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Millest räägime ? 

1. VTH esinemis-sagedusest kirjanduse alusel  

2. Vaimse tervise häiretega (VTH)laste (<= 18av)tervishoiuteenuse 

kasutamisest  Tallinna Lastehaiglas (TLH)  2014.a. 

3. Uuendustest TLH VTH ravis seoses piirkondliku keskuse 

valmimisega   ( söömishäiretega laste raviüksuse edasiarendamine, 

suitsetamisest loobumise nõustamise intensiivistamine osakonnas ja 

laiendamine ambulatoorses tegevuses-dr T Härm) 

4. Kokkuvõte ülekaalulistele lastele suunatud  Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi  interventsiooniprojektist     

  “Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses”,  

rahastatud Šveitsi Vabaühenduste Fondi poolt 2014-2015 ( 12  

kuud) 



Vaimse tervise mõiste indiviidi tasandil sisaldab 
 

•Käitumuslikke 

•Neuroarengulisi 

•Psühhiaatrilisi 

•Psühholoogilisi                                    probleeme 

•Emotsionaalseid 

•Uimastite tarbimise 

•Perekonna toimimise 

Vaimse tervise mõiste ühiskonna  tasandil sisaldab 
 

•Lapse väärkohtlemist ja /või hooletussejätmist 

•Kodust vägivalda 

•Vanemate ja pereliikmete vaimse tervise probleeme 

•Lahutust peres, leina 

•Looduskatastroofe 

•Koolikriise 

•Sõdu ja konflikte  

ärevus ja 

depressioon 

indiviidil 



Südame-veresoonkonna haiguste riskifaktorite ja vaimse  

tervise häirete  areng 

Vanematelt lastele  
-pärilikkus 

-perinataalperioodi ema seisundid 

(suitsetamine (15,3%) 

,psühhotroopsete ainete 

kasutamine, rasedusdiabeet) 

Keskkondlikud mõjutused Passiivne  suitsetamine, toitumine 

(nälg), liikumisvõimalused, 

sotsiaalsed  mõjutused-

väärkohtlemine, reklaam, suhted 

Lastel SVH RF teke: Inaktiivne 

eluviis, tasakaalustamata toitumine, 

adipoossus, suitsetamine, alkoholi ja 

uimastite kasutamine 

SVH RF ja VTH säilumine   

täiskasvanueani ja edasi-

kandumine järgmisse 

põlvkonda 



Vaimse tervise häirete (VTH) käsitlemisel käsitlemisel 

peaksime vaatlema  probleemi kahest aspektist: 
 

  - VTH korral esinevaid/ arenevaid kroonilisi 

somaatilisi häireid 
 

  - krooniliste  haiguste puhul kaasnevaid   VTH 
 

  * Kroonilised somaatilised haigused lapseeas 

                   moodustavad - 87% 

  * Vaimse tervise häired  - 13% 



Kroonilised haigused lastel on VTH arenemise  

riskifaktoriteks 

       

Kui VTH  on leitud laste populatsioonis  6.6%-l,  

 

siis krooniliste haigustega laste  puhul on selle sagedus 2- 

 

kordne  (adipoossetel lastel  -12%-l ja diabeedihaigetel 15% 

 

Inge Vlašić Cicvarić, 2012 



VAIMSED HÄIRED 

Lastel ja noorukitel         6.6% 

 

Krooniliselt haigetel      11.6% 

     sh diabeedihaigetel       15.0% 

          adipoossetel                                  12.0% 

Pimedatel lastel       16.6% 

 

 Epilepsiahaigetel lastel                           28.6% 

 

Ilma krampideta kulgevate orgaaniliste  

ajukahjustuse sündroomiga  lastel     37.5% 

 

 Epilepsiahaigetel, kellel esinevad ka aju  

orgaanilised  kahjustused       58.3%     
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Depressiooni episoodid viimase 12 kuu jooksul  

(enesehinnangu alusel) 

P 

T 

EESTI KOOLIÕPILASTE TERVISEKÄITUMISE UURING 

2009/2010 õppeaasta 

Katrin Aasvee, Anastassia Minossenko 

Tallinn, TAI 



Enesehinnangu järgi on 11-15 av noorukitel depressiooni  

 

tunnetus oluliselt suurem kui seda on kirjanduse andmetel  

 

diagnoositud -15-20%, sagedamini tütarlastel. 

Erinevalt kirjandusest, on Eesti poeglapsed  mõnevõrra  

 

sagedamini tütarlastest hinnanud  depressiooni olemasolu  

 

kõigis vanusegruppides. 
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 Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku haigete arv 

ravitüübi järgi 2014.a. 
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Iga 10-s laps on ärevuse, 

 stressi või  

depressiooniga 



Väikelaste päevastatsionaari statistilised tegevusnäitajad  
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Ravi- diagnostiline protsess -VLP 2014.a. 

• Täpsemat analüüsi diagnooside jaotumisest tehakse 

aastal 2016  

• Trend sama , mis 2013 aastal 

– Arenguhäired 

– Autism 

– Kõnehäired 

– ATH (aktiivsus-ja tähelepanuhäired) 

 

A.Kleinberg,2015 

 



Psühhiaatria eriala arengukavas ära toodud 

koormusnormid 

 
• Optimaalseks koormuseks lastepsühhiaatrile 1,0 arsti 

ametikoha kohta 

• 5 vastuvõttu päevas / 1000 vastuvõttu aastas 

• vahetu töö patsiendiga 60 min (6 h päevas)  

• 1 vastuvõtuga seotud kirjatöö keskmiselt 25 min (keskmiselt 
2,0 h päevas)  

• personali juhendamine, meeskonnatöö, muud töökoosolekud 
(1,0 h päevas) 

• Statsionaarne töö: 

• Lastepsühhiaatrile on optimaalseks koormuseks kuni 6 
patsienti 1,0 arsti ametikoha kohta  

  (vrdl –pediaatril-14 last/päevas) 



Struktuuri indikaatorid – kokkuvõte -psühhiaatria 

• Töö intensiivsus suureneb iga aastaga 

• Ruumidega harjumuspäraselt kitsas- laheneb 27.08.2015 , kui avatakse uus  

     Vaimse Tervise Keskus TLH-s 

• Söömishäiretega haigete ravi väljakutsed- uus teenus 

• Personal ja varustus piisav 

• Vajadus pikemate ravijuhtude järele kasvab 

• Amb. töö maht tavapäraselt suur 

• Psühhiaatri kogukoormus liiga suur.  

– peab vähenema amb. vv-de arv  

– või lisaks vaja vähemalt 1.0 psühhiaatrit amb. töö parandamiseks ja 
psühhiaatri ülekoormuse vähendamiseks 

 

 

A.Kleinberg,2015 
 
 



Söömishäiretest kui VT häirest 
  

SH sagedust EV lastel ja noorukitel ei teata, rahvusvahelise statistika järgi 

esineb alla 30 av naistel anoreksiat 0,9-2,2% ja meestel 0,24-0,3% ja buliimiat 

naistel 1,9-3,5% ja meestel 0,3-2,0%. Arvatakse , et 8% ülekaalulistest ja 20% 

adipoossetest patsientidest põevad buliimiat. 

Suokas J. Syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen perusterveydenhuollossa.  

Suomen Läälärilehti 2015;24:1733-1738 

 

Põhjendused  SH raviüksuse avamiseks ja arendamiseks TLH-s : 

1.SH on noorukite seas sagedane, prevaleeruvalt tütarlastel 

2.SH  puhul lisanduvad somaatilised häireid  ja suureneb enneaegse suremuse 

oht 

3. SH varane avastamine ja ravi alustamine parandab haiguse prognoosi 

4. Esmatasandi tervishoiusüsteemi ülesandeks on avastada SH-d ja alustada 

nende raviga, vajadusel suunat eriarstlikule ravile 

5. TLH psühhiaatriaosakonnas alustas tööd SH-le spetsialiseerunud 

psühhiaater ja loodi meeskond SH raviks 2014.a. Toimusid intensiivsed 

koolitused. 

6. Peamisteks SH vormideks noorukitel on anoreksia ja buliimia   



SH võimalusele noorukil tuleks mõelda alati kui perearsti juurde  

pöördutakse : 

-ebaselge kõhuprobleemiga 

-tütarlapsed günekoloogiliste probleemidega 

-raskesti selgitatavate üldiste kaebustega.  

Abiks võivad olla  mõned tüüpilised küsimused: 

1.Kui palju sa mõtled oma kehakaalule? 

2.Kas sa oled oma kehakaaluga rahul? 

3.Kas sa oled üritanud kehakaalu langetada ? 

4.Kas sa oled ise või on keegi lähedastest tundnud muret  

  kehakaalu pärast ? 

Söömishäiretega haigete ravi väljakutsed  TLH 

Üksuse loomisega  sai võimalikuks spetsialiseeritud ravi  

lastele ja noorukitele, kellel esmatasandil oli tekkinud  

kahtlus  SH  olemasolule 



SH   avastamist loetakse keerulisemaks kui muude VTH 

diagnoosimist   

 

SH ohumärgid on järgmised: 

 

1.Pidev mõtlemine toidust,liikumisest ja kaalu kontrollimine 

2.Vähene söömine, toidust keeldumine või toiduvaliku 

kitsenemine ( näiteks minnakse üle taimetoidule, söömine 

erinevatel aegadel kui ülejäänud pereliikmed, regulaarse 

toidukorra asemel piirdumine vahepalade söömisega) 

3. Kiire kaalulangus 

4.Menstruatsioonihäired tütarlastel  

5. Kontrollimatud toidu ahmimised, sellega seonduv häbitunne 

ja tujutus 

  



SH ravi vajadused eriarstlikus süsteemis 

1. Raskete SH uurimine ja ravi on vajalik läbi viia spetsialiseeritud haiglas 

2. SH ravi vajab sujuvat koostööd  psühhiaatrite ja  terapeutide vahel 

3. Komplekssete häirete esinemine mõjutab ravi kvaliteeti ja hulka 

4. SH ravi alustamine eeldab söömisharjumuste muutmist koostöös  

      nooruki ja vanematega 

5. Järelravi puhul püütakse selgitada SH tekke põhjusi ja nende jätkumist 

      mõjutavaid mehhanisme 

6. Spetsialiseeritud  ravis on vajalik läbi viia ühiseid vastuvõtte  psühhiaatrite  

     ja terapeutide ning teiste spetsialistidega (psühholoogid, sotsiaaltöötajad)-  

     nii statsionaarsel kui   ambulatoorsel ravil, samuti haige kodus 

     Laste ja noorukite SH ravis on pereterapeutilised ravivõtted üldised ja   

    prognoosi parandavad , kuid puudus on piisavast arvust spetsialistidest. 

Suokka J,  Kaltiala-Heino R. Nuoruusiän syömihäiriöiden hoito  

erikosisairaanhoidossa. Suomen Läälärilehti 2015;24:1739-1744 



Toidusõltuvusega isik ei ole võimeline kontrollima söödud toidu kogust ega 

kvaliteeti. 

 Toidusõltuvuse puhul söövad liigselt kõike, kuid eriti kõrge kaloorsusega 

paksuks tegevaid ja naudingut pakkuvaid toite. 

Inimene ei suuda peatada söömist ja süüakse edasi ka siis , kui kõht on täis ja 

nälga ei tunne. 

Toidusõltuvuse  puhul on inimene tavaliselt ülekaaluline, kuid võib olla ka 

normaalse kaaluga, kui isik kasutab buliimiale omaseid võtteid (toidu 

väljaoksendamine) või muid ekstreemseid võtteid kaalu langetamiseks. 

   

 
 
 

Professor Robert Pretlow. 2014 

Toidusõltuvust on  uuritud  Yale´i Ülikoolis kasutusel oleva ankeedi abil TLH 

endokrinoloogia teenistuses > 12 av ülekaalulistel noorukitel ja Tallinna Lastehaigla  

Toetusfondi  interventsiooniprojektis    “Personaalne lähenemine laste 

ülekaalulisuse käsitluses”,  rahastatud Šveitsi Vabaühenduste Fondi poolt 2014-

2015  (12  kuud)`.  

 
 

Umbes pooltel vastanutest endokrinoloogia teenistuses ja projektilastest  5-l /7-st 

esinesid toidusõltuvuse tunnused  

TLH  söömishäirete üksuses ei ole veel tähelepanu alla 

võetud  toidusõltuvuse teemat. 



Sõltuvuse protsess 

-On rohkelt tõendusi, et ülesöömine ja adipoosus  on 

seotud sõltuvuse protsessiga ; 

 

-Aju toimimine  tunneb ära  sõltuvuse (Gerhardt AN et 

al. Archives of  General Psychiatry 2011; 68(8):8008- 

8016); 

 

-Toidusõltuvus                      “söömise sõltuvus”                    

“ülesöömise sõltuvus “ (“käitumise sõltuvus “o-eating) 

http://www.neurofast.eu/news/newsdetail/ 

addicted -to-eating –but-not-to-food cid12638 

http://www.neurofast.eu/news/newsdetail/


Robert Pretlow 

Alates 1999 a  

tegelenud laste 

toidusõltuvuse uurimi- 

sega 

Adipoossed isikud jätkavad ebaterveid toitumisharjumusi  

(a la uimastisõltlane) isegi siis, kui nad on silmitsi negatiivsete  

tagajärgedega nagu diabeet, südamehaigus ja stigmatisatsioon 

(Eating Disorders, 2011) 

 

Adipoossuse puhul esinev 

toidusõltuvus  = VTH  



Toidusõltuvus 

Andmed erialakirjanduses  toidusõltuvuse kohta on alates 2002.aastast 

 

Analoogselt uimastisõltuvuse iseloomustab toidusõltuvust: 

1) Suure hulga toidu kasutamist pika aja jooksul 

2) Ebaõnnestumised loobumise soovides 

3) Jätkuv tarbimine vaatamata negatiivsetele tagajärgedele 

4) Tolerantsus 

5) Ärajäämanähud 

6) Elu muude aspektide unarusse jätmine ainete kasutamisel 

 

Kolme kriteeriumi olemaolul võib mõelda toidusõltuvuse peale , lastel on  

sagedamini  1.,2.,3. tunnus; kuigi on leitud ka tolerantsust ja ärajäämanähtusid 

 

*Toidusõltuvus on võrreldav suitsu, alkoholi ja uimastisõltuvusega, kuigi on 

 kergemalt väljendunud 

*Toidusõltuvusel on oluline osa laste adipoossuse epideemia arengul 

*Toidusõltuvusest  on raskem vabaneda, kuna toidust ei saa loobuda  

 (nii nagu uimastitest) 



Projekt “Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses”, on 

mõeldud motiveeritud vanematele ja lastele, kes soovivad muuta  oma 

lapse eluviisi kaalu ohjamiseks (TLH TF ja Šveitsi VÜF rahastus). 

Osalemine projektis on peredele tasuta. 

1) Ülekaalulised lapsed vanuses 7-17 aastat, kelle kaaluprobleemid ei 

ole seotud  geneetiliste sündroomidega  vm haigustega, mille puhul 

liikumis-ja toitumisravi ei anna  reeglina tulemusi (näit Prader-

Willi vmt ) 

2) Pered, kes sooviksid osaleda projektis regulaarselt kogu aasta 

jooksul  

3) Pered, kes   on valmis tihedaks koostööks projektimeeskonnaga 

Projektis osalemise tingimused: 

Ülekaalulisuse mõju lapsele ja sekkumine 



Projekti meeskond ja planeeritud  tegevused 

      

      -laps ja vanemad                   

      -arst – lapse ja pere hindamine ja nõustamine 

      - füsioterapeudid - kehalise võimekuse testimine, tundide 

läbiviimine 2 korda nädalas , individualse liikumisravi  

määramine koduseks tegevuseks ja enesejälgimise 

õpetamine 

    - dieetõde – toitumise põhjalikuma analüüs, näidisdieedi 

koostamine, nõustamine 

  - vajadusel psühholoog  

 
-Projekti avalikustamine meedias (TV, ajalehed,ajakirjad)  

- Koostöö KOV –ga ja meditsiinitöötajatega (koolitus,materjalid), 

konverentsidel esinemine 

- Aruandlus  2 korda aastas (jaanuar  ja september 2015 



Mõned iseloomustused projektis osalejate kohta 

1. Eesmärgiks  30 lapse osalemine- katkestanute asemle värvati uued lapsed 

2. Laste mediaan-vanus 12a, T rohkem kui P ,  P nooremad (11 a,T 13a) 

3. Kõik lapsed olid KMI ja vöö ümbermõõdu  järgi kategoorias-adipoossed 

4. Keskmiselt olid lapsed olnud ülekaalulised 5 aastat (mediaan) (2-14 aastat) 

5. Lapse ülekaalulisust märgati   5 a vanuses, märkajaks vanem 89% -l  

6. Kasvades vähenes liikumisaktiivsus 79% lastest 

7. Aktiivses sporditegemises ei olnud osalenud kunagi  39% lastest 

8. 50% lastest ei olnud varasemalt osalenud kaalu ohjavates tegevustes 

      ( v.a. arsti juures käimised) 

9. Koormatud pärilikkus SVH jm suhtes  92% ( ülekaalulisus vanematel 8%) 

10. Kroonilisi haigusi/seisundeid esines 48% lastest 

10. Projektiga liitumisel leitud süstoolse VR kõrgenemist 19,2% ja diastoolse 

VR   kõrgenemist 11,5% lastest 

11. Nõrgad kehalise võimekuse näitajad  3/ 4 lastest, vähene päevase liikumise 

aktiivsus 40% lastest 

12. Vanemate motivatsioon ja valmisolek muutusteks –vt poster 
 



Laste  poolt antud hinnnang enda kohta  2014 .a.  

Joon magusaid jooke ≥ tassi/päevas                                    17% 

 Joon mahla ≥ 2 klaasi päevas                                                9% 

 Toiduportjoni suurus ≥ täiskasvanuga                                 83% 

Söön lisaportsjoni toitu                                                         33% 

Söön kiirtoitu ≥ 2 korra nädalas                                           13% 

Söön salaja                                                                           38% 

Ei suuda kontrollida söömist                                                58% 

Ma ei meeldi endale                                                             33% 

Teistele ei meeldi minuga koos olla                                     17% 

 Mul on vähe huvi  asjade tegemise vastu                            38% 

 Olen tujutu või depressioonis                                              38%  (> kui 

                                                                                             kirjanduses 17-19%) 

 Olen mures enda kaalu pärast                                              91% 

  



                              Kaaluda  mõnede  muutuste tegemist (koos lapse ja vanemaga)  

1.Vähendada/ 

loobuda 

magusatest   

jookidest  

2.Mitte rohkem  

kui üks kord  

nädalas süüa  

kiirtoitu 

3.Piirata TV,PC jmt 

aega  < 2 tunnini 

päevas 

4.Lapse toas  

ei tohiks 

 olla TV,  

nutiseadmeid 

5. Vaid 1 klaas  

täismahla/päevas, 

 juua rohkem vett 

6.Süüa rohkem  

puu-ja juurvilja 

 (≥ 5 portsjonit/ 

päevas 

 

 

7.Magusad helbed 

vahetada kiudaine 

rikka 

hommikusöögi 

vastu 

8.Vähendada  

 toiduportsjonit  

9.Kasutada  

madala  

rasvasisal- 

dusega  

piimatooteid 

10.Lapse  

tunnustamiseks 

mitte  kasutada 

 toitu 

11.Laps  vajab 

liikumist 1 

tund/päevas 

(mäng,kõnd, 

tants,  

rattasõit,  

spordi- 

ringid  jpm) 

 

 

12.Asendada  

rämpstoit  

tervisliku  

snäkiga  

Keskmine  seatud 

eesmärkide arv oli  5 



Minu tervisliku eluviisi  kaart enesejälgimiseks 

Liigun 

Eesmärgiks on 
liikuda aktiivselt iga 

päev 1 tund 

 

Esmaspäev - - - - -  

Teisipäev - - - - - 

Kolmapäev - - - - - 

Neljapäev - - - - -  

Reede - - - - - 

Laupäev - - - - -  

Pühapäev - - - - -   

  

Söön nutikalt 

Kirjuta üles  iga päev 
puu-ja juurvilja 

portsjonite arv ( 5 
portsjonit) 

 

Esmaspäev  - - - - - 

Teisipäev - - - - -  

Kolmapäev - - - - - 

Neljapäev - - - - -  

Reede - - - - -  

Laupäev - - - - -  

Pühapäev - - - - -  

 

Tõmban  juhtme 
seinast 

Püüa  piirduda TV, 
arvutiga kuni 2 tundi 

päeva  

 

Esmaspäev - - - - - 

Teisipäev - - - - -  

Kolmapäev - - - - - 

Neljapäev  - - - - - 

Reede - - - - -  

Laupäev - - - - -  

Pühapäev - - - - -  

 

 

Joon õigesti 

Eesmärgiks on  
kasutada joogiks vett, 
suhkruvaba karastus-

ja /või mahlajooke 
koolieas 200 g päevas 

 

Esmaspäev - - - - -  

Teisipäev - - - - - 

Kolmapäev - - - - - 

Neljapäev - - - - - 

Reede - - - - -  

Laupäev - - - - - 

Pühapäev - - - - -  

 

Kaarti saad kasutada 1 kuu jooksul, kui tähistad ristikesega  iga nädalapäeva 

 eesmärkide saavutamise  



Projekti tulemused ( esialgsed) 

1. Katkestas 13 last- enamik neist vähemotiveeritud peredest 

2. Kaalus kaotati 1,7 kg (mediaan): kaal alanes 58% ja tõusis 15% 

3. Keskmine osalemine 70% võimalikest liikmistundidest ( seotud 

haigestumiste    ja kooliga)   

4.Leiti osalemise sageduse ja kõnnitesti tulemuste korrelatsioon 

(p<0,05); ei olnud seost kaalu ja KMI -ga 

5. Füüsilise võimekuse tõus testide alusel 65% (kõnnitest) ja 

      94% ( kõhulihaste test) lastest 

6. Vanemate ja laste suhtumine projekti positiivne (ka katkestanute 

seas), paljud osalesid suvelaagris (koostöö LKL-ga)  ja   osa 

lastest planeerib jätkamist sügisel 



Rämpstoit Sõltuvus toidust 

Sõltuvus toidust Soov/iha  teatud toidu  järele 

Toit on mu uimasti; oksendamine on 

mu sõltuvus 
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Toiduhulga vähendamine 

Toidu hulk uuringu algul 

737 g 

Toidu hulk uuringu lõpul 

331 g 

Üllatus patsiendile- ainult toidu hulga vähendamisega langes kehakaal ! 
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Kaalu langetamine vähendadaes kalorite arvu 64 võrra päevas 



The Alarming Link Between Obesity and Mental Health Issues, 2015 

http://mental-health-matters.com/ 

Tänan kuulamast! 


