaegus. 5      Müelodüsplastilised sündroomid.
2      Ülemäärane alkoholitarbimine või maksahaigus. 6      Luuüdi infiltratsioon.
3      Retikulotsütoos (lk 328, nt hemolüüsi korral). 7      Hüpotüreoos.
4      Tsütotoksilised ained, nt hüdroksüuurea. 8      Foolhappe sisaldust vähendavad ravi-

mid (nt fenütoiin).

Hemolüütilised aneemiad� Need ei sobitu ülalmainitud klassifikatsiooni, sest aneemia võib olla 
normotsütaarne või paljude noorte (ja seega suuremate) RBC-de ja retikulotsüütide esinemisel ka 
makrotsütaarne (lk 332). Kahtlustage, kui esineb retikulotsütoos (> 2% RBC-dest või retikulotsüüti-
de arv > 100≈109/l), kerge makrotsütoos,  haptoglobiin,  bilirubiin, LDH või  urobilinogeen. Nendel 
patsiendil võib sageli esineda kerge ikterus (kuid pange tähele, et hemolüüs tekitab prehepaatilist 
ikterust, seega uriinis bilirubiini ei ole).
Kas patsient vajab vereülekannet? Kui Hb on > 70 g/l, siis tõenäoliselt mitte. Eriti krooniline 
aneemia on hästi talutav (kuigi põhjuse selgitamine on kriitilise tähtsusega) ja rauavaegusanee-
mia korral suurendavad rauapreparaadid Hb ohutumalt ja kulu-efektiivsemalt. Ägeda aneemia 
korral (nt verejooks aktiivsest peptilisest haavandist) võib olla näidustatud ülekanne neile, kellel 
Hb on < 70 g/l. Arvesse tuleb võtta ka muid tegureid, nagu kaasuvad haigused (eriti SKH) ja see, 
kas patsient on sümptomaatiline.
Südamepuudulikkusega ja raske aneemiaga patsiendil on transfusioon hädavajalik Hb viimiseks 
ohutule tasemele, nt 60–80 g/l, kuid seda peab tegema väga ettevaatlikult. Tehke tranfusioo-
ni aeglaselt, manustades dooside vahele 10–40 mg furosemiidi IV/PO (annus sõltub varasemast 
diureetikumide kasutamisest; mitte manustada koos verega). Kontrollige patsienti vedeliku üle-
koormuse tunnuste suhtes: JVP suurenemine ja paisuräginad kopsude basaalsetes osades. Nende 
esinemisel katkestage vereülekanne ja ravige vedeliku ülekoormust. 
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Joon. 8.3 Konjunktiivide kahvatus – aneemia klassikaline tunnus on segadusse 
ajav mõiste, sest konjunktiiv on läbipaistev ning sellest kumab läbi allasetsevate 
struktuuride värvus. Niinimetatud kahvatus märgib lau sisekülje veresoonkonda, 
mille hemoglobiinisisaldus on väike. Paistab selline värvus , kuid peaks 
olema selline: 

Tervetel inimestel või ühest põhjusest tingitud aneemia korral on kõik proovis olevad erütrotsüü-
did ligikaudu sama suured ja erütrotsüütide ruumalade jaotuvuse graafik on kitsas. Erinevatel 
põhjustel tingitud aneemiate korral muutub jaotuvuse graafik laiemaks, peegeldades ebanor-

maalselt suurt RDW-d – see võib olla esimene viide erinevatele põhjustele. Tsöliaakia korral võib 
korraga esineda nii raua ( MCV) kui ka folaadi (MCV ) halb imendumine, mille tulemusena on 
vereringes korraga nii mikrotsütaarseid kui ka makrotsütaarseid erütrotsüüte. Vereäige prepa-
raadil on selle visuaalne vaste anisotsütoos (lk 328). Laboratoorne näitaja on  RDW, kus RDW = 
MCV standardhälve jagatud keskmise MCV-ga ja korrutatud 100ga. Referentsvahemik: 11, 5–14, 6% 
Kui MCV on suur ja RDW on normaalne, on põhjuseks tõenäoliselt alkohol, maksahaigus või luuüdi 
probleem (keemiaravi või aplastiline aneemia.)

Erütrotsüütide suurusjaotuvus (RCDW või RDW)
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Joon. 9.1 Leeuwenhoeki mikroskoop. Antoni van 
Leeuwenhoek (1632–1723) oli ebatavaline teadla-
ne: akadeemilise hariduseta riidekaupmees. Tal 
ei õnnestunud hästi lõimuda teadusmaailma, 
mille ülejäänud liikmed olid parema haridusega, 
rikkamad ja peenekombelisemad. Ta ei pidanud 
enda töid avaldamisvääriliseks, aga saatis siiski 
Kuninglikule Seltsile sadu kirju, vabandades 
lugejate ees alati oma tagasihoidlikku päritolu 
pärast. Enesetaunimisest hoolimata olid tema 
mikroskoobid rafineeritud. Ühe tema säilinud 
läätse suurendustegur on 266≈ ja lahutusvõime 
1,35 µm, mis on võrreldav tänapäevase liitmik-
roskoobiga. Sellega oli ta üks esimesi, kes heitis 
pilgu mikroskoopilise maailma „nähtamatutele“ 
elusolenditele. Tema mikroskoobid olid odavad ja 
nende tootmine lihtne – isiklikuks kasutamiseks 
valmistas ta neid 500. Ta kattis need kulla ja hõ-
bedaga, et lisada teadusmaailmale prestiiži, mis 
sealt tema arust puudus. See maailm ei olnud aga 
suuteline oma ninaotsast kaugemale nägema. 
Aadrilaskmine, tühjendamisrituaalid ja emeeti-
kumid tegid patsientidele kahju veel 150 aastat.

Täname asjatundjat dr Chris Conlonit tema panuse eest käesoleva peatüki koostamisel�
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Erakorralise meditsiini teemade register
Talleyrand kutsarile: „Sõitke aeglasemalt, meil on kiire!“
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südameseiskus 894 (joonis A3)
südametamponaad 802
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trombotsütopeeniline purpur (TTP) 315
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tsüanoos 186–189
türeotoksiline kriis 834
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Tavalised hematoloogilised väärtused
Hemoglobiin meestel: 130–180 g/l lk 324

 naistel: 115–160 g/l lk 324

Erütrotsüütide keskmine maht, MCV 76–96 fl lk 326; lk 332

Trombotsüüdid 150–400 ≈ 109/l lk 364

Leukotsüüdid (kokku) 4–11 ≈ 109/l lk 330

neutrofiilid 2,0–7,5 ≈ 109/l lk 330

lümfotsüüdid 1,0–4,5 ≈ 109/l lk 330

eosinofiilid 0,04–0,4 ≈ 109/l lk 330

Veregaasid
pH 7,35–7,45 lk 670

PaO2 > 10,6 kPa lk 670

PaCO2 4,7–6 kPa lk 670

Aluste liig ± 2 mmol/l lk 670

Uurea/kreatiniin ja elektrolüüdid
Naatrium 135–145 mmol/l lk 672

Kaalium 3,5–5,3 mmol/l lk 674

Kreatiniin 70–100 µmol/l lk 298–301

Uurea 2,5–6,7 mmol/l lk 298–301

eGFR > 60 lk 669

Maksafunktsiooni näitajad
Bilirubiin 3–17 µmol/l lk 272, lk 274

Alaniini aminotransferaas, ALT 5–35 IU/l lk 272, lk 274

Aspartaadi transaminaas, AST 5–35 IU/l lk 272, lk 274

Aluseline fosfataas, ALP 30–130 IU/l  
(mitterasedatel täiskas-
vanutel)

lk 272, lk 274

Albumiin 35–50 g/l lk 686

Kardiaalsed ensüümid
Troponiin T ülemise võrdluspiiri 

< 99. protsentiil: väärtus 
sõltub kohalikust 
analüüsimeetodist

lk 119

Muud biokeemilised väärtused
Kolesterool < 5 mmol/l lk 690

Triglütseriidid Tühja kõhuga: 
0,5–2,3 mmol/l

lk 690

Amülaas 0–180 IU/dl lk 636

C-reaktiivne valk, CRV < 10 mg/l lk 686

Korrigeeritud kaltsium 2,12–2,60 mmol/l lk 676

Veresuhkur tühja kõhuga 3,5–5,5 mmol/l lk 206

Kilpnääret stimuleeriv hormoon, TSH 0,5–4,2 mU/l lk 216

Muid referentsvahemikke vt lk 750–757
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Täname erialast konsultanti professor Kevin Daviest tema panuse eest selle peatüki koostamisel� Täname 
panuse eest selle peatüki koostamisel ka dr Susie Higginsit�

Reumatoloogia mõiste tuleneb kreekakeelsest sõnast rheuma, mis tähendab jõe või ojana voola-
mist. British Society of Rheumatology määratleb reumatoloogia kui multidistsiplinaarse meditsii-
niharu, mis tegeleb artriidi ja teiste lihase-skeletihaigustega patsientide uurimise, diagnostika ja 
käsitlusega, hõlmates üle 200 liigeseid, luid, lihaseid ja pehmeid kudesid haarava häire, sealhulgas 
liigesepõletik ja muud süsteemsed autoimmuunhäired, vaskuliidid, pehmete kudede haigused, lü-
lisamba valu ja metaboolsed luuhaigused. Reumatoloogilistest haigustest on UK-s mõjutatud üle 
10 miljoni täiskasvanu ja 12 000 lapse. Hiljutiste edasiminekute aluseks on valdavalt uued avastu-
sed nende häirete immunoloogia kohta ja bioloogiliste DMARD-ide väljatöötamine.

Kiirelt arenev valdkond

Joon. 12.1 Kui Briti riigimehel William Pitt 
vanemal oli järjekordne podagrahoog, puudus 
ta selle tõttu 1773. a parlamendist, kui selle 
liikmeid meelitati kehtestama olulist maksu 
tee sisseveole Ameerika kolooniatesse. Selle 
tulemusena sündis 1773. a teemaksu seadus. 
Kolonistid läksid Bostoni sadamas Ida-India 
Kompanii laevadele ja loopisid teekastid üle 
parda. Reaktsioonina sellele saatis Briti va-
litsus Bostoni okupeerimiseks ja kolonistide 
ohjamiseks Ameerikasse sõjaväe. Relvasta-
tud vastupanu okupatsioonijõududele viis 
Ameerika Iseseisvussõjani. Ühendkuningriigi 
13 kolooniat kuulutas välja sõltumatuse. See-
ga räägitakse, et podagral oli roll Ameerika 
revolutsiooni algatamisel!
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Reumatoloogiline anamnees
Artriidi avaldumise hindamisel pöörake erilist tähelepanu liigesehaaratuse (sh lülisamba) jaotuvu-
sele ja sümmeetrilisuse olemasolule. Otsige ka liigese anatoomia häireid, liikumise piiratust (valu või 
kontraktuuri tõttu), liigesevedeliku olemasolu ja periartikulaarset haaratust (täielikuma hindamise 
kohta vt lk 540). Küsige patsiendilt ja uurige liigeseväliseid tunnuseid: naha ja küünte (vt lk 76) haara-
tus (sh peanahk, juuksepiir, naba, genitaalid ja tuharatevaheline ala – psoriaasi on võimalik kergesti 
maha magada); silmanähud (vt lk 560); kopsud (nt fibroos) (vt lk 198); neerud (vt lk 314); süda; GI-trakt 
(nt suuhaavandid, kõhulahtisus); kuse-suguelundkond (nt uretriit, genitaalide haavandid) ja KNS.
Kolm skriiningküsimust lihase-skeletihaiguste korral

1      Kas teil puudub valu või jäikus liigestes, lihastes või seljas?
2      Kas saate ennast ilma suurema vaevata ise riidesse?
3      Kas suudate trepist üles ja alla kõndida?

Kui vastus kõigile kolmele küsimusele on „jah“, on raske põletikulise lihase-/liigesehaiguse esinemine 
vähetõenäoline.

Avalduvad sümptomid Seotud haigused
 • Crohni tõbi / HK (anküloseeriva spondüliidi 
korral), eelnevad infektsioonid, psoriaas

Praegused või varasemad ravimid
 • MSPVR-id, DMARD-id (lk 547)
 • Bioloogilised ravimid (nt TNF- inhibiitorid)

Perekonnaanamnees
 • Artriit, psoriaas, autoimmuunhaigused

Eluanamnees
 • Vanus
 • Amet
 • Seksuaalelu anamnees
 • Etnilisus (nt SLE on sagedam Aafrika-Kariibi 
ja Aasia päritolu patsientidel
 • Funktsioneerimisvõime (nt riietumine, enese-
hooldus, kirjutamine, kõndimine)
 • Kodune olukord, sotsiaalne tugi, kodu kohan-
damise võimalus
 • Suitsetamine (võib RA-d süvendada)
 • IBD

 • Haaratud liigeste muster
 • Sümmeetria (või selle puudumine)
 • Hommikune jäikus > 30 min (nt RA)
 • Valu, turse, funktsiooni kadumine, punetus, soo-
jus

Liigesevälised tunnused
 • Lööve, fotosensitiivsus (nt SLE)
 • Raynaud sündroom (SLE, süsteemne skleroos, 
polümüosiit ja dermatomüosiit)
 • Kuivad silmad või suu (Sjögreni sündroom)
 • Punased silmad, iriit (nt AS)
 • Kõhulahtisus/uretriit (reaktiivne artriit)
 • Sõlmekesed või sõlmed (nt RA, TB, podagra)
 • Suu/genitaalide haavandid (nt Behçeti tõbi, SLE)
 • Kaalulangus (nt pahaloomuline haigus, mis ta-
hes süsteemne põletikuline haigus)

Liigeste haaratuse muster annab vihjeid kahjustuse põhjuse kohta (tabel 12�1).
Tabel 12.1 Artriidi avaldumismuster

Monoartriit Oligoartriit (≤ 5 liigest) Polüartriit (> 5 liigest)

Septiline artriit Kristallindutseeritud artriit Sümmeetriline Asüm-
meetriline

Kristallindutseeritud artriit (po-
dagra, kaltsiumpürofosfaatdihüd-
raadi kristallartropaatia)

Psoriaatiline artriit Reumatoidartriit Reaktiivne 
artriit

Osteoartroos Reaktiivne artriit, nt Yersinia, 
Salmonella, Campylobacter

Osteoartroos Psoriaatili-
ne artriit

Trauma (hemartroos) Anküloseeriv spondüliit Viirused (nt A-, B- & 
C-hepatiit; mumps)

Osteoartroos Süsteemsed seisundid* (võivad olla 
mõlemad)

* Sidekoehaigus (nt SLE ja retsidiveeruv polükondriit), sarkoidoos, pahaloomuline haigus (nt leukeemia), endokardiit, hemo-
kromatoos, sirprakuline aneemia, perekondlik Vahemerepalavik, Behçeti tõbi.

 Mis tahes ägedas põletikus liigese korral välistage septiline artriit, sest see võib liigese hävi-
tada vähem kui 24 tunniga (lk 544). Põletik võib olla vähem väljendunud immuunkomprimeeritud 
patsientidel (nt reumatoloogiliste haiguste korral kasutatavate paljude immunosupressiivsete 
ravimite tagajärjel) või kaasuva liigesehaiguse olemasolul. Võtmeuuring on liigesevedeliku aspi-
ratsioon (lk 541) ja kui te ise ei oska seda teha, siis leidke keegi, kes oskab.

Artriidid
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Liikumissüsteemi hindamine

Selle eesmärgiks on skriinida peamiselt (liigesehaigusest tingitud) liikumisvõimet mõjutavate reu-
matoloogiliste seisundite suhtes. Liikumisvõime skriinimiseks soovitatakse hinnata kõnnakut, käsi, 
jalgu ja selga. 1
Olemus „Vaata, katsu ja liiguta“ (aktiivselt ja passiivselt). Kui liiges näeb normaalne teie silma jaoks, 
tundub normaalne patsiendile ja omab täielikku liikumisulatust, on see tavaliselt normaalne. Veen-
duge, et patsiendil on mugav ja paluge enne läbivaatust patsiendi nõusolekut. Skriiningläbivaatuse 
ajal peaks patsient olema kerges aluspesus.
Lülisammas� Vaadelge tagant: kas lihasmass on normaalne (tuharad, õlavööde)? Kas lülisammas on 
sirge? Kas paraspinaalsed lihased on sümmeetrilised? Kas esineb turseid/deformatsioone? Vaadel-
ge küljelt: kas kaela- ja nimmelordoos on normaalsed? Kas esineb küfoosi?  „Puudutage palun oma 
varbaid“: kas lülisamba painutus nimmest on normaalne, nt Schoberi test?1 Vaadelge eest: „Kallu-
tage pead“ (ilma õlgu liigutamata) – sellega kontrollite kaela külgsuunas painduvust. Palpeerige 
tüüpilisi fibromüalgia valupunkte (vt lk 558).
Käed� „Proovige panna käed pea taha“ – kontrollib õlaliigese funktsiooni. „Sirutage käed sirgelt 
välja“ – kontrollib küünarliigese painutust ja küünarvarre supinatsiooni/pronatsiooni. Uurige käsi: 
kas on deformatsioone (joon� 12�2), lihasatroofiaid või turset? Vajutage 2.–5. metakarpofalangeaallii-
gestele. Valu võib näidata liigese või kõõluse sünoviiti. „Pange nimetissõrme ja pöidla otsad kokku“ 
– kontrollib sõrme haaramisjõudu. Hinnake osavust, nt nööpimist või mündi tõstmist.
Jalad� Vaadelge jalgu: kas reie nelipealihased on normaalse suurusega? Kas esineb turset või defor-
matsioone? Kui patsient on seliliasendis, siis kas esineb jalgade pikkuse erinevust? Proovige mõlema 
puusaliigese painduvust sise-/välisrotatsiooniga. Proovige puusa- ja põlveliigese passiivset sirutust. 
Kas liikumine on piiratud? Kas esineb krepitatsioone? Kasutage patellale vajutamise testi põlveliige-
se efusiooni kontrollimiseks. Vedeliku olemasolul kaaluge selle aspireerimist ja kristallide või infekt-
siooni suhtes uurimist. Laske patsiendil seista. Kas esineb mingeid deformatsioone? Kas tallavõlvid 
on liiga kõrged või lamedad? Kas esineb kalluseid? Need võivad mõne kroonilise probleemi korral 
näidata ebanormaalset kõnnakut. Pigistage metatarsofalangeaalliigeseid: hinnake samamoodi 
nagu käsi. Peale selle palpeerige kanda ja Achilleuse kõõlust – seronegatiivsete reumatoloogiliste 
seisunditega sageli seotud plantaarfastsiidi ja Achilleuse kõõluse tendiniidi identifitseerimiseks. Uu-
rige patsiendi kingi ebaühtlase kulumise tunnuste suhtes.
Kõnnak� Jälgige kõndimist: kas liikumine on sujuv? Kas käed liiguvad piisavalt kaasa? Kas sammu-
pikkus on OK? Kas jalg toetub esmalt kannale ja siis varbale? Kas pöörded toimuvad kiiresti?
Liigeste liikumisulatus Märgitakse üles kraadides, kusjuures anatoomiline asend on neutraalne 
asend – nt küünarliigese painutus on normaalselt 0°–150°, kuid painutuskontraktuuri ja piiratud liiku-
misulatuse korral võib vahemik olla 30°–90°. Valgus-deformatsioon on lateraalsuunas kalle (keskjoo-
nest eemale, joon� 12�3); varus-deformatsioon on suunatud keskjoone suunas.

Joon. 12.3 Bilateraalne hallux valgus.
Reprodutseeritud allikast: British Medical Journal, ‘Hallux valgus’, R Choa, 

R Sharp, K R Mahtani, 2010, BMJ Publishing Group Ltd. loaga.

1 Schöberi test: tõmmake lülisamba nimmeosale niudeluu tagumise harja kõrgusele joon. Märkige ära joon, mis 
ulatub sellest punktist 5 cm allapoole ja 10 cm ülespoole. Paluge patsiendil painutada nii palju ette kui võimalik. 
Kui joon ei pikene painutamise ajal vähemalt 5 cm võrra, on lülisamba nimmeosa painutusulatus vähenenud, nt 
anküloseeriva spondüliidi tõttu.

Joon. 12.2 „Luigekaela“ deformatsioon.
Reprodutseeritud allikast Watts et al., Oxford Textbook of 

Rheumatology, 2013, Oxford University Pressi loaga.
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Täname professor Peter Scally’t, dr Dean McCoombe’i ja dr Paul Thomas’t, meie spetsialist-konsultante 
selle peatüki koostamisel.
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Joon. 16.1 Esimene röntgenülesvõte, mille tegi 
Wilhelm Röntgen oma naise käest (ja mille eest 
pälvis 1901. aastal esimese Nobeli füüsikapree-
mia). Seda kummituslikku kujutist nähes olevat 
pildistatav hüüdnud: „Olen näinud omaenda 
surma!“. Kas see hüüe võis olla prohvetlik kiir-
gusest põhjustatud pahaloomuliste kasvajate 
suhtes, mis röntgenuuringute saajaid (ja tegijaid) 
avastamisest alates ohustanud on (vt KASTI)? Sel-
gest ärilisest paljulubavusest hoolimata keeldus 
Röntgen oma uue tehnoloogia patenteerimisest, 
andes võimaluse selle arendamisele inimkonna 
hüvanguks. Paraku jäi tema heldus tasumata: 
Saksamaa 1920ndate aastate hüperinflatsiooni 
käigus kaotas ta oma varanduse ja elu viimased 
aastad veetis pankrotis. 

Reprodutseeritud Creative Commonsi autorile 
viitamise litsentsi (tüüp CC BY 4.0) alusel allikast 

Wellcome Library, London, https://blog�wellcome�

ac�uk/2010/08/13/wellcome-image-of-the-month-the-left-hand-

of-anna-roentgen
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Uuringu efektiivdoos arvutatakse organismi erinevate kudede doosi kaalutud summana. Iga koe 
kaalumistegur sõltub koe tundlikkusest. Seega annab efektiivdoos ühe hinnangulise doosinumb-
ri, mis tähistab kiirguse koguriski, sõltumata kiirgusdoosi jaotumisest kehas. Seda tabelit ei pea 
kindlasti pähe õppima. Pigem on eesmärk meelde tuletada levinumate uuringute suhtelisi kiirgu-
sekspositsioone, mida meditsiinipraktikas patsientidele tellime. Pidage meeles, et UH- ja MRT-uu-
ringutega ei kaasne kiirguskoormust: kas vastuseni oleks võimalik jõuda ka nende abil?
Tabel 16.1 Sagedasemate radioloogiliste uuringute kiirgusdoosid

Protseduur Tüüpiline efek-
tiivdoos (mSv)

Rindkere rönt-
genülesvõtte 
ekvivalente

Loodusliku kiirgusfooni 
ligikaudne ekvivalent-
periood

RÖNTGENUURINGUD

Jäsemed ja 
liigesed

< 0,01 < 1 < 2 päeva

Rindkere (PA) 0,015 1 2,5 päeva

Kõhukoobas 0,4 30 2 kuud

Lülisamba 
nimmeosa

0,6 40 3 kuud

Pea KT 1,4 90 7,5 kuud

Rindkere KT 6,6 440 3 aastat

Kõhu-/vaagna-
piirkonna KT

6,7 450 3 aastat

Nukleaarmeditsiinilised uuringud

Kopsude venti-
latsioon

0,4 30 9 nädalat

Kopsude perfu-
sioon

1 70 6 kuud

Luud 3 200 1,4 aastat

PeaPET 7 460 3,2 aastat
PET-KT 18 1200 8,1 aastat

Reprodutseeritud allikast iRefer Making the Best Use of Clinical Radiology, 7th edition, 
©Royal College of Radiologists, 2012.

Tüüpilised efektiivdoosid

Ioniseeriva kiirguse olemus, mille abil inimkeha sisse näeme, annab sellele ka surmavad omadu-
sed. Patsiendi kiirgusele eksponeerimise otsuse tegemisel peavad kliinilised kasud olema suure-
mad geenimutatsioonide ja vähi tekkeriski suurenemisega seotud kahjudest. Neid riske võib olla 
raske kvantifitseerida (ja hinnangud on vägagi erinevad – tuumakatastroofidega seotud dooside 
mõjude üldistamine on tõenäoliselt ebausaldusväärne), kuid isegi rangete suuniste järgimisel 
kaldume kliinilises praktikas patsiente üleeksponeerima. Parim nõuanne on olla kindel igas pat-
siendile määratud kiirgusdoosi andvas uuringus ja pidada meeles eri uuringute suhtelisi doose 
(vt tabel 16�1).

Vastutus radioloogiale mitte liialt tugineda lasub meil. Ärge tellige uuringuid patsientide (ega 
konsultantide) rahustamiseks, teises haiglas tehtud uuringute ületegemiseks (juriidilistel või muu-
del põhjustel) ega siis, kui tulemus ei mõjutaks patsiendi käsitlust. Suhteliste dooside kohta annab 
ehk ülevaate fakt, et kõhu- ja vaagnapiirkonna KT-uuringu tüüpiline efektiivdoos on 500 korda 
suurem kui rindkere röntgenülesvõtte oma. See näitab ka, miks tuleks kõhu- või vaagnapiirkonna 
kaebuste korral eelistada KT-le ultraheliuuringut, nt ägeda apenditsiidi otsimisel (eriti, kuna selle 
diagnoosi saavad enamasti noored). 

Sündimata loote kiirgusele eksponeerimine on raseduse järgust sõltumata lubamatu, kui just 
ema elu otseselt ohus pole, ja selle vältimise eest vastutab nii suunav arst, radioloogiatehnik kui 
ka radioloog.

Patsiendi ioniseerivale kiirgusele eksponeerimise õigustatus
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Saatekirja kunst

Üks äsja ülikooli lõpetanud arstide närvesöövamaid momente võib olla kogenud radioloogi käest 
uuringu tellimine. Millist teavet pean andma? Kui palju? Kellelt küsida? Asetage end radioloogi kin-
gadesse: mida peab tema teadma, et otsustada, kes, millal ja milliseid radioloogilisi uuringuid vajab? 
Pidage uuringu tellimisel meeles järgmist.
Patsiendi andmed Ärge eksige patsiendi nimega! Lisage kõigile tellimustele patsiendi haigla ja/või 
osakonna teave ning sünnikuupäev.
Kliinilised andmed Mõelge läbi oma kliiniline küsimus: mille kohta ootate radioloogilist vastust 
saada? Radioloogiliselt saab teha järgmist.
 • Kinnitada kahtlustatavat diagnoosi.
 • Välistada midagi olulist (pidage meeles, et välistada pole kunagi võimalik sajaprotsendiliselt).
 • Hinnata haiguse ulatust.
 • Jälgida haiguse progressiooni.

 Ärge unustage mainida asjakohaseid fakte, mis võivad muuta uuringu läbiviimist: rahutu või se-
gasusseisundis patsient võib vajada enne pea MRT-uuringut sedatsiooni. Oluliselt suurenenud krea-
tiniinitasemega patsient võib vajada KT-uuringut ilma kontrastaineta. Hüübimishäirega patsiendile 
dreeni paigaldamisega tuleb oodata, kuni häire on korrigeeritud. Kui see on asjakohane, märkige 
saatekirjale patsiendi hiljuti määratud kreatiniini, Hb ja hüübimisnäitajate tase.  Menetlusradioloogi-
liste protseduuride tellimisel ärge unustage mainida, kui patsient võtab antikoagulante, nt varfariini, 
LMWH-d või aspiriini.
Uuringu üksikasjad Millist uuringut patsient teie arust vajab ja kui kiiresti? Erinevad kliinilised 
küsimused vajavad eri protseduure. Kui arvate, et patsiendil võib olla vedelikukogum, kas soovite 
lasta selle dreneerida? Mainige alati, kui vajalik on menetlusprotseduur (nt kõhukoopa UH ± dreeni 
paigaldamine). Pidage meeles, et lõpliku otsuse tehtava radioloogilise uuringu või protseduuri kohta 
teeb radioloog, võttes aluseks teie antud teabe.
Nõuanded
 • Tundke oma patsienti hästi, aga hoidke tellimus lühikese ja täpsena.
 • Teadke kliinilist küsimust ja seda, kuidas vastus muudab käsitlust.
 • Enne tellimist kontrollige patsiendi uuringute arhiivi: rumal oleks tellida KT-uuring patsiendile, kel-
lele see alles eile tehti.
 • Kui kahtlete või kui uuring on väga kiireloomuline, minge ise radioloogiaosakonda. Suhtuge sellesse 
kui soodsasse võimalusse: radioloogi kaasamisel valitakse teie kliinilise küsimuse jaoks sobivaim 
kuvamistehnika, võite saada erakorralise uuringu vastuse kiiremini ning õpite ka ise.

Kui teie tellimusest keeldutakse Ärge kartke (viisakalt) küsida, miks. Kui teie või teie töörühm ar-
vab siiski, et uuring on põhjendatud, vaadake tellimus üle: kas unustasite mainida midagi asjakohast, 
mis radioloogi otsust muudaks? Kui jääte ikka tühjade kätega, proovige rääkida radioloogiga, kes 
on vastava tehnika spetsialist. Paljud töörühmad peavad kliinilise radioloogia konsiiliume; proovige 
vestelda kellegagi, kes saab ehk paremini aru, miks te oma küsimust küsite. Teise võimalusena rää-
kige mõne oma osakonna vanemarstiga, kellel on ehk parem ettekujutus, miks konkreetne uuring on 
vajalik, ja kes suudab seda ka radioloogile selgitada.
Pidage meeles, et kõige keskmes on patsient ja teie olete tema eestkostja. Kui uuringu tulemused 
patsiendi käsitlust muudaksid, selgitage seda radioloogile. Lisaks ärge unustage seda patsiendile 
selgitada. Uurimiseks või menetlusprotseduurideks teise osakonda saatmine on eriti hirmus, kui 
seda oodata ei oska.




