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Fookuses:

Ülevaade lapseea immuunhaiguste  
konverentsi ettekannetest Lk 4 –10 
 
Tiit Kõukna preemia 
laureaadid                                Lk 2–3

Dr Paal: „Suuri asju luuakse koostöös“ 

Elutööpreemia omistati lastekirurg 
Ann Paalile, kes on Eesti Punase Risti 
III klassi teenetemärgi kavaler 2008 ja 
Eestimaa Uhkuse tunnustuse laureaat 
2007.

 Dr Paal on vaieldamatu liider SpBHC 
haigete ravimisel, kes alustas 30 aastat 
tagasi vesipea- ja seljaajusongaga laste 
probleemide lahendamist nullist. Aasta-
tega on ta loonud ja ehitanud üles terve 
süsteemi nende patsientide abistamiseks, 
alustades läbirääkimistest haigekassaga, 
et oma seisukohti tõestada, kuni ala tipp-
spetsialistide toomiseni Eestisse, et saada 
kogemusi „oma haigete“ elukvaliteedi 
parandamiseks. Lisaks on dr Paal loonud 
hüdrotsefaalia või seljaajusongaga sündi-
nud lastele toetusgrupi ja seltsi. 

Patsiendid on temaga oma võitlusi 
võidelnud mitme aastakümne jooksul ja 
jäänud võitjaks. 

Alati positiivse mõttega abiks nii pat-
siendile kui ka kogu perekonnale.  Nii 

Päev enne seda, kui Eesti Vabariik sai 98 aastat vanaks, peeti Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse 
saalis pidulik hommikuaktus, kus kõneles Riigikaitse komisjoni liige Madis Milling ning autasustati lastehaigla 
elutöö- ning kolleegipreemia saajaid.

Dr Paali kuhjaga teenitud tasu
„Esimene, mida dr Paali kohta öelda, 

on tema järjepidevus: kui visata ta välja 
uksest, tuleb ta aknast, et oma patsien-
tide jaoks paremaid tingimusi välja 
võidelda“, ütles TV3-le antud intervjuus 
lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts, 
rõhutades, et just seesama omadus on 
laureaadile tunnustuse toonud. 

Dr Paalist kui äärmiselt jäärapäisest al-
luvast rääkis autasu üle andes ka haigla 
kunagine peaarst dr Martinson. „Isegi 
täna, siinsamas koosolekul, rääkis dr 

valdkond pole erand.“ 
Ta meenutab aega, kus öeldi, et SpBHC 

haigete ravist ei tule midagi välja, kuni 
tulid appi Soome, Rootsi kolleegid ning 
näitasid, et on. Praegu oleme jõudnud ravis 
nendega samale tasemele, vahe on ainult 
elatustasemes ja elukvaliteedis. 

1979. aastast on dr Paal patsientide and-
med kogunud registrisse, unikaalsesse 
Balti riikides. Keegi ei saa neid haigeid 
täna eirata: nad olemas, lõviosa kunagi 
ravitutest on jõudnud täiskasvanuikka, 
nende probleemid on tõsised, nad vajavad 
ühtset käsitlemist. On vaja keskust nagu 
Saksamaal Charitee, sedastab dr Paal.

Dr Viilu kuhjaga teenitud tasu

„Olen töötanud Mustamäe haiglas ligi 
40 aastat. Lõpetasin küll neuroloogia 
eriala, kuid töö käigus on minust saanud 
neurokirurg. Lastehaigla kolleegidega, 
eriti elutöö preemia pälvinud dr Ann 
Paaliga, on mul olnud väga hea ladus 
koostöö.“

2009. aasta arstiks valitud dr Rein 
Viilu töötab Regionaalhaiglas augustist 
1978 ning pälvinud on ta nii kolleegide 
kui ka patsientide austuse. „Hea arsti tun-
nus, lisaks meditsiinilistele teadmistele 
ja kogemustele, on oskus patsiendi ning 
tema omastega suhelda, võime keerukaid 
probleeme lahti seletada,“ lausus Evelin 
Ilves 2009. a dr Rein Viilule aasta arsti 
tiitlit üle andes. „Meisterliku neurokirur-
gina teeb Rein Viilu väga keerukaid ja 
raskeid operatsioone, mille lõpptulemus 
ja paranemine sõltub ka tema hoolivast 
suhtumisest ja soojast, mõistvast sõnast. 
Patsiendid hindavad teda ülivõrdes kirur-
gi ja inimesena.“

 Ka kolleegid rõhutavad, et suurepärase 
kirurgi dr Viilu puhul on tegemist arstiga, 
kes julgeb näidata oma inimlikku soojust 
ja headust  –  elavad ju arstidki hinges läbi 
nii patsiendi rõõme kui ka muresid. 

Kui Regionaalhaigla „Kuukiri“ kuus 
aastat tagasi dr Viiluga intervjuu tegi, 
küsides, mis on talle pika karjääri jook-
sul kõige suuremat rõõmu valmistanud, 
oli vastus: „Rõõmu on üldise kurva fooni 
taustal ikka päris palju just lastest ja noor-
test inimestest, kes on saanud terveks. Kui 
kunagised lapseea kasvajaga patsiendid, 
keda oled opereerinud, ikka vastu tule-
vad ja hiljem kontrollis käivad, on nende 
seas olnud paar sellist, kes on ise arstiks 
õppinud. See teeb väga palju rõõmu. Siis 
tunned, et asi on ikka väärt olnud! Ja 
on ka neid, keda oled surmasuust pääst-
nud... Vahel on see minutite küsimus. 
Oleme nagu tuletõrjedepoos, pead ole-
ma alati valmis abi andma. Teeb rõõmu, 
kui inimene on jalule ja elule aidatud.“   
                                               Urve Pals, PERH

Dr Rein Viilu sõnul on auhind talle väga 
meeldiv üllatus ja ühtlasi tunnustus 
pühendumuse eest.

 Rein Viilu ja Ann Paal

Paal, kui vajalik on ehitada haigla 
juurde seljaajusonga- ja vesipeahaige-
te multidistsiplinaarne keskus ning et 
sellks tuleb taotleda rahasid Euroopa 
struktuurfondidest.“ 

Visionäärile iseloomulikult on dr 
Paalil siht silme ees. Saavutatuga ta 
ei piirdu, väsimuse märke tema loov 
vaim ei ilmuta ning kaaskolleegide tei-
nekord vähesest haakuvusest numbrit 
ei tee.

Innustunud teaduskirjandusest loe-
tud „100 ahvi sündroomist“, jutustab 
dr Paal huvitavast katsest. „Oli nutikas 
ahv sajapealisest karjast, kes hakkas 

bataati pesema ajal, kui teised sõid 
seda mullaga. Varsti võttis tema kom-
bed üle 10 isendit, siis 20, 40, kuni oli 
saavutatud kriitiline piir, 100. Seejärel 
levis oskus plahvatuslikult ümberkau-
du, bataadipesust sai normkäitumine. 
Kulunud oli 5-6 aastat. Mida aga tead-
lased seletada ei osanud, oli oskuse le-
vik populatsioonideni kaugetel saartel, 
millega „õpetatud ahvidel“ kokkupuu-
det polnud,“ ütleb dr Paal. „Inimühis-
konda tõlgituna tähendab see, et kui 
keegi hakkab uut metoodikat rakenda-
ma, kohtab ta võõristust, kuni saabub 
kriitiline piir. Mõte levib, meditsiini-

mõnestki patsiendist on saanud õnneli-
kud lapsevanemad. 

Sel aastal esimest korda välja an-
tava kolleegipreemia pälvis PERHi  
neurokirurg Rein Viilu, kes alustas 
arstikarjääri konservatiivsel erialal ja 
muutis selle kirurgiliseks. Ta on Aasta 
arst 2009. 

Lastehaigla arstide hinnangul on dr 
Viilu suure südamega kolleeg, kelle 
panus laste ravis on silmapaistev. Pik-
ki aastaid on ta aidanud konsulteerida 
paljusid patsiente, sh raskete kesknär-
visüsteemi kasvajate ravimisel. Ta on 
kuulanud alati  rahulikult ja süvenenult 
ära probleemid ning tulnud appi siis, 
kui olukord on lootusetu – teiste jaoks. 
Tavalistelt jääb dr Viilu probleemi la-
hendamisel võitjaks. 

Teda saab iseloomustada ka kui 
äärmiselt südamlikku, koostööval-
mis inimest, kes tuleb appi nii ööl 

kui päeval, olles seejuures ise imeli-
selt lihtne kaasinimesi austav natuur 
oma suurtele teadmistele vaatamata. 
    

Mõlema preemia nominendid pak-
kusid välja haigla osakondade ja ük-
suste juhid ning otsuse langetas pree-
miakomisjon, kes pidi valiku tegema 
märkimisväärse hulga kandidaatide 
seast.

Statuudi järgi on elutööpreemia no-
minent suurema osa tööaastatest töö-
tanud lastehaiglas, omandanud kõrge 
erialase kvalifikatsiooni, olnud eriala 
liider ning eeskuju ja õpetaja noortele 
arstidele. Preemia suurus on 3200 eu-
rot. 

Kolleegipreemia väärtusega 1000 
eurot antakse oivalisele kolleegile ja 
kõrge erialase kvalifikatsiooniga arsti-
le väljaspoole oma haiglat, kes on ai-
danud kasutusele võtta innovatiivseid 
diagnostika- ja ravivõtteid lastehaiglas.
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On tänuväärt, et eraettevõtjast annetaja 
Tiit Kõuhkna jätkab majanduse langust-
rendide kiuste lastehaigla parimate arstide 
ja õdede fondi panustamist. Traditsioonilisel 
jõuluhommikul said lastehaigla parimad tiitli 
ja rahalise preemia juba 13. aastat. 

Oma iga-aastases kõnes rääkis eraettevõt-
ja, Tallinna Direktorite Klubi, Piimandustöö-
tajate Klubi ja Eesti Rukki Seltsi liige hr Tiit 
Kõuhkna olukorrast majanduses, aga ka sel-
lest, mis talle alati hingelähedane olnud: las-
test, lapselastest, Eesti peredest.

„Kuulasin Terevisioonist, kuidas meie 
noored tervitavad meid pühade puhul kõikjalt 
maailmast: Austraaliast, Kanadast ja Jaapa-
nist,“ ütles Kõuhkna. „Kuulge, tüdrukud ja 
poisid, tulge Eestisse tagasi ja tervitage meid 
siit! Teid on siia vaja, siin on ka tööd ja leiba!“

„Kõige tähtsam inimese elus ei ole piima, 
leiva, kala või masinate tootmine, vaid uue 
elu loomine, ja minu suurim soov on, et teie 
peredesse tuleks juurde lapsi ja lapselapsi, et 
Eestimaa, keel ja kultuur jääksid püsima.“

Kui lastehaigla nõukogu ja preemiakomis-
joni esimees dr Merike Martinson soovitus-
kirjad ette luges (vt järgmist lehekülge), sel-
gusid sündmuse peategelased.

Aasta arsti tiitli 2015 sai psühhiaatriaklii-
niku juhataja Anne Kleinberg, kelle läinud 
aasta panus oli Laste Vaimse Tervise Keskuse 
avamine. Samas on tema haare laiem ja ulatub 

   23. detsember. Andrei Antonov, Ljubov Proštšalõkina, Anne Kleinberg, Darja Ahmarova, Katrin Luts, Tiit Kõuhkna, Merike Martinson.

Läinud aasta parima arsti, noorarsti, õe ja  
noorõe preemia laureaadid
Aasta tippsündmus, jõuluhommikune Tiit 
Kõuhkna preemia väljakuulutamine, täitis 
Vaimse Tervise Keskuse saali pilgeni. 

eriala arendama terves riigis. 
Parima noorarsti nimetus läks Peterburi 

juurtega,  haiglale ning erialale uut hingamist 
toonud kõrva-nina-kurguarstile Andrei Anto-
novile (erilist kahinat saalis põhjustas soovi-
tuskirja autorite kujund, mille järgi dr Antono-
vit võrreldi gladiooliga).

Parimaks õeks valiti 30 aastat neuroloo-
giaosakonnas töötanud, uurimistöödes osalev, 
pühendunud Ljubov Proštšalõkina ning pari-
maks noorõeks vastsündinute ja imikute osa-
konna õde Darja Ahmarova, kes tuleb toime 
mis tahes õendusvastutust nõudva ülesandega 
osakonnas.

Merike Martinson ütles, et sel aastal oli ko-
misjoni ees eriti raske ülesanne teha valikuid 
õe kategoorias, kus võistlemas oli mitu suure 
kogemustepagasiga kandidaati korraga. Samu-
ti rõhutas ta, kui tähtis on jätkata traditsioone, 
millest üks on jõulude tähistamine ning sellest 
tulenevad väärtused. 

Tunnustavaid sõnu jagus dr Martinsonil ka 
toitlustusteenistusele ja selle juhile Gert Reis-
nerile, kelle iga järjekordne töö (loe: peolaud) 
on uudne ja originaalne cateringikunst, mis 
annab silmad ette paljudele peolaudadele, mida 
ta abilinnapeana näinud ja maitsnud on. 

 



See inimene 
töötab meil alles 
lühikest aega, kuid 
oleme rõõmsad, et 
temasugune spet-
sialist  on asunud 
oma eriala arenda-
ma just nimelt Tal-
linna Lastehaiglas. 
Oma nooruse ja 
õppimisvõime tõt-
tu võiks ta töötada 
kus iganes, k.a vä-
lisriikide keskustes. 

Nimetame teda Arstiks suure algustähega, ja 
väärib ta seda nii oma professionaalsete os-
kuste kui iseloomuomaduste poolest. Oleme 
kuulnud temast palju head nii patsientidelt kui 
personalilt. Lastele ja vanematele ta meeldib, 
õendustöötajatele samuti. Inimesena on ta 
tark, autoriteetne, tähelepanelik,  hea, korra-
lik, rõõmsameelne, vastutulelik ja ilus – nagu 
gladiool. Parim noorarst 2015 on nina-kur-
gu-kõrvaarst Andrei Antonov.

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

  Kaunite kunstide metseenina oli Tiit Kõuhkna hoolitsenud  hommiku muusikalise poole eest.  
  Palasid Bachist Pärdi ja Uiboni esitasid Mari-Liis Uibo viiulil ja Udo Uibo klaveril.  
  Kirsiks tordil oli unustamatu kontratenor Ka Bo Chan. 

Parim noorõde 
alustas õeabilise-
na, lõpetas Tal-
linna Tervishoiu 
Kõrgkooli ja on 
töötanud haiglas 4 
aastat. Teda võib 
iseloomustada sõ-
nadega: empaatili-
ne, rõõmsameelne, 
väga abivalmis, 
täpne, korrektne, 
hea suhtleja, alati 

valmis vastu võtma uus teadmisi, oskusi ja ko-
gemusi ning neid ka praktikasse rakendama. Ta 
võib täita osakonna erinevaid kohustusi ja töö-
poste. Oma isikuomaduste, erialaste teadmiste 
ja rõõmsameelsuse tõttu hinnatud kolleeegide 
seas, parim noorõde 2015 on VIO õde Darja 
Ahrmarova.

See inimene asus 
meie haiglasse töö-
le noorpõlves ja on 
töötanud siin üle 30 
aasta. Ta on kogu 
oma teadliku elu 
veetnud haiglas ning 
tal pole olnud mõt-
teski kollektiivi hül-
jata, leidmaks uus ja 
tasuvam amet. Teda 
tunnevad patsiendid 
osakonnas, paljud 

usaldavad ainult teda ja tunnevad ennast turva-
liselt ainult temaga. Ta armastab oma osakonda, 
see on tema teine kodu. Siin töötades ta abiellus, 
kasvatas üles poja, siin kasvas ta targaks, sai pal-
ju elu- ja professionaalseid kogemusi. 

Ta on väga lojaalne, suhtub oma töösse suu-
re armastusega – ta on abielus oma tööga. Ta on 
koos osakonnajuhatajaga osalenud pikki aastaid 
rahvusvahelistes uuringutes ja õpetanud heal 
meelel välja praktikante ja uusi töötajaid, aitab 
palumata teisigi. Rõõmsameelne, aktiivne, aus, 
tähelepanelik – korralik inimene, kes on ilus nii 
seest kui väljast. Parim õde 2015 on neuroloo-
giaosakonna õde Ljubov Prosthalõkina.

Parim arst 2015 on ainulaadne ja eriline. Kol-
leegid imetlevad 
tema tarkust, 
laia silmaringi, 
mitmekülgset, 
eriliselt vahe-
dat mõistust ja 
tervikpildi nä-
gemise võimet. 
Tema lähene-
mine on konk-
reetne – kui on 
mure, siis on ka 
lahendus. Ta on 
end põhjalikult 

koolitanud bioloogilise psühhiaatria vallas, lä-
binud psühhoanalüütilise teraapia ja pereteraa-
pia koolitused ning kasutab igapäevatöös kõiki 
neid vahendeid.  

Tal on oskus ümbritseda end inimestega, kes 
tema mõtetest innustust saavad ja kaasa tule-
vad. Kolleegina on ta toetav ja vajadusel aitab 
oma mõtetega. Ta laseb ka noorematel kolleegi-
del enda kõrval kasvada. Kolleegide suhtes on 

ta usaldav. Ta on otsekohese ütlemisega.
Arstina iseloomustab teda tarkus ja suur 

huvi eriala vastu. Sageli on imekspandav, kui-
das ta oma tööde ja tegemiste kõrvalt jõuab ka 
uusi erialaartikleid lugeda ja end psühhiaatria 
teemadega kursis hoida. 

Teadushuvi ja –tegevus on jõudnud väite-
kirja kaitsmiseni. Ta on võtnud vastutuse oma 
eriala arendamise eest kogu Eestis. Suure töö-
koormuse kõrvalt jätkub tal aega ja soojust ka 
oma suurele perele (kuidas ta seda suudab?). 

2008. aastal on talle omistatud noorarsti 
tiitel. Möödunud aasta oli lastehaiglas Vaimse 
Tervise Keskuse aasta, aastatepikkuse visa, 
sihikindla meeskonnatöö võit. Eriline koht 
selles oli parima arsti tiitlikandidaadil dr 
Anne Kleinbergil.

Preemiat vastu võttes ütles Anne Klein-
berg, et enamik tema kohta öeldust võiks so-
bida ükskõik millise kaaskolleegi kohta ning 
on õnn olla ümbritsetud inimestega, kellel on 
suured pered, tegemised ja eesmärgid. 

SOOVITUSKIRJAD

Kolleegid Anne Kleinbergist: kuidas ta seda suudab? 
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Autoimmuunhaiguste laboratoorne diagnostika
Lastehaiguste sekka 
on poetunud  
väga tõsiseid haigusi

     MARGE KÜTT  
     Põhja-Eesti Regionaalhaigla laborijuhataja

“Ajad muutuvad, haigused nendega koos – 
sellest ka tänane teemavalik. Kui esmatasan-
dil ei oska ehk arvatagi, et autoimmuunhai-
gused oleks probleemiks lapseeas, siis meie 
siin näeme ja tegeleme nende probleemidega 
igapäevaselt. Ilmselt on see märk sellest, et 
ühiskond ja elulaad on sedavõrd edasi liiku-
nud, et on toonud kaasa muutused meditsiinis 
ja tervises,“ ütles Katrin Luts. 

„Mul on hea meel, et konverentsi panusta-
vad ka hea pikaaegne kolleeg Tartu Ülikoo-
li kliinikumist, prof Raivo Uibo, ning meie 
hea partner Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Kui 
räägime autoimmunsetest haigustest, siis la-
boratoorne pool nende haiguste diagnostikas 
ja ravi juhtimises on äärmiselt oluline. Oma 
igapäevaelus tunneme tuge PERHi poolt – ai-
täh Marge Küttile, kes oli samuti nõus ette-
kannet tegema.

Miks just autoimmnhaigused?
Oleme üsna harjunud I tüüpi diabeedi ja 

juveniilsete artriitidega, mis on samuti au-
toimmuunhaigused, kuid praegune teema-
valik sai tehtud soovist vaadata otsa ka neile 
haigustele, mida vähemalt lapseeas esineb 
kordades harvem. Soovime anda mõtteainet 
ka parteneritele, millele peaks mõtlema hak-
kama juba esmatasandil. Lastehaigused ei 
ole paraku vaid külmetushaigused – nende 
sekka on poetunud palju väga tõsiseid hai-
gusi. Ning selliseid haigusjuhte ei esine vaid 
ühekaupa, vaid kombineerituna, erinevate 
organsüsteemide haaratusega – ka sellised 
juhud on olemas ja sagenevad tõenäoliselt.“ 
Käesolevas lehenumbris püüame anda kons-
pektiivse ülevaate konverentsil kõlanud Mar-
ge Kütti, Ülle Einbergi, Silvi Plado ja Va-
lentin Sanderi ettekannetest.

Autoimmuunhaigused (AI) võivad kahjus-
tada väga erinevaid organeid ja organsüstee-
me ning neil on erakordselt lai kliiniline pilt. 
Tegelemaks autoantikehade diagnostikaga, 
on tohutult teste ning kliinilisse praktikasse 
jõudnud autoantikehi, millest osad on mõel-
dud skriininguks, osad jätkuuuringuks. Osad 
on sagedasema prevalentsiga, teised erakord-
selt haruldased. AI-uuringute puhul tekib alati 
küsimus, kuidas leida õige test konkreetse pat-
siendi jaoks ja mida loodame patsiendiuurin-
guga kindlaks teha, tõestada või ümber lükata?

  Labori poolt vaadatuna on palju erinevaid 
metoodikaid, eesotsas indirektse immunofluo-
restsentsiga, ELISA meetodi, erinevate blot-
meetodite ja FEIAga (immunoCAP). Kes peab 
tegema valiku, millist antikeha uurida ja mis 
meetodiga – seni on seda teinud patsiendi ravi-
arst. Aga vaadates metoodikaid ja sagedast se-
gadust nendega, tekib küsimus, kuidas ja mille 
alusel otsustada, millist meetodit ja autoantike-
ha konkreetsel patsiendil määrata? 

Elame keerulises maailmas, kus puuduvad 
diagnostilised algoritmid, mis võtaksid arvesse 
kõiki autoantikehi. Samas on kindel, et autoan-
tikeha leid ei pruugi alati võrduda diagnoosiga.

Kui kirjutame saatekirjadele, milliste mee-
toditega ja milliseid autoantikehi oleme võime-
lised uurima, tekiksid meetodipõhised keeru-
kad saatekirjad – ja valik jääb raviarstile. 

Kasutusel on ka paljud paneeluuringud. 
Kui aga skriiningtest oli  positiivne, siis saab 
alati teha muudatuse tellimuses, sest esialgset 
tellimust vormistades ei oska raviarst ette kuju-
tada, kas meetodid annavad positiivse vastuse 
või mitte. Praktikas uurime ainult neid autoan-
tikehi, mida küsitakse. Kui teisi leiame, siis 
– kas ka need tuleks vastusesse märkida, kui 
küsimust ei esitatud?

Autoantikehade valik kliinilises praktikas 
muutub järjest laiemaks. Kes valdab informat-
siooni kõigi nende kättesaadavuse kohta, ehk: 
kuidas peaks erinevate erialade raviarstid en-

nast nende autoantikehade maailmaga pidevalt 
kursis hoidma?  Sellega seoses tekivad laboris 
aeg-ajalt probleemid: jätame patsiendile tege-
mata uuringud, mis peaksid vajalikud olema, 
s.t antud skriiniguga sobivad kinnitavad uurin-
gud, ja teeme mõningaid ebavajalikke, sest nii 
oli tellitud. 

Seega: kes peaks vastutama õigete valikute 
ja nende järjekorra eest? 

Katse korrastada laboritellimuste print-
siipe

Oleme teinud ettepaneku, et võiksime oma-
vahel (labor ja kliinik) kokku leppida teatud 
haiglasiseseid algoritme, kuidas teha jätkuuu-
ringud ning millal loobuda mittevajalikest uu-
ringutest. Alati tuleb ette ka erijuhte ja –pat-
siente.

Näiteks 2014.a Itaalia andmetel alustati au-
toimmuunuuringutega ANAuuringust, ja jät-
kati uuringuid vaid positiivse tulemuse korral. 
Tehti juurde autoantikehasid täpsustav paneel, 

„28. novembril on Tallinna Lastehaiglal 
sünnipäev, mille puhuks oleme igal 
aastal püüdnud korraldada konverent-
si – nii ka seekord,“ ütles dr Katrin Luts 
sügiskonverentsi avades ning tänades 
perearste osavõtu eest, mida saab tõl-
gendada sügava huvina pediaatria ja 
kolleegide töö vastu.

Kui prof Uibo rääkis sellest, kuidas 
diganostiliselt mõelda, siis minu roll on 
anda ülevaade, mida me kliinilises prak-
tikas teha saame ja kuidas selles pisut se-
gases (labori)maailmas orienteeruda. 

ET TEKANDE KONSPEKT



vajadusel uuriti ka antimitokondriaalsete au-
toantikehade suhtes. Tulemuseks oli, et 10% 
võrra suurenes skriiniguuringu ANA tellimus, 
dsDNA tellimus vähenes 26%, võrreldes vara-
semaga. 

Samamoodi vähenes kallite lahtivõetavate 
paneelide tellimus. Leiti, et kinnitavate uurin-
gute positiivsus suurenes – diagnostika kvali-
teet teatavate algoritmide rakendamisel siiski  
paranes ja võimaldas tõenäoliselt rahalist kok-
kuhoidu. 

  
Eestis tehakse AI-uuringuid viies labo-

ris, sh ühes eralaboris. Kasutusel on sarnased 
testid, kommertsiaalsetest eeskätt EuroIM-
MUN testid. Muidugi kasutame kõiki ülejää-
nud meetodeid: ELISA, FEIA, immunoblot. 

Kaks haiglalaborit on püüdnud rakendada 
haiglasiseselt dignostilisi algoritmuuringuid. 
Eriarstidega, eeskätt reumatoloogide, gastro-
enteroloogide jt erialaarstidega on tehtud kok-
kuleppeid jätkuuuringute suhtes. AI-uuringute 
interpreteerimisel võib selguda, et alati tekivad 
eriolukorrad ja töö käigus on vaja tellimust 
muuta – sellega võiksid tegeleda laboriarstid 
koostöös  raviarstiga. 

Põhimõttele, et alustada tuleks just nimelt 
ANA-uuringutest, leiame toetust rahvusvahe-
listest standardidest. 

Negatiivse ANA puhul me lõpetame uurin-
gud ja raviraha edasi ei kuluta. Kui peaksime 
mingi meetodiga leidma siiski madalas tiitris 
autoantikehi, on neid keerukas intrepreteerida. 
Uuringud tuleb lõpetada ka üleinterpretatsioo-
ni vältimiseks asjades, mida päriselt tõestada ei 
saa, kuivõrd otsingutega käivad teinekord kaa-
sas valepositiivsed ja –negatiivsed vastused. 

Klassikaliste meetodite positiivsete vas-
tuste tiiter on 1:100, 1:320,1:1000 (kirjanduses 
kasutusel ka 1:80, 1:160). Kui saame positiivse 
ANA, on võimalik jätkata ANA paneeluurin-
guga, kus on üsna palju eeskätt reumaatiliste 
haigustega seonduvaid autoantikehi. Viimasel 
ajal on juurde tekkinud ka üks huvitav ja het-
kel teadmata kliinilist tähendust omav DFS 70, 
mis annab üsna sagedasti positiivse ANA leiu. 

On kokkulepe, et teatud auoantikehade leiu 
puhul me kvantiteerime need, näit luupuse 
dsDNA ja RNP-U1, mis võivad osutuda oluli-
seks patsiendi edasise jälgimise puhul. 

Kui tekib vastuolu ANA-leiu ja paneeluu-
ringu vahel, on osade autoantikehade olemas-
olu võimalik kvantitatiivselt kinnitada. 

Blot-uuringu puhul on kaks skeemiga mit-
te sobituvat diagnoosi. Süsteemse skleroosi ja 
müosiitide (dermatomüosiidi ja polümüosiidi) 
kahtlusega patsientidele tuleb tellida spetsiifili-
ne immunoblot, kuivõrd neil on olulisi antike-
hi, mis ANA-ga ei visualiseeru. 

Mida näeme diagnoosi toetavas laboratoor-
ses leius luupuse kahtlusega haigete puhul? 
Antud juhul ootaksime positiivset ANAt ja 
võiksime näha homogeensele ANA-le tüüpilist 
pilti (võime näha ka granulaarseid mustreid). 
Positiivsed võiksid olla RNP/Sm, Sm (autoan-
tikehad, mis ei ole tüüpilised ainult SLE-ga), 
SSA, SSB, PCNA, dsDNA, aga leiame ka suht 
palju histoone, nukleosoome. Seda isegi  juhul, 
kui on tegemist ravimi indutseeritud luupuse-
ga, ja leiame RibPP. 

Sjögreni sündroomi puhul ootaksime 
kõigepealt peengranulaarset mustrit diagnoo-
si toetava leiuna ja autoantikehadest SSA-d, 
SSB-d ja ka ebaspetsiifilist Ro52, mis mängib 
sageli SSA-ga koos. 

Süsteemse sidekoehaiguse segavormi ehk 
MCTD puhul ootaksime erinevat jämegranu-
laarset mustrit. Otsitav autoantikeha on RNP 
või U1RNP (meie paneelil kombineeritud Sm-
iga). Kokkuleppel reumatoloogidega me selle 
antikeha kvantiteerime (leiu puhul). 

Müosiitide (dermato- ja polümüosiidi) 
puhul kehtib põhimõte, et uuringud tuleb tel-
lida sõltumatult ANAst (kus võib olla ebamää-
rane muster või ka täiesti negatiivne ANA). 
Võiksime leida Jo1-te ja PM/Scl100 oodatavalt 
overlap-sündroomide puhul. Kui me neid aga 
ei leia ning ANA on negatiivne, siis müosiidi 
paneelis on hulgaliselt müosiidiga seotut, mis 
ANAga ei visualiseeru, kuid on paneelis siiski 
positiivsed. 

Süsteemse skleroosi puhul ei pruugi ANA 
vastust anda, nukleolaarne muster võib, aga ei 
pruugi olla. Tsentromeerset mustrit võiksime 
samuti oodata, kui kahtlustame piirdunud vor-
mi, mille puhul on olemas spetsiifiline, täpiline 
ANA leid. Võiksime oodata leidu kas süsteem-
se skleroosi paneelilt, overlapi markereid ANA 
paneelilt, või siis Scl70 või CP leidu tsentro-

meerse mustri kohal. 
Vaskuliidid. Siin ANA meid edasi ei aita, 

uurida tuleks neutrogeense tsütoplasma vasta-
seid autoantikehi, mida on mitut tüüpi. Tavali-
selt tellitakse sellisel puhul ANCA uuring, mil-
le puhul on flourestsentsslaidil näha MPO ja 
PR3 esinemine, millise leiu puhul edasise ravi 
jälgimiseks ka nende koguse kvantiteerime. 

Eesti kliinilises praktikas oleme  vahelduva 
eduga määranud ja mitte määranud autoantike-
hade reaalset spektrit, mis on siinkohal laiem 
kui ainult MPO/PR3 – nende kliiniline seos 
vaskuliitidega on aga oluliselt nõrgem ja tänu 
sellele tekib korduvalt küsimusi, on need siis 
vajalikud või mitte. Praegu on laborites nime-
tatud uuringute suhtes tagasilangus. 

Omapärane on Goodpasture sündroom, 
millele iseloomulikud antiGBM autoantikehad 
ei kuulu ANCA paneeli ning mille kahtluse pu-
hul tuleb alati eraldi uuring tellida. 

Vaskuliitide puhul ootaksime, kui leiame 
cANCA, eriti kui see on toetatud PR3 vahel 
ka MPO antikeha poolt (need on vananeud 
nimetused), mikroskoopilise polüangiidi 
puhul ootaksime eelkõige formaliinresistents-
se pANCA esinemist ja MPO/PR3, sama pilt  
cANCA koos ühe või teise autoantikehaga ala-
ti toetavad vaskuliitide diagnoosi, aga nende 
puudumine võtaks meie versiooni maha. 

Omapärane on veel formaliinitundlik 
pANCA – selline ANCA leid ei ole tüüpiline 
vaskuliitidele, kuid seda leiame eeskätt põle-
tikuliste soolehaiguste ja ka mitmete AI-hai-
guste puhul, mis samas vaskuliite ei toeta. 

AI neeruhaiguste hulk ei ole suur. Kiire 
kuluga Goodpasture sündroomi puhul võiks 
arsti mõte olla määrata GBM vastaseid autoan-
tikehi ja PLA2R, primaarse membranoosse 
nefropaatia autoantikehasid, mille kohta pole 
veel olnud ühtegi tellimust. 

AI maksahaiguste puhused autoantikehad 
on vaadeldavad immunofluorestsentsina: need 
on antimitokondriaalsed, sidelihastevastased. 
Siin võime oodata KMA ja teatatavat hulka 
AMAt. Uuringute eesmärk on differentsiaal - 
diagnostika ja selgitada, kas tegemist võiks olla 
AI hepatiitide või primaarse biliaarse PBC-ga. 
Infektsioossete hepatiitide ja muu etioloogia-
ga maksatsirroosi puhul võime pahatihti leida 
mitte kõrges tiitris positiivseid autoantikehi, 
mis meid eksiteele viivad. 

Lisaks visualiseeritavale autoantikehade-

 Järg lk 6

Dr Marge Kütt: 
“Alati jäävad üles küsimused
arstikunsti pärusvallast. 
Kui oleme otsitava autoantigeeni leidnud ja 
kinnitanud, on õige aeg mõelda, 
kas see on seotud konkreetse haiguspildiga 
või põhjustab seda.“
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le on mõttekas juurde võtta ka blot-uuringud: 
positiivse AMA-ga kinnitame blotiga M2 leiu, 
aga on olemas mittevisualiseeruvad autoanti-
kehad, mida näeme üksnes blotiga. Overlap-
sündroomid: maksablot. 

Põletikuliste soolehaiguste puhul kasu-
tatakse AI uuringuid reeglina abinõuna, kui 
koloskoopia on problemaatiline või ei anna 
kindlat vastust. Nende puhul võib olla oluline 
formaliintundliku pANCA esinemine (eeskätt 
haavandilise koliidi marker) ja karikrakkude ja 
pankrease vastased autoantikehad. 

Eestis on saadaval ka autoimmuunseid 
villilisi nahahaigusi kindlaks tegevad pemp-
higus vulgaris ja bulloosse pemfigloidi IIF uu-
ringuid. 

Omaette maailm on neuronaalsete anti-
geenide vastased autoantikehad, mida on vaja 
paraneoplastiliste sündroomide neoroloogiliste 
sümptomite olemasolu selgitamiseks. 

  
IIFiga on kättesaadav teatud osa autoan-

tikehadest. Paralleelselt tuleb teha nii IIF kui 
blot-uuringud. Autoantikehadel on seos teata-
va lokalisatsiooniga kasvajatega. Anname väl-
ja infot, millise kasvaja puhul võiks need kõne 
alla tulla. Vastuste interpreerimise juures tuleb 
arvesse võtta, et kui me kasvajat ei leia ja seda 
pole leitud ka muude uuringumeetoditega, siis 
tõenäoliselt ei ole mõtet edasi otsida. Autoanti-

keha üksinda ei tekita veel diagnoosi. 
Olemas on veel paraneoplastiliste krooni-

liste entsefaliitide difdiagnostika ning teatud 
uuringud, mida selles faasis teha –  need on 
suhteliselt harva esinevad ägedad haigused. 
Siin tuleks välja tuua, et enam autoantikeha-
dest on valideeritud seerumile, v.a üks erand – 
kui kahtlustame patsiendil NMDA entsefaliiti, 
oleks meil meetodiga mõttekas uurida paral-
leelselt nii seerumit kui liikvorit, sest on kirjel-
datud juhtumeid, kus positiivseid autoantikehi 
leiti liikvoris, mitte seerumis, mis on olnud 
kliiniliselt oluline. 

Ka neuromyelitis optica puhul on võimalik 
ka AQP4 (NMO) IIF – seerum. 

 Algoritmid 
Algoritmiks nimetame, kui meil on kokku-

lepe teatud raviasutusega. Positiivse ANA leiu 
puhul jätkame paneel- ja kinnitavate uuringu-
tega (või ei tee neid negatiivse ANAleiu puhul). 
Kvantiteerime dsDNA, RNP. 

Müosiitide ja süsteemse skleroosi puhul 
peaks tellima kindlasti juurde immuno-bloti, 
sest vastasel korral võib diagnoos jääda labora-

toorselt püstitamata või kinnitamata. 
Võimalikest autoantikehadest pildi saami-

seks autoimmuunsete maksahaiguste juures 
kehtib põhimõte, et vajalikud on mõlemad uu-
ringud, nii IIF kui blot. 

Vaskuliitide puhul piisab enamasti ANCA 
tellimisest, sest need näitavad ära MPO ja PR3, 
ja labor annab tulemuse kvantiteeritult. 

Põletikuliste soolehaiguste puhul saame 
pakkuda kinnitamata IIFi. Sama kehtib villilis-
te nahahaiguste puhul, millele Eestis kinnita-
vat blot-uuringut ei tehta. 

Paraneuoplastiliste sündroomide puhuks on 
olemas nii IIF kui blot, siin soovitame kasutada 
seerumit. Autoimmuunsete entsefaliitide kaht-
luse puhul on meil ainult IIF meetod, aga siin 
soovitatakse teise materjalina kaasa võtta liik-
vor just nimelt NMDA diagnoosi pärast. 

Kokkuvõttes on väga oluline, et labor 
ja kliinik teeksid koostööd, muidu on meie 
amorfses töösfääris võimalik sattuda vägagi 
omapärasesse ummikseisu. 

Alati jäävad üles ka küsimused arstikunsti 
pärusvallast. Kui oleme otsitava autoantikeha 
leidnud ja kinnitanud, on õige aeg küsida, kas 
see on seotud konkreetse haiguspildiga või kas 
see põhjustab seda. 

Kuigi testid on kallid, tuleb neid aeg-ajalt 
tulemuste vastuolulisuse korral selguse huvi-
des korrata. 

Dr Marge Kütt: 
“Kuigi testid on kallid, tuleb neid tulemuste 
vastuolulisuse korral 
aeg-ajalt selguse huvides korrata.“



seisundid, mille vale käsitlus võib kaasa tuua 
lapse invaliidistumise ning halvemal juhul isegi 
surma. Iga sellise haiguse „pidamine“ võrdub 
kahe kuu tööga ning igaüks sellistest haigetest 
võtab sinust jäädavalt väikese tükikese.

ADEM ei ole seostatav ühegi antikehaga. 
Enamasti eelneb vaktsinatsioon või viirushai-
gus, haiguspilt äärmiselt heterogeenne ja sõltub 
kahjustuse lokalisatsioonist. Kuivõrd tegemist 
on peaaju haigusega, on põhimiseks diagnostili-
seks tööriistaks MRT, mida ei saa asendada klii-
nilise diagnostikaga – hea diagnostika eeldab 
radioloogialt palju. Diagnoos põhineb kliinilisel 
leiul ja MRT-l. Laboratoorsele diagnostikale tu-
gineda ei saa, kuigi kaudseid vihjeid annavad 
liikvorist leitud positiivseid oligoklonaalsed an-
tikehad.

Ravi kortikosteroidide ja IVIGiga, raskematel 
juhtudel on kasutatud plasmavahetust. Täielik 
paranemine ootab õige tegutsemise korral um-
bes 70% haigetest.

Ca 8aastane tütarlaps tuli meie juurde kerge-
te peavalude ja paispupillidega, neuroloogilist 
leidu ei olnud. Aju MRT-l leidsime tuumoritao-
lise õitsva haiguskolde, histoloogiline leid oli 
ADEMile vastav. Laps sai kliiniliselt täiesti ter-
veks, kuigi teatud jäägid haiguskolletest ajus on 
näha. Paraku haigestus tüdruk eelneva biopsia 
tõttu epilepsiasse ja on olnud mitmeid aastaid 
ravil väljavaatega paranemisele.

8aastane poisslaps saabus meie juurde äge-
da hemipareesiga. CT uuringu vastusest ilmnes, 
et tegemist on ägede isheemilise koldega ühes 
hemisfääris, mis vastas hemipareesile. Õige te-
gutsemine olnuks kiire trombolüüs. Õnneks sai 
enne tehtud magnet, kust selgus, et tegelikult on 
difuusse aju kahjustus päris suur ja on laialdasi 
hüperintensiivseid koldeid , mille tulemusel pa-
nime talle ADEMi diagnoosi. Raviga laps klii-
niliselt tervistus, oli pikalt jälgimisel. Hilisemalt 
on ta haigestunud I tüübi diabeeti, aga ei ole 
teada, kas tal on uuritud Gad65 antikehasid.

10aastane poiss haigestus äkitselt tetrapa-
reesi ja tal tekkis seljaaju kraniaalpiirkonnas 
demüeliniseeriv kolle. Uurisime teda neu-
romyelitis optika suhtes. Vastavad antikehad 

Närvisüsteemi autoimmuunhaiguste spekter

7 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Demüeliniseeruvad haigused („demüelini-
seeriv“ tähendab valgeaine kahjustust) on SM, 
ADEM, transversaalne müeliit, nägemisnärvi 
neuriit ja neuromyelitis optica; regionaalsed 
põletikud (hallaine kahjustusega) PANDAS, 
PANS, opsokloonus-müokloonus sündroom, 
antikehadega seostatavad entsefaliidid VgKC, 
GABA, NMDA, GAD65 jne; äge tserebellaar-
ne ataksia ja tserebelliit (tserebellaarse ataksia 
puhul koekahjustus puudub, tserebelliidi puhul 
tekib piltdiagnostiliselt tuvastatav tserebellumi 
kahjustus). Ja lõpuks Rasmusseni entsefaliit.

Perifeerse närvisüsteemi haigused on äge 
demüeliniseeriv polüneuropaatia (tuntakse ka 
Guillain Barre sündroomina), äge aksonaal-
ne motoorne neuropaatia, ja äge aksonaalne 
sensoorne motoorne polüneuropaatia. Lõpuks 
krooniline põletikuline polüneuropaatia, mille-
ga olen puutunud kokku vaid korra elus antud 
teema konteksti mittepuutuvalt.

Müoneuraalse sünapsi haigused. Siia kuu-
luvad myasthenia gravis pseudoparalytica oma 
2 alavormiga ning Lambert Eatoni müasteeni-
line sündroom (paraneoplastiline myasthenia-
taoline haigus, seostatav väikeserakulise kop-
sukartsinoomiga).

Grupist võiksid olla eristatavad veel para-
neoplastilised sündroomid, mis on samuti AI 
põletikulised kesknärvisüsteemi haigestumi-
sed, kuid nende patogenees on seotud kehas 
paikneva neoplasmaga. Meie haiglas on koge-
mus hiljutise opsokloonus-müokloonuse ju-
huga, mis on kindlalt seostatav pahaloomulise 
kasvajaga. 

On ka terve grupp antikeha-seoselisi entsefa-
liite, mis on vähemalt osadel juhtudel paraneop-
lastilised sündroomid – NMDA entsefaliiti ehk 
limbilist entsefaliiti võib nimetada ka AI epilep-
siaks, mis on sageli seotud munasarja teratoo-
miga ja Gad65, väikeserakulise kopsuvähiga, 
aga nagu oleme kuulnud, Gad65 antikehadega 
on seotud ka I tüübi diabeet. 

Ja lõpuks müasteenia, vähemalt osadel juh-
tudel samuti paraneoplastiline, mille teke on 
seostatav tümoomiga ehk kui tüümus persis-
teerub üle oma füsioloogilise ea või siis muutub 
tümeoomiks. Ja nagu juba nimetatud – Lambert 
Eatoni sündroom – väikeserakulise kopsuvähi 
tulem.

Kokkuvõetult oleme lastehaiglas viimase 5 
aasta jooksul diagnoosinud SMi – 5, ADEMi – 
5, optikusneuriiti – 1, transversaalset müeliiti 2, 
reumaatilist tantstõbe – 3, PANDASt – 1, PAN-
Si – 1; opsokloonus-müokloonus sündroomi – 
2,  Rasmusseni entsefaliiti – 1, klassifitseerima-
ta AI entsefaliite – 2; primaarset KNS vaskuliiti 
– 1 korral. Perifeersetest NS haigustest Guillain 
Barre sündroomi – 5, myasthenia gravist – 2 
korral ning narkolepsiat katapleksiaga (mida 
nimetan geneetiliselt disponeeritud AI-haigu-
seks) – 3 korral. Kokku teeb see üle 30 juhu 
viie aasta kohta ja ca 6 AI haigusjuhtu aastas.  
Ühest küljest on seda vähe korraliku arstliku 
kogemuse saavutamiseks. Sageli on need aga 

olid negatiivsed. Poiss sai samuti immuunravi. 
Praegu ta 100% terve ja aktiivses elus tagasi. 

Sclerosis Multiplex (SM). Umbes 30 aastat 
tagasi teati, et lastel SMi ei esine. Olukord on 
muutunud ja kliiniliselt olen kokku puutunud 
haigusega ajast, kui tekkis võimalus seda mag-
nettomograafiliselt diagnoosida. Noorim SM 
diagnoosiga laps meie praktikas on olnud 9aas-
tane.

Tegu on valdavalt noores täiskasvanueas alga-
va elukestva demüeliseeruva kesknärvisüsteemi 
haigestumisega, mis kulgeb perioodiliste ägene-
mistega. Iga ägenemisega jääb inimesel puudu 
midagi senisest terviklikkusest. Kui varasemalt 
oli ravi seotud ainult ägenemisperioodidega 
ning haigeid raviti kortikosteroididega, siis uute 
ravimite väljatöötamisega 20 aastat tagasi on 
tekkinud tohutu läbimurre suunaga ravimitele, 
mis ägenemiste teket väldivad. Esimesed olid  
beetainterferoonid. Ägenemiste vaheajad hak-
kasid pikenema.

Edasi tuli ravim kopaksoom, mida praegu 
kasutatakse valdavalt lastel, ja „mab“-lõpuga 
ravimid, nagu Rituksimab, Natalisumab jm. SM 
puhul näitab MRT T2 signaali korral, et hallai-
ne on valge, valgeaine hall. SM ägedas faasis 
meenutab nähtus lumesadu. SM ei piirdu ainult 
peaaju, vaid ka seljaaju muutustega. Patsiendil 
on sageli nähtav selge kontrasteeruv kolle selja-
ajus, mis põhjustab hemipareesi. Et hemiparees 
ei pruugi alati olla peaaju patoloogiaga seotud, 
tuleks kindlasti uurida patsiendi kaela.

Transversaalne müeliit (TM) on harvik-
haigus, millega olen elu jooksul kohtunud ehk 
5 korral. Spetsiifilist antigeeni pole, tegu on 
ühekoldelise demüeliseeruva põletikuga, mis 
paikneb seljaajus ja haarab tavaliselt rinnaosa 
alumise osa mitut segmenti – kui see läbib ter-
vet seljaaju, põhjustab see tavaliselt ka alumist 
parapareesi koos spastilisuse ja põiehäiretega. 

Iseloomulik on radikulaarne valu. Mäletan 
TM-patsienti, kes sattus ülakõhuvalu tõttu ki-
rurgile, aga kirurg oli nõutu, sest sellist haigust 
pole olemas (aga on! TM nimi).

Diagnoosida aitab MRT, lumbaalpunktsioon 
võib olukorda halvendada. TM on ravitav kõige 
standardsema immuunraviga: pulssteraapia me-
tüülprednisolooniga ja IVIGiga.

Paranemine on üldjuhul väga hea, kuid ni-
metatud juhtumil on 100%line paranemine vä-
hetõenäoline: ikka jääb kerge spastilisus ning 
mõned põie- ja pärasooletalituse häired.

 
Optikusneuriidiga olen kokku puutunud kord 
elus silmaarsti soovil, kellel oli vähe kogemusi 
AI haiguste ravis. 

Selle lapse silmad hakkasid pööramisel valu-
tama. Alguses ei pööranud laps sellele tähele-
panu. Järk-järgult, mõne nädala jooksul, kadus 
värvide eristamise võime, tekkis vaateväljade 
häire (laps ei näinud külgedele) ja neuroloogi 
juurde saabus ta nägemisteravusega 0,01. Jälle-
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Närvisüsteemi autoimmuunhaiguste 
spektrisse kuuluvad kesknärvisüsteemi 
(pea- ja seljaaju), perifeerse närvisüstee-
mi ja müoneuraalseid sünapse hõlma-
vaid haigused, mida käsitlen järgnevalt 
koekahjustuse tüübi järgi.

     VALENTIN SANDER 
     Tallinna Lastehaigla neuroloogia-taastusravi- 
     osakonna juhataja

Dr Valentin Sander: 
“Kui võtta nii, et meie arstidel on olnud  
kaks üliharuldast opsoclonus-myoclonus- 
sündroomiga ja üks PANDASega patsient, 
saab teha järelduse:  
diagnostikas on kasvuruumi.“
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gi oli ravi trafaretne – kortikosteroidid! Kuu aja 
pärast nägi laps 100%.

Magnettomograafiast ei pruugi optikusneu-
riidi diagnoosimiseks abi olla, kuid pildil võisi-
me näha, et närvid on erineva paksusega. Suh-
teliselt kindel vihje põletikust oli peripapillaarse 
osa eriline laius ja turselisus.

 
PANDAS on sugulane reumaatilisele tantstõ-

vele, isegi leitud antikehad on sarnased, kuid 
erinevalt tantstõvest ei teki koriaatilist sündroo-
mi, vaid tikid või siis obsessiiv-kompulsiivne 
häire. Ühel meie võimalikul PANDASe lapsel 
tekkisid tonsilliidi foonil ägedad tikid. Sümp-
tomaatika läks tagasi tänu antibakteriaalsele ra-
vile. Antikehaliselt ei ole juhtum tõestatud – tol 
hetkel ei teadnud me veel sellisest võimalusest. 

Häire tekib kindlasti lapseeas enne pubertee-
ti, sümptomid algavad järsku ning intermiteeru-
vad osaliste või täielike remissioonidega (nagu 
tik), eelneda võib A-grupi beetahemolüütilise 
streptokoki infektsioon. Meie tolle hetke ain-
saks orientiiriks oli kõrge ASO-tiiter. Suhteliselt 
hästi hakkas patsiendil minema, kui tal oli ära 
tehtud tonsillektoomia.

Dr Sirje Tarrastega nägime obsessiiv-kom-
pulsiivkäitumise jooni tõelisel reumaatilise 
tantstõvega haigel.

Reumaatilist tantstõbe iseloomustab samuti 
tavaliselt järsk algus. Kõiki jäsemeid haaravad 
koreiformsed hüperkineesid, patsiendil on ar-
tikulatsioonihäired, fastsikulatsioonid, meele-
olumuutused või kognitsioonilangus, lihashü-
potoonia koos rühihäirega. Ekstratserebraalsed 
haaratused, süda ja liigesed, erüteem.

Opsokloonus-müokloonus sündroom on 
väga haruldane – kõikidest neuroblastoomihai-
getest tekib sündroom ca 2%-l, esinemissage-
dusega 1:10 miljonile aastas. Meie oleme näinud 
kahte.

50% kõigist neuroblastoomihaigetest ei leita 
tuumorit, mis ilmselt tähendab seda, et tuumor 
on selleks ajaks täielikult degenereerunud. Klii-
niliselt olulisimad sümptomid on opsoclonus, 
ataksia ja müoklooniad.

Ka degenereeruva tuumori eemaldamine on 
äärmiselt vajalik, sest selle allesjätmisel jääb 
patogeneetiline lüli alles ja kahjustus süveneb!

Kahel meie patsiendil on suhteliselt hästi läi-
nud. 1. laps, kellega kokku puutusime, on ema 
meelest täiesti terve (arstide meelest siiski mitte 
päris). Universaalset raviskeemi ei ole, prak-

tiliselt võib kasutada enamikku immuunravi 
meetoditest ja preparaatidest, lõpetades natali-
sumabiga.

 
    Rasmusseni sündroom (RS)

Kui kujutada närvisüsteemi AI-immuunhai-
gusi püramiidina, siis selle alumisel ja laiemal 
astmel oleks reumaatiline korea koos PANDA-
sega ning tipus Rasmusseni sündroom. RS on 
üht ajupoolkera haarav immuunpõletik, mille 
puhul ei ole taas teada ühtki püsivalt töötavat 
antikeha. 

Tüüpiliselt algab haigus fokaalsete epilepsia-
hoogudega, mis sagenevad ja arenevad lõpuks 
epilepsia partialis continuaks.

Tekivad ka progresseeruvad motoorika- (he-
miparees) ja kognitsioonihäired, millega käib 
kaasas järkjärguline ühe ajupoolkera atrofeeru-
mine (kusjuures ei ole teada, miks haigus ei koli 
kunagi üle teise ajupoolkerra). 

Diagnoosile viib patsiendi korduv uurimi-
ne, kuid paljudel juhtudel peetakse diagnoosi 
tipuks lapsele ohtlikku ajubiopsiat. Immuun-
ravi võib protsessi pidurdada, kuid lahen-
dus on hemisferektoomias – üks ajupoolkera 
jääb elama oma elu, kuid millega asi lõpeb, 
ei tea keegi. Ränga ravi hinnaks on elukes-
tev hemiparees, ehkki inimene omandab 
taas kõndimisvõime jm motoorsed oskused. 

Tserebraalne vaskuliit (räägin primaarsest, 
mitte süsteemsest vaskuliidist) on ajuveresoonte 
seina immuunpõletik, mille puhul ei saa väl-
ja tuua ühtki kindlat bioloogilist markerit, mis 
aitaks haigust diagnoosida. Eristatakse suurte, 
keskmiste ja väikeste veresoonte vaskuliiti. 

Oluline on teada, et vaskuliit tekitab ishee-
milised kahjustuskolded peaajus – see on diag-
noosimise aluseks ning seetõttu eeldame antud 
haiguse puhul radioloogilise diagnostika (MRT, 
MRA) kõrget kvaliteeti. Vaskuliit paraneb meie 
immuunraviga, kuid paranemise määr vastab 
isheemilise koekahjustuse ulatusele.  

1,4aastase lapse ajus, suboptikaaltuumade 
piirkonnas, oli nähtav difusiooni restitutsiooni 
ala. Selle alusel tegi radioloog järelduse, et tegu 
on ägeda entsefaliidiga. Laps oli aga vaatama-
ta korralikule hemipareesile entsefaliidi kohta 
kahtlaselt heas seisundis. Liikusime vaikselt 
ADEMi poole (radioloogiline pilt polnud ADE-
Mile iseloomulik), ehkki suboptikaaltuumade 
haaratus olnuks sellele küllalt iseloomulik. Kol-
mandale arvamusele jäi radioloog, kes märkas 
olulise ajuarteri kitsenemist, mida esimene last 

vaadanud radioloog ei täheldanud.
Järeldus: tüüpiline isheemiline infarkt, mis 

antud kontekstis oli seotud AI vaskuliidiga.

On olnud ka muid täpsustamata antikeha-
leiuta AI entsefaliite, mis on ääretult variaa-
belse kliinilise leiuga ning enamasti ei saa diag-
noosil kindlalt toetuda MRT leiule spetsiifiliste 
tunnuste puudumise tõttu.

Üks 6aastane poiss tuli haiglasse raske ent-
sefaliidipildiga, kaotas teadvuse, oli arvestatav 
hulk päevi kunstlikul ventilatsioonil ning ime 
läbi asus paranemise teele – aju oli turses, hall- 
ja valgeaine polnud eristatavad, hallaine turses, 
põletik levis ka valgeainesse. Me ei jõudnud ravi 
osas (hormoonravi või mitte) konsensusele, ent 
siis asus ta väga kiiresti paranema, kui paari 
päeva jagu hormoonravi kätte sai. 2 kuud hil-
jem oli pilt täiesti normaalne, v.a teatud ajukoo-
re taandareng, sest ajuvatsakesed olid erineva 
suurusega.

Umbes pool aastat pärast haigust nägin pois-
si Hiiumaa sadamas rulluisutamas, kus ta mind 
rõõmsalt tervitas ja oli igati ontlik. 

Mitte ükski viiruslik entsefaliit ei saa eluski 
niimoodi paraneda! See sai olla ainult immuun-
protsess, millest järeldus, et teatud oludes võib 
haigus olla iseparanev.

Guillain Barre sündroom – äge põletikuli-
ne polüneuropaatia. Eristatakse aksonaalset ja 
demüeliseerivat vormi, viimasel spetsiifilisi an-
tikehi pole. Haiguspildis sümmeetrilised lõdvad 
halvatused, astsendeeruv kulg.

Ka siin ei aita piltdiagnostika, tähtis on 
ENMG, aga teatud määral ka liikvori analüüs 
(valgu tõus ja tagasihoidlik tsütoos), aga põhili-
ne on kliinik. Paranemine sõltub sellest

Kui akson saab kahjustada, laguneb närv kah-
justuskohast alates ning hakkab regenereeruma 
1 mm võrra nädalas. Siis on lihas atrofeerinud, 
sünoptilised ühendused peavad taastekkima, 
paranemine ei ole kunagi täielik.

Raviks IVIG ja plasmavahetus, kortikoidid ei 
aita.

Myasthenia tuvastamiseks ei ole piltdiag-
nostika sobiv.  Diagnoosida saab kõige kerge-
mini antikoliiniesteraasi IV manustamisega ja 
ENMG uuringuga. Kui on positiivsed atsetüül-
koliini vastased antikehad, siis tümektoomia 
on enamasti, vähemalt laste puhul, kuratiivne, 
mida haigla praktika on ka tõestanud.
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9 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Kuidas autoimmuunseid (AI) kilpnäär-
mehaigusi ära tunda? Täiskasvanu kilpnääre 
(KN) kaalub ca 15–25 g, pikkus on 4 cm,  pak-
sus ja laius 2–2,5 cm. KN folliikulid sisaldavad 
türeoglobuliini, kus säilitatakse tetra- ja trijodo-
türeoniini. KN UH pilti tehes peame teadma KN 
mahtu – lastel korrelleerub see vanuse, kaalu, 
pikkuse ja kehapindalaga, kindlasti mõjutab 
KN mahtu joodi saamine. Vastsündinutel on 
KN maht keskmiselt 1 ml, 4aastasel 4 ja kooli-
ealisel 8 ml. KN hormoonid on ääretult tähtsad 
lapse normaalseks kasvamiseks ja primaarselt 
on neil anaboolne toime. Vaid KN hormooni 
liia puhul tekib organismis kataboolne seisund. 
Suureneb soojuse tootmine ja hapniku tarbi-
mine. KN hormoonid mõjutavad süsivesikute, 
valkude ja rasvade metabolismi, intensiivis-
tavad glükoneogeneesi ja glüko- ja lipolüüsi. 

Millised võimalused on meil jõuda AI kilp-
näärmehaiguseni? Vereproovist saame teada 
KN funktsiooni kohta, määrame türeotropiini 
(TSH) ja T4 ja T3 (transportvalkudega seotud 
hormoonivarud veres), FT4 ja FT3 (aktiivsed 
metaboolsed hormoonid). Võimalik on määrata 
AI türeoidiidile iseloomulikud autoantikehad: 
anti-TPO, suunatud türeoidperoksüdaas-ensüü-
mi vastu, ja anti-TG-d, mille tase võib olla tõus-
nud, kuid mitte alati, ning anti-TRAb (türeotro-
piini retseptori vastased autoantikehad), mis on 
tüüpilised Gravesi tõvele. 

Väga väärtuslik uuring on kilpnäärmeult-
raheli, mis annab infot KN suuruse, ehituse ja 
muude kõrvalekallete kohta. Peennõelbiopsiat 
AI puhul tavaliselt ei ole vaja.

Vajadusel tehakse täiendavaid uuringuid: CT/
MRT või Rö luulise vanuse määramiseks, EKG.

 
  AIT (autoimmuunset türeoidiiti) kirjeldas es-
maselt Hashimoto struumaga patsiendil, kellel 
leiti intensiivse lümfotsütaarse infiltratsiooniga 
kilpnäärmekude. See on kõige sagedasem kilp-
näärmehaigus lastel ja noorukitel, tüdrukutel 2 
korda sagedasem kui poistel ning KN AI haigusi 
on suguvõsas pooltel patsientide sugulastest. KN 
autoantikehi leitakse 95% haigetest.

Tsütoloogilisest uuringust saab leida palju 
väikeseid lümfotsüüte, suuri makrofaage ning 
atüüpilisi epiteelrakke. 

KA AIT võib esineda koos mitmete teiste AI 
haigustega ja sündroomidega (Downi, Turneri, 
Klinefelteri, Noonani sündroomid, krooniline 
utrikaaria, 1 t diabeet, Addisoni tõbi, tsöliaakia, 
vitiliigo, alopeetsia).

Haigus algab tavaliselt vähehaaval KN üht-
lase ja valutu suurenemisega, kuid see võib olla 
ka asümmeetriline. Patsiendid võivad kurta sur-
vetunnet kaelal, õhupuudust, raskust neelamisel. 
Algfaasis esineb hüpertüreoosile viitavaid tun-
nuseid 10%l, reeglina kaovad need nädalate või 
kuudega. Üle poolte haigetest on eutüreoidsed, 
kolmandikul kujuneb hüpotüreoos (HT), mille 
tunnusteks lastel on väsimus, vähene aktiivsus 
(nt aktiivne laps on vaikseks muutunud, huvi-
puudus), kerge ülekaal vähese söögiisu juures. 
Kasvukiirus aeglustub, tekib kõhukinnisus. 
Nahk on kuiv ja jahe, silmaümbrused turses, 
hääl kähe ja südametöö aeglustub. Puberteet 
võib hilistuda või esineda enneaegselt. KN suu-
reneb, harvadel juhtudel võib see olla ka atroofi-
line, ja abistajaks on luulise vanuse määramine 

Autoimmuunsetest kilpnäärmehaigustest 

(pikemat aega kestnud HT puhul jääb luuline 
vanus kalendaarsest maha). EKG-s on madalad 
QRS amplituudid.

Kuivõrd haigus on salakaval, abistab lapse 
kaalu-ja kasvukõver. Lapse- ja noorukiea hüpo-
türeoosile on iseloomulik pikkuskasvu aeglus-
tumine ja peetumine. Erinevalt kaasasündinud 
HT-st ei põhjusta omandatud HT  püsivat men-
taalset retardatsiooni, kuigi võib viia kognitiiv-
setele häiretele ja vaimse tegevuse aeglustumise-
le. Kuigi laste õpivõime on hea ning nad võivad 
koolis saada häid hindeid, esineb neil huvipuu-
dus. HT avaldab mõju sugulise arengule, mis 
tavaliselt hilistub. Erandjuhtudel võib esineda 
enneaegset puberteeti, mille põhjuseks on tü-
reoliberiini aktiivne mõju hüpofüüsile. Sellega 
kaasneb gonadotropiinide ja TSH taseme tõus.

Millal hüpotüreoosi ravima hakata? Kui 
TSH tõus on esmakordne ning kerge (6–10), FT4 
on normis ja kliinilist sümptomaatikat ei esine 
(rõhutan: lapse kasvukõver peab olema normis), 
siis ei pea alustama ravi. Järgmine analüüside 
kontroll võib olla 3 kuu pärast. Kui TSH on aga 
üle 10, tuleks ravi alustada kohe ning enamasti 
on see eluaaegne. On pakutud välja ravi alusta-
mist vanuse järgi, ent optimaalseim doos, mille-
ga ei ole karta üleannustamist, on L-Thyroxini 
1–2 μg /kg kohta ööpäevas hommikuti enne söö-
ki veega. Jälgime ravi efektiivsust TSH, T4 või 
ka Ft4 taseme järgi, mida määratakse 6–8 nädala 
tagant. Kui eutüreoos on saavutatud, käivad lap-
sed kontrollis tavaliselt 2 korda aastas.

 
     AI hüpertüreoos. Levinuim haigus on  Gra-
vesi tõbi, mida naistel esineb enam kui meestel, 
lastel on sooline erinevus vähem väljendunud. 
2/3-l juhtudest avaldub haigus vanuses 10–15a. 
Tegemist on geneetilise predispositsiooniga: 
TRAb antikehad kinnituvad TSH retseptorite-
le, millega stimuleeritakse kilpnäärme kasvu ja 
hormonaalset tegevust. Tõbe on raske ära tunda, 
spetsiifilised kaebused puuduvad ja sageli esineb 
see koos teiste AI haigustega (suhkurdiabeet, 
Addisoni tõbi, vitiliigo, süsteemne erütematoos-
ne luupus, reumatoidartriit, myasthenia gravis 
jm). Lapsed muutuvad närviliseks, on tähelepa-
nu- ja käitumishäirega – juhtuda võib, et peame 
neid hüperaktiivseteks. Esineb higistamist, väsi-

must, peavalu, lapsed kaotavad kaalu, vaatamata 
heale söögiisule. Neil on halb kuumataluvus, nad 
kogevad kuumatunnet, uinumisraskusi, viskle-
vad voodis, kukuvad põrandale. 

Roojamine on sage, aga harva esineb diarröa. 
Pikkuskasv kiireneb ja KMI väheneb. KN on di-
fuusselt suurenenud, nahk soe ja niiske, esineb 
palmaarerüteemi, võimalikud on silmasümp-
tomid, treemor kätes ja tahhükardia. Suguline 
areng hilistub, esinevad menstruaaltsükli häired. 
Läbivaatusel esineb 82%-l patsientidest tahhü-
kardiat, kuid ka kõrgenenud vererõhku, tree-
morit (61%), kaalukaotust (50%), eksoftalmiat 
(66%), KN suurenemist (99%). 

Gravesi tõve diagnostikaks tuleks määrata 
verest TSH, T4 ja FT4 (diagnoosi kinnitab TSH↓ 
FT4↑). Mainimist väärib, et 5% patsientidest esi-
neb T3 toksikoosi (T4 normis või kergelt tõus-
nud), s.t kui patsiendil on TSH tase madal, tuleks 
määrata ka T3.

Nendel patsientidel leiame TRAb (TSH ret-
septori antikehad). Ultraheli kilpnäärmest – ta-
valiselt difuusselt suurenenud ja struktuurimuu-
tustega. Kui haigus on kestnud kaua, siis luuline 
vanus kiireneb. EKG näitab siinustahhükardiat.

See haigus on hoopis raskemini hallatav ja 
ravitav. Ravitaktika valik sõltub lapse vanusest 
ja haiguse raskusest. Alati alustatakse tableti-
raviga, et suruda maha KN talitus: Mercazolil, 
Thyrozol 0,5–1 mg/kg/ööp. Alguses vajavad 
lapsed tavaliselt ka B-adrenoblokaatoreid: prop-
ranolooli 0,5–2,0 mg/kg/ööp, kuni eutüreoos on 
saavutatud, mis toimub tavaliselt 4–6 nädala pä-
rast. Ravi monitooringuks ei sobi TSH analüüs, 
sest TSH normaliseerumine võtab aega kuid. 
Optimaalset ravikestust pole, ravidoose vähen-
datakse järk-järgult vastavalt analüüsidele 1–2 
aasta jooksul. Medikamentidel võivad olla kõr-
valmõjud, millest tuleb peret ja patsienti teavita-
da (leuokpeenia, granülotsütopeenia, nahalöö-
bed, maksafunktsiooni näitajate tõus, hepatiit, 
aplastiline aneemia, vaskuliit).

Ligi kolmandikul patsientidest saavutatak-
se medikamentoosse raviga remissioon, mida 
ennustavad murdeiga haiguse tekkel, lühiaegse 
raviga saavutatud hea efekt, KN suurus, antike-
hade kadumine verest. Kui türeotoksikoos tekib 
uuesti, on võimalus medikamentoosset ravi taas-
alustada või valida kirurgiline ravi (remissioon 
95%) või  radiojoodravi (remissioon 95%, soovi-
tatakse alates 10a vanusest).

Kirurgiline ravi võib olla ka esmavalik, kui 
laps ei talu medikamentoosset ravi, tal on silma-
sümptomid, radiojoodravist keeldutakse või on 
KN tugevasti suurenenud.

Minu praktikas kõige raskem AI türeoidiidi 
ja HT  juhtum: kooliealine nooruk lamas 3 kuud 
jõuetult kodus. Ta oli uimane, väsinud ja kurtis 
külmatunnet. Viimasel kuul enne diagnoosi olid 
tekkinud tursed näo piirkonda, mille tõttu pöör-
dus perearstile. Anamneesist selgus, et ulakast 
aktiivsest poisist oli omaettehoidev nohik saanud 
juba 2 aastat tagasi. 

TSH oli üle 100 mU/l, FT3 0 pmol/l, antiTPO 
tiiter üle 1000. Sügav HT põhjustas maksa- ja 
neerufunktsiooni häiret. KN UH leid sobis AI 
türeoidiidile. Luuline vanus oli noormehel jää-
nud maha 2,5 aastat. Kaalu- ja kasvukõveral oli 
näha, et lapse pikkuskasv toimus normaalselt 
kuni 10a (50 protsentiiljoonel), sellele järgnes 
5 aasta jooksul sügav langus 3-le protsentiilile. 
Ravi foonil kasvutempo kiirenes.

Anonüümsete haigusjuhtudega saab tutvuda 
haigla siseveebis (Ühisdokumendid/Ettekanded).
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Kawasaki haigus ehk mukokutaanne lüm-
fisõlmede sündroom on palavikuga kulgev 
süsteemne vaskuliit, mis haarab eelkõige kesk-
misi artereid ja arterioole, olulisimad neist ko-
ronaararterid. Haigust kirjeldas esmakordselt 
Tomisaku Kawasaki 1967. aastal Jaapanis, 
inglisekeelsesse kirjandusse jõudsid esimesed 
viited 1970. aastatel.

Etioloogia. Haiguse põhjus ei ole siiani teada. 
Viimase aja populaarseimad teooriad pakuvad, 
et infektsioosne tegur (kas senitundmata tekita-
ja või ka superantigeenina toimivad  “tavalised” 
stafülokokid ja streptokokid) vallandab  teatava 
geneetilise eelsoodumusega isikutel ülemäärase 
immuunreaktsiooni. 

Epidemioloogia. Haigestunutest 80% moo-
dustavad alla 5aastased lapsed. Väga harva hai-
gestuvad esimese elupoolaasta imikud. Tüüpili-
ne vanus on 1.–2. eluaasta vahel. Poiste seas on 
haigestunuid mõnevõrra rohkem, suhtarv 1,5:1.

Oluliselt sagedasem on haigestumus  asiaa-
tidel: 113–240:100 000 <5a lapse kohta.  
Euroopas   on haigestumus 8–17:100 000 <5a 
lapse kohta.

USAs ja UKs on Kawasaki haigus sagedasim 
omandatud südamehaigus lastel. Vaskuliitidest 
hõivab Kawasaki haigus Henoch-Schönleini 
purpura järel teise koha.

Diagnoosimine. Siiani ei ole olemas ühtki 
diagnostilist testi, mis kinnitaks või lükkaks 
ümber Kawasaki haiguse, diagnoos põhineb 
kliinilistel kriteeriumidel ja haiguse tüüpilisel 
kulul faasidena.

Kawasaki haiguse iga faas kestab ligikaudu 
2 nädalat, samas paranemine võib võtta kuni 
pool aastat. Kui ägeda faasi kliinilised nähud 
on diagnoosi aluseks, siis haiguse kulu ja ras-
kuse seisukohalt olulisimad on alaäge faas, kus 
kujunevad välja koronaararterite aneurüsmid 
ja paranemisfaas, kus on suurim oht eluohtlike 
tüsistuste tekkeks. 

Ägeda faasi peamine sümptom on kõrge pala-
vik (39–40oC) kestusega üle 5 päeva, ravimata 
juhtudel tavaliselt 10–14 päeva. Iseloomulikud 
on hektilised palavikusakid ja halb allumine an-
tipüreesile.

Lisaks palavikule peavad haiguse diagnoosi-
miseks olemas olema vähemalt neli järgnevast 
viiest põhi- ehk suurest kriteeriumist, koro-
naararterite muutuste olemasolul piisab 3st kri-
teeriumist.

1. Äge konjunktiviit – iseloomulik on ka-
hepoolne "kuiv", s.t mittemädane rohke vere-
soontejoonisega põletik, kusjuures bulbaarsed 
konjunktiivid on  rohkem haaratud kui silma-

laugude sisekest. Kaasuda võib kerge iridotsük-
liit või eesmine uveiit.

2. Suu limaskesta muutused – erepunased, 
turselised,  kuivad ja veritsemiseni lõhenenud 
huuled, vaarikakeel ja difuusne suu- ja neelu li-
maskesta punetus.

3. Lümfadenopaatia – enamasti ühepoolne 
kaela eesmiste submandibulaarsete lümfisõlme-
de suurenemine, läbimõõdus >1.5cm, millega 
võib kaasneda naha punetus, kuid mitte fluk-
tuatsioon. Valu on kas mõõdukas või puudub.

4. Nahalööve võib olla väga erineva iseloo-
muga, kuid ei tohiks olla villiline ega algselt 
kooriv/ ketendav. Sagedasemateks lööbe varian-
tideks on punetavad nahast kõrgemad laigud või 
punetavpapuloosne lööve. Nahaleid võib olla di-
fuusne sarlakitaoline erütrodermia, meenutada 
erythema marginatumit või urtikaariat. Eelis-
tatud lokalisatsioonid on kehatüvi ja kael, võib 
esineda ka perineaalpiirkonna punetus ja BCG 
armi punetus.

5. Jäsemete muutused – labakätel ja -jalgadel 
dorsaalsel pinnal tekivad väljendunud turselised 
„padjakesed“, nahk on pinges ja läikiv, palmaar-
selt on peopesades ja jalataldadel erüteem. 

Alaägedas faasis läheb erüteem üle ketendu-
seks, mis on erinevalt streptokokk-infektsiooni 
järgsest ketendusest laiahelbeline, nii et kogu 
sõrmeotsa nahk võib maha kooruda ühekorraga.

Kõik need nähud algavad umbes 2.–5. haigus-
päeval ja taanduvad 10.–14. päevaks, s.o. pala-
viku langedes. Kõige harvem on lümfisõlmede 
haaratust, mis esineb ca 50–75%l haigetest, üle-
jäänud nähtude esinemissagedus on kõrgem.

Haiguse diagnoosi toetavad ehk n.ö väikesed 
kriteeriumid on:

– Õnnetu olek, kurb laps, üldseisundi häire

– Seedetraktivaevused – oksendamine, kõhu-
valu, kõhulahtisus

– Steriilne püuuria ehk leukotsüüdid uriinis
– Maksafunktsiooni häire, võib esineda ka 

sapipõie hüdrops
– Müo-perikardiit
– Aseptiline meningiit
– BCG armi punetus
– Pneumoonia, nohu-köha, põrna suurene-

mine, vaba vedelik kõhuõõnes, isegi invaginat-
sioon 

 
Laboratoorselt toetavad:

– Kõrged põletikunäitajad – C-reaktiivse val-
gu ja settereaktsiooni kiirenemine, leukotsütoos 
vasakule nihkega 

– Aneemia
– Trombotsütoos palaviku langedes
– Hüpoalbumineemia ja hüponatreemia või-

vad olla haiguse raskema kulu markerid.
On kirjeldatud ka haigusjuhte palavikuta ja 

madala CRVga, kuid reeglina on põletikunäita-
jad  kõrgenenud. 

Haigustunnuste avaldumine ja esinemine 
võib samuti olla individuaalselt erinev. On lapsi, 
kellel on klassikaline haiguspilt kõigi viie põ-
hikriteeriumiga, samas haiguse atüüpilise kulu 
korral võib olla avaldunud vähem kriteeriume 
ja korrektne haiguse diagnoos on võimalik alles 
koronaararterite kahjustuse ilmnemisel. Mida 
noorem laps, seda atüüpilisem võib olla haigus-
pilt ja seetõttu tuleks Kawasaki haigust kahtlus-
tada kõigil imikutel, kellel palavikuga haigus 
kestab üle viie päeva.

Haigustunnuste ja põletikunäitajate maksi-
mum on ~6. haiguspäeval. 

Haiguse õigeaegsest äratundmisest ja ra-
vist sõltub prognoos, seetõttu loetakse viimasel 
ajal optimaalseks alustada ravi enne 10. haigus-
päeva (varem oli piir 14 päeva). Liigvarajane ravi 
alustamine ehk ravi enne 5. haiguspäeva pole 
samuti hea – täheldatud on rohkem raviresis-
tentsust. Ravi eesmärk on katkestada ja maha 
suruda äge põletikufaas, takistades niimoodi 
veresoonte – eelkõige koronaararterite kahjus-
tuse teket.

Kawasaki haiguse raviks kasutatakse immu-
noglobuliini, efektiivseim on ravimi ühekordne 
suures doosis (2g/kg) manustamine intrave-
noosselt (varasemalt on ka sama doosi jagatud 
viiele või kahele päevale). Koos intravenoosse 
immunoglobuliiniga manustatakse aspiriini 
kõrgdoosis (80–100mg/kg/die või 30–50mg/kg/
die:4) palaviku languseni ja jätkatakse antiag-
regantses doosis 3–5mg/kg/die vähemalt 6–8 
nädalat.

Kui esmasest ravist ei piisa ehk ägeda faasi 
nähud  pole taandunud 48–72h pärast, korratak-
se intravenoosset immunoglobuliini ülekannet. 
Raviresistentsete variantide korral on järgmised 
sammud intravenoosse glükokortikosteroidi 
pulssravi, jätkatuna suukaudselt 1mg/kg/die 
prednisolooniga. Sellest järgmine samm on bio-
loogiline ja tsütostaatiline ravi.

Haiguse tüsistuste teke ägedas perioodis sõl-
tub põletiku ägedusest, näiteks Kawasaki hai-
guse šokk või sõrmede-varvaste nekroos. Tüsis-
tused kujunevad peamiselt teises ja kolmandas 
faasis, nende risk sõltub oluliselt koronaararteri-
te kahjustuse tekkest ja astmest. Võimalikud on 
südame rütmihäired, infarkt, tromboosid. 

Õnneks paraneb enamus Kawasaki haiguse-
ga lapsi esmase raviskeemiga. Raviresistentseid 
vorme on kirjanduse andmetel ~10%, meie näi-
tel on see protsent olnud pisut suurem.

Kawasaki haigus 
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    SILVI PLADO 
    Tallinna Lastehaigla allergoloogiateenistuse 
    juhataja

Haiguse faasid

aeg

Äge faas 
• Palavik >5p 
• põhi- ja 

lisasümptomid
• Kõrged 

põletikunäitajad
• Müoperikardiit
• Koronariit

10-14päeva

Alaäge faas
• Trombotsütoos
• Labakäte-jalgade 

ketendus
• Koronaaride

muutuste teke

Palaviku langusest 
kuni~4 nädalani

Paranemisfaas
• Sümptomid 

taandunud
• SR normaliseerub

6-8 nädalat

  Haiguse faasid



Energiast  
pakatav
Aatomik

Õppis inglise keele ära ühe suve-
puhkusega

Tiina Lehola
radioloog
Tihtipeale on mulle jäänud mulje, et dr San-

deri mõistus algab sealt, kus meie, surelike, 
oma lõpeb. 

Noorusest saadik on dr Sander olnud oma 
tööle äärmiselt pühendunud. Erakordselt vas-
tutulelik kolleeg, kes on võimeline andma nõu 
ka teiste haiguste ja probleemide puhul. 

Ta hiilgab huumoritundega, mis vahel pais-
tab välja sarkasmina.

Olime kunagi väga lähedased sõbrad. Noo-
ruspõlves oli ta ka äärmiselt seltskondlik ning 
kui teda parasjagu osakonnas polnud, teati dr 
Sanderit otsida peamiselt kahest kohast (ja, 
muide, leiti ka) – kas siis minu või dr Krista 
Urbsoo juurest. Meil oli komme teha suitsu, 
nii et tuba sinine. 

Prantsuskeelse koolitusega inimese-
na õppis kiiresti ära inglise keele – selle-
le pühendas ta kõigest ühe suvepuhkuse. 
 
    Promootor 

Kaidi Lunge
kliinilise neurofüsiloogia üksuse juhataja
Eelkõige on dr Sander promootor, ideede 

generaator, kes ei karda seada suuri eesmärke. 
Segavatesse detailidesse ta ei takerdu: 

neist hüppab ta üle või annab teistele la-
hendada. Osad tema algatatud ettevõtmised 
täidavad seatud eesmärki, teised mitte,  
kuid õppida saab ka viimastest, ning aren-
guhüpe toimub igal juhul! 

Dr Sander on hästi kursis kaasajal medit-
siinis toimuvaga ning valmis uuendusi töösse 
rakendama. 

Samas, kui keegi teine tuleb välja oma 
ideede ja mõtetega, ei ole ta kunagi piduriks 
ega võta teistelt hoogu maha isegi siis, kui ise 
teemaga ei haaku. Ta laseb inimestel kasvada 
ja vabalt tegutseda. 

Tema kui osakonnajuhataja stiil on toimida 
toimimata – ja enamasti see toimibki.

Dr Sander on imeline lektor. Mitte niivõrd 
akadeemilist loengusarja pidama, aga kind-
lat teemat käsitlema, haigusjuhte esitlema. Ta 
toob väga ilmekaid näiteid, mis on segatud 
peene huumoriga. Seetõttu on teda huvitav 
kuulata ja ta äratab üles ka igavleva või koguni 
uinunud auditooriumi. 

Talle meeldib juhendada noori arste ja tema 
meeldib noortele arstidele ka!

DR SANDER 65

Neuroloogia-taastusraviosakonna ju-
hataja Valentin Sander on jõululaps, kes 
sai 24. detsembril 65-aastaseks.

Tark, innovaatiline, julge, andekas
Merike Martinson
nõukogu esimees
Olen dr Sanderit tundnud lastehaigla al-

guspäevist 1979, kui mina rajasin intensiiv- ja 
tema neuroloogiaosakonda. Sellest ajast on 
meie vahel valitsenud hea koostööpartnerlus 
– arstitööd silmas pidades on meil olnud sa-
mad eesmärgid.

Kõige esimene omadus, mida dr Sanderi 
iseloomustamiseks öelda – ta ei ole tark mitte 
ainult oma erialal, vaid maailma asjades. Tal 
on silmaringi ja lugemust ning targaks pea-
vad teda nii kolleegid kui patsiendid.

Teine dominantne omadus on innovaatili-
sus – ikka on tal uusi ideid ja seisukohti ning 
seda mitte ainult oma eriala, vaid muude as-
jade, nt haigla töö korraldamise kohta. Oma 
arvamust on ta julgenud otse ja arusaadavalt 
välja öelda. Mulle on see omadus tema juures 
alati meeldinud. Omal kombel on temas mui-
dugi ka diplomaati. 

Ta tunneb ära noori talente, ei karda neid 
esile tõsta ja vastutust anda – selles mõttes on 
ta ka hea õpetaja ning delegeerija. 

Ühest on mul aga südamest kahju: et oma 
teadmiste, potentsiaali ning kogemuste arse-
nali juures (nt epilepsia ravi osas on ta tohu-
tult ära teinud ja uusi meetodeid kasutusele 
võtnud) ei ole dr Sander jõudnud doktoritööd 
kaitsta. Ehk oleks selleks aega järgmise küm-
ne aasta jooksul?! Soovin jõudu ja pealehak-
kamist. Ja ikka erksaid ja julgeid mõtteid, ter-
vist ja elujõudu edaspidiseks.

 
   Läheb ikka veel särama meditsiini-
liselt huvitavate juhtumite juures

 Katrin Luts
juhatuse esimees
Valentin Sander on mees, kes ülekaalukalt 

naistest koosnevas kollektiivis mõjub kriiti-
listel hetkedel tasakaalustavalt ja rahustavalt. 

See, kuidas ta saab hakkama meedikute 
mõistes „raskete“ lapsevanematega, on imet-
lusväärne.

Vaatamata oma pikale arstistaažile läheb ta 
alati särama, kui tuleb tegemist meditsiinili-
ses mõistes huvitava patsiendiga.

Mida uut veel? Ootame!
Krista Urbsoo
vastuvõtuosakonna endine juhataja, arst
Oskus teha julgeid otsuseid. Mõelda süga-

vuti, kuid samaaegselt kõrgelt.  
Alati  tajudes arengus peamist ja suuta olla 

selle eestvedaja. Alati  abiks kolleegidele, kui 
probleem haigega on tõsine. Neuroloogiaosa-
konna areng on olnud hämmastav selle posi-
tiivses mõttes – mõelgem, mis see oli eile ja 
mis täna. Mida uut veel? Ootame!

Meie boss on juhtimiskunstnik 
Neuroloogiaosakonna õdede nimel
Tatjana Timakova
Hea juhtimine tagab edu mis tahes ettevõt-

mises, ent juhiks olemine ei tähenda ainult 
vastutust ja suurt hulka tööd. See on kunst, 
eriti kui soovitakse saavutada kollektiivi aus-
tust, mis on võimalik heade suhete ja õiglaste 
otsuste kaudu. Meie boss on juhtimiskunstnik 
– osakonnas valitseb suurepärane tööatmo-
sfäär.

Dr Sander on ka erakordne arst, keda pat-
siendid armastavad ja austavad kui tarka, tä-
helepanelikku ja andekat neuroloogi. Ja kui ta 
telekaamerate ees esineb, tunneme uhkust. Ta 
on nagu professor, kes suudab rääkida haara-
valt ja lihtsalt väga keerulistest asjadest, nii et 
lapski saab aru ja vaimustub.

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID 11

  Osakonna õed kinkisid dr Sanderile juubeliks  
  albumi aastate jooksul tehtud fotodega.
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   PALJU ÕNNE! Lastekirurg Suur Mari ehk dr Majass  19. jaanuaril oma 75. sünnipäeval dr Orm Porosaare ja Matis Märtsoniga.

DR MARI MAJASS 75

2016. aasta jaanuarist töötab Tallinna Laste-
haigla neuroloogiaosakonnas PhD Inga Tal-
vik, kelle kohta osakonna juhataja dr Valentin 
Sander ütleb, et „maailm seisab üleval ning edu 
saavutatakse tugevate naiste najal, see on põh-
jus, miks otsustasime ühendada jõud seni TÜK 
lastekliinikus töötanud tugeva spetsialistiga.“  
Mida selline meeskonnatäiendus haigla jaoks 
kaasa toob, saab kõige objektiivsemalt rääkida 
täpselt aasta pärast, lubab osakonnajuhataja. 
   Oma doktoritöö on Inga Talvik kaitsnud 
2007. aastal, teemaks raputatud lapse sünd-
room (RLS), etioloogia ja kaugtulemused 
Eestis.

Kesklinna Lastepolikliiniku juhataja dr 
Esti Põldmaa ütleb, et Ida-Tallinna Kesk-
haigla väraval asuv kahe tiivaga maja on tut-
tav paljudele Tallinna ja Põhja-Eesti peredele, 
kes siit vajalikku abi ja nõu on saanud. 

Polikliinik on kujunenud populaarseks las-
te ja perede tervise keskuseks, kus tegutseb 
lastearste 10 erialal, pediaatriline ja diabee-
dilastele mõeldud päevastatsionaar ning 20 
perearsti. 

Siin saab teha kõik esmased uuringud, käia 

Kesklinna Lastepolikliinik  
tähistas 30. sünnipäeva
3. märtsil kolmkümmend aastat tagasi avati  esimene laste kompleksseks raviks 
mõeldud ning lastele ehitatud polikliinikuhoone Tallinnas.

hambaarstil ja taastusraviprotseduuridel.
Iga päev külastab maja ligi 300 ning aastas 

70 000 last.
Kesklinna Lastepolikliinik osaleb ka riik-

likus tervisekeskuste kujundamise protsessis. 
Investeeringuteks taotletakse raha Euroopa 
struktuurfondidest.

30. sünnipäeva tähistati piduliku aktusega. 
Polikliiniku ajaloost andis ülevaate Esti 

Põldmaa ja ettekande „Kommunikatsioon ja 
kehakeel“ pidas Ülli Kukumägi.

UUSI TÖÖTAJAID

Inga Talvik
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 Kui rünnak leiab linnatänaval vm: 
ära jää seisma ega kangestu! Rahune, mõtle, tegutse.

Kui see on võimalik ja on aega, leia põgenemistee, lahkumaks terrori 
epitsentrist. Jalgadele tuld!

Muidu – leia nišš, nurgatagune – eemal ründaja otsesest vaate- ja 
sihtimisväljast. Pikali, kiiresti!

Vigastuste vältimiseks jälgi, et oleksid eemal suurtest akendest, 
klaaspindadest.

Kui saad, helista 112, ja anna sosinal ülevaade toimuvast. Püsi vait. 

Tõuse ja liigu kohalt ainult siis, kui päästja/politseinik selleks loa on 
andnud (vajalik kannatajate sekka peitunud terroristide välja selgita-
miseks politsei kohale jõudes).

Läinud aasta detsembris algas koostöö  
Tallinna Lastehaigla ning PPA piirivalvepunkti 
ning päästeametiga. Peeti esimene  
kohtumine lastega ning loeng haigla  

Kui terrorist on siseruumides:  
ründaja on reeglina adrenaliini- või narkopilves ja muutub lohakaks. Ta 
ei ole kursis asutuse plaaniga ega ole suuteline haarama kõiki põgen-
emisteid.

 
Kui see on võimalik ja on aega, leia tagauks, käik, põgenemistee, 

lahkumaks terrori epitsentrist. Jalgadele tuld!

Kui see ei ole võimalik, sulgu kabinetti. Keera uksed seestpoolt 
lukku. Püsi vait.

Helista 112. Anna sosinal ülevaade toimuvast.

Kui terrorist sind vangistab, täida korraldusi.  
     Hulluga pole mõtet vaielda ega läbirääkimisi pidada.

 
     Kui sina näed lõhkekeha, „näeb“ lõhkekeha sind. Run away!

Piirivalve- ja päästeameti  
juhised tegutsemiseks  
ohuolukorras

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Emadega ühe vihmavarju all 

ENNEAEGSE SÜNNI PÄEV

17. novembril, ülemaailmsel enneaegse sünni päeval, andis MTÜ Enneaeg-
sed Lapsed lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonnale üle albumi patsien-
tide piltidega. 

„See on tänuavaldus teile ja teie tööle. Siit leiate fotosid meie lastest oma 
hoole all ja hiljem, kui nad on suuremad,“ ütles toetusgrupi esindaja Liivia 
Laas albumit üle andes. 

Vastsündinute ja imikute osakonna juhataja dr Liis Toome kinkis vanemate 
ühendusele omalt poolt sümboolse vihmavarju, rõhutades, et personal seisab 
perega koos ning igapäevase töö kõrval on lapsevanemate arvamus haiglale 
ülitähtis. Dr Toome avaldas ka lootust, et peatselt saab MTÜ Enneaegsed Lap-
sed tegema koostööd Euroopa lapsevanemate katusorganisatsiooni EFCNIga 
(European Foundation of care for newborn infants). 

Tänaseks on sidemed dr Toome ettevalmistusel sõlmitud ja lapsevanemate 
esindajad on käinud esimesel töökoosolekul Münchenis. 

Enneagse sünni päevale lisas pidulikkust nii haigla peahoone kui ka väikese 
maja fassaadi fuksialilla valgustus, mis on päeva kokkuleppetähis. 

Eriti ilus oli see hommikusel, öisel ja õhtusel ajal, heites varjundeid ka naa-
berhaiglale. 

Osakond ise kinkis tähtsa päeva hommikul igale patsiendile pisikese ingli.

  17. november 2015. Üleilmse enneaegse sünni päeva puhul ergas  
  haigla peahoone ja B-korpuse fassaad esimest korda lillas valguses.  
  Loodetavasti saab sellest  traditsioon.
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HEAD TEOD

Tallinna Lastehaigla õendusjuht Tiia Muts ütleb, et eriti oodatud on 
nukud kabinettides, kus on vaja valusatelt või keerukatelt protsedu-
uridelt tähelepanu eemale tõmmata (nt laboris, röntgenis, allergiakabi-
netis). Teiseks on sellised nukud loomingulisust arendavad. Emasid jul-

15 000 nukku Kiwanisklubilt gustatakse koos lapsega nukule nägu, juukseid ja riideid selga joonistama, 
õmblema või kuduma, mis nõuab kujutlusvõimet. Valmis nukk on samm 
joonistatud pildist kaugemale (fotol on näha noort perekonda pooleldi 
valmis näidisnukuga vastuvõtuosakonnas).

Tiia Muts, kes on ka ise paljudel Keilas tuntud riidenukutalgutest osa 
võtnud, ütleb et Kiwanisklubi on haiglale nukke meisterdanud juba pea 20 
aastat. Viimane nukutegu leidis aset 13. detsembril 2015. 

Tegevus on tähelepanu äratanud mitmel pool mujal Euroopas ja nt Tar-
tus, kus tärkav klubi on lubanud kohalikule lastehaiglale sarnase kam-
paania korraldada.

8. detsember. Võluva talve- ja jõululaulude kontserdi pidasid ERR laulustuudio mudilased polikliiniku 0korrusel, juhatajaks ema 
Eve elutöö üle võtnud Teele Viilup (tagaplaanil) ja publikuks saalitäis lastehaigla patsiente.  

539 eurot opiinstrumentide fondi
Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänab kõiki ostjaid ja sponsoreid, 

kes loovutasid detsembris toimunud heategevusmüügiks hoidiseid ning 
käsi- ja kunstitöid. Operatsiooniinstrumentide fondi kogunes 539 eurot.   

 
    AITÄH: Aili Lääs, Edite Ilves, Ene Kardin, Ene Villak, Eret 
Varik, Ester Kiiler, Gert Reisner, Heli Kraft, Inga Leoke-Bosen-
ko, Inge Laus, Inge Presmann, Inna Kramer, Janek Mäggi. Jelena 
Aljonuškina, Jelena Tihhonova, Karin Puks, Katrin Luts, Kairi 
Nigul, Kerstin Kõiva, Lagle Suurorg, Ljudmilla Dõtsman, Margit 
Juudas, Mall Virolainen, Malle Altmäe, Margit Pratka, Mari-Ann 
Pella, Marileen Olenko, Marina Koroljova, Merike Martinson, Na-
talja Tayem, Natalja Tšižik, Olga Petrova, Pille Lukin, Piret Har-
mipaik, Raja Rekkaro, Riina Abel, Rita-Ülle Viirlaid, Salapärane 
Kuduja, Söömishäiretega laste üksus, Silva Tomingas, Sirje Jaan-
hold, Taimi Juhanson, Tatjana Nikolajeva, Tiiu Kadarpik, Trii-
nu Raudsepp, Valentina Aldur, Valentina Semenova, Ülle Gents. 
Pildil on söömishäirete osakonna küpsetatud ja annetatud mahlakas 
ahjusoe õunakook.

Peeter Voomets ja tema tütar Annabell Keila Kiwanise klubist 
(pildil keskel) tõid jõulude eel haiglale kingiks viisteist suurt 
kasti valgeid riidenukke, mis jagati haigla vastuvõtuosakonna, 
labori ja ambulatoorse teenistuste kabinettide vahel. 



Lastel oli kümneid küsimusi. Nad tahtsid teada, kuidas ja kui kii-
resti said noortest ameeriklastest lennuväelased, milliseid ohtusid on 
nad teenistuse jooksul üle elanud ja milline on lennukite pardarel-
vastus. Loomulikult soovisid nad teha külalistega selfiesid.

Lennuväelaste endi sõnul soovisid nad tuua aastavahetusel 
haiglas olevatele lastele pühaderõõmu, näidata slaide oma tööst 
ning lennukitest, mängida mänge ning teha väikesi kingitusi. 
Kohtumist aitas korraldada Ameerika saatkond Tallinnas. 

23. detsembri külaline lastehaiglas on 
aastaid olnud Viking Line kapten, laeva-
kass ning meeskond, kes käivad läbi kõi-
kide palatite kõik lapsed, teevad igaühele 
neist kingituse ega unusta piparkoogima-
ja osakonna õepostile. Kõrvalolevalt pildilt 
on näha, et lõpuks jõuti juhatuse esimehe 
kabinetti.

15

 Oma ülevoolava tänu Laste Vaimse Tervise 
Keskuses tehtava töö vastu vormisid lapsev-
anemad  ülevoolavasse ning uue maja osakon-
dade jaoks tarvilikku kingitusse, mis koosnes 
sadadest mängudest, joonistustarvete komple-

30. detsembril oli haigla patsientidel harukordne võimalus näha 
oma silmaga noort jõudu liitlaste lennuvägedest. Haigla mängutup-
pa saabus neli A10 hooldusmeeskonna liiget ning üks piloot. Kaasas 
olnud tõlk vahendas laste küsimusi ameeriklastele ja vastupidi. Üks 
väike poiss valdas inglise keelt nii vabalt, et suutis oma küsimused ise 
esitada ning ametlikule tõlgile paaril korral abiks olla.

USA kotkad lastehaiglas

Lapsevanemate heldekäeline kingitus
ktidest ning venekeelsetest lasteraamatutest. 
Kingitus pandi kokku Facebooki peamiselt 
venekeelsesse sõpruskonda “Lootus Sinuga” 
kuuluvate vanemate ja kaasamõtlejate abiga 
ning anti pidulikult üle 2. detsembril.

Kogukond on tegusalt korraldamas paljusid 
heategevusaktsioone. Leheküljelt saab lugeda 
näiteks, et lastehaigla patsiente ootab 15. märt-
si paiku taas üllatus muusikalietenduse näol, 
kaastegevad Aljona Meidra ja Sakala laulu-
lapsed. Sündmuse tarvis kogutakse kingitusi 
ning maiustusi.

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID
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Gert Reisner
toitlustusteenistuse juhataja, Anne Veski 

fänn 
Anne Veski on diiva, kelle sarm ja nakkav 

energia tõi inimesed tantsupõrandale esimesest 
taktist, millega ta oma kontserdi sisse juhatas: 
„On lahe atmosfäär...“  

See on saavutus, milleni ei küüni enamik 
noori esinejaid.

 Kui veel enne pidu esinejavaliku peale õlgu 
kehitati ja kõheldi, siis pärast kolme 45minutilist 
intensiivset nonstop live kontsertvooru oli mit-
meid, kes suhtumise ümber hindasid. Ega tõeli-
se staari vastu saa keegi! 

Nagu ütlesin, tantsupõrand oli ja jäi paksult 
täis. Ma pole kaua näinud sellist pidu. 

Hästi oli läinud ka õhtujuhivalik.   
Eri tasapindadel asuvat, kakskeelset ja arvu-

kat publikut on raske käima tõmmata isegi väga 
kogenud õhtujuhil. Allan Kressil õnnestus see 
suurepäraselt. 

Kõik  mängud, viktoriinid ja loteriid läksid 
hästi. Loterii peaauhinna võitis Marina Korol-
jova ja lohutusauhindu jätkus kümnetele. 

19. detsembril 2015 Kochi Aitade trahteris peetud haiglatöötajate aastalõpupidu 
võis olla aegade markantsemaid, kui uskuda kohalkäinute hinnanguid. 

Õhtujuht oli Allan Kress, esineja Anne Veski.

PIDU

„On lahe atmosfäär“

Kunagise sportlasena näitas tõelist visadust 
üles Katrin Luts mängus „purusta vastase jala-
pall“, kus kellelgi ei õnnestunudki tema õhupalli 
katki teha. Võitu jagas kolm inimest.

Sööki oli mägedena ja jooki jõgedena kuni 
peo lõpuni. Rahvas möllas ja tugevamad leidsid 
jõudu ööklubisse edasi minna.  

Siinkohal tahan kiita juhatust, kes tuli kohale 
esimeste ja lahkus viimaste seas, andes sellega 
edasi sõnumi, et kui on pidu, siis täiega.  

Mõned on küsinud, et miks ei võiks jõulupi-
du tähistada nt teatrietenduse või kontserdiga. 
Minu isiklik arvamus on, et loomulikult on kau-
nid kunstid toredad ning neil on oma koht, kuid 
jõuluajal on kultuurisündmusi niigi, kus vaimu 
kosutada, lisaks igasuguseid tasuta kontserte ja 
etendusi. Pealegi kipub inimeste kunstimaitse 
radikaalselt erinema.

 Siis on vaja just sellist pidu, kus ennast tõe-
liselt vabaks lasta ja pärast piisava koguse „lõ-
vikonservi manustamist“ tõelise „džunglistaa-
rina“ tunda.

Tundmatuks jääda sooviv osalenu 
Mina olin üks neist, kelle jaoks Anne Veski 

ei ole Sting, kelle kontserdile tingimata minna. 

Lõvikonservi manustades 
   džunglistaariks
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Aga kellele Veski või tema muusika ei meeldi, 
peavad teda vanaks, iganenuks vms, siis – teh-
ku järele!

Ta hääl on säilinud. Laulmist naudib ta tõe-
liselt – siiamaani!  

Ta näeb suurepärane välja. Tal pole näos üh-
tegi kortsu, näeb noorem välja kui mina.

Ta on kaugel võltstagasihoidlikkusest. 
Armastades ilusaid kostüüme, valguse säh-

vimist, tähelepanu ja fänne, ei häbene ta seda 
välja näidata, milline otsekohesus teeb au.

Me ei oska ehk hinnata või hoomata kuulsust 
ja armastust, mille talle kui I kategooria staa-
rile on kinkinud miljonid endise NL Euraasia 
elanikud või kas/mida see on tähendanud Ees-
tile. Jõulupeol jälgisin, millise tõsidusega olid 
Veski kontserdiks valmistunud meie vene ini-
mesed.  

Nad olid võtnud laulja jaoks kaasa lilli.
Nad olid üliõnnelikud, et said iidoliga paar 

sõna vahetada. 
Selfie-tahtjatest moodustus järjekord!
Leidsin ennast mõttelt, et kui saaksin ise 20 

aasta pärast olla sama elujõuline ja loominguli-
ses tipus, siis on väga hästi läinud. 

Tehkem järgi. Ausalt.

Tehkem järgi!

Viimase 10 aasta lustlikum pidu
Krista Urbsoo
vastuvõtuosakonna arst 
Lustlikum pidu viimase kümne aasta jook-

sul. 
Inimesed tundsid end superhästi ja vabalt.



 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID 3 SÜDANTSOOJENDAVAT  TEGU

„Ma olen väga rahul, mida ma tegin, ja ma olen 
väga õnnelik, et te mu annetust niimoodi ka-
sutasite! Kui nägin teie saadetud pilte uutest 
imetamispatjadest, oli nii uhke tunne! See on 
nii tore, et ma sain annetada!“ kirjutas Mia ra-
viarst dr Merle Palustele.       

KUI ANNETUS TULEB 10aastaselt tüdrukult....
Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond on uhke oma kunagise enneaegse-

na sündinud patsiendi üle. Tüdruku nimi on Mia, ta õpib Brüsselis ning oma 10. sün-
nipäeva puhul palus ta sõpradelt kingituse asemel raha. Selle eest soetati emadele 
uued imetamispadjad.  

Dr Liis Toome sõnul ei ole Mia aga sugu-
gi ainuke laps või noor, kes viimasel ajal 
osakonnale südantsoojendava teo on tei-
nud. „On imetlusväärne, kui juba laps mõt-
leb teistele ja soovib aidata,“ ütles dr Toome 
(vt ka kõrvalolevaid uudiseid).

... 5aastaselt poisilt ja tema perelt: fotod Gregori sirgumise loost
Väike Gregor oli ravil vastsündinute ja imikute osakonnas. Pärast seda, kui poiss 

haiglast välja pääses, hakkas raviarst dr Liis Toome iga aasta jõuludeks saama fotosid 
poisi sirgumisest. 

Gregor aastasena. Gregor 2sena. Gregor 3sena. Neljasena. Kuni viieni.

„Kõik need pildid olid alati väga erilised, isegi 
täiuslikud. Gregor nägi nendel särasilmne väl-
ja.
     Tänasin lapse ema ja mainisin, et fotod on 
sellised, et paneks või seinale. Ent minu sõna-
sabast ja mõttest haarati kinni ja Gregori vane-
mad otsustasidki fotod lapse kasvamisest näi-

tusformaati trükituna meile päriseks kinkida. 
Küllap summa, mis nende tellimiseks kulus, 
on märkimisväärne väljaminek iga lastega 
pere jaoks,“  ütleb dr Toome.  
 
   Juba eelmisest aastast kaunistavad poisi elu-
jaatavad pildid vastsündinute ja imikute osa-

konna ehk väikese maja vasakpoolse koridori 
seinu.  Pildid on eksponeeritud lapse kasvami-
se järjekorras. 
   Tulles teiselt korruselt kolmandale, näevad 
emad intensiivravipalatist sööma minnes esi-
mesena haiglaravi vajavat väikest poissi, kes 
sirgub iga trepist üles astutava sammu (astme) 
järel aasta võrra vanemaks ja tublimaks.
     „Fotod saadavad positiivse sõnumi haiglas 
ravil viibivate laste emadele ja isadele. Sellist 
tagasisidet oleme saanud,“ ütleb Toome.

Interneti kaudu leidis vastsündinute ja imi-
kute üles 18-aastane Rachel Weinbren, kes 
tutvustas ennast organisatsiooni „Warming the 
World“ (www.warmingtheworldinc.org) rajaja 
ja presidendina ning rääkis, et on saatnud tu-
handeid kootud beebimütse 35 riiki. 

Peatselt saabuski haiglasse hiigelsaadetis ar-
mastusega kootud miniatuursete villaste müt-
sikestega beebidele.

... 18aastaselt neiult 
Floridast

17
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Heategevuskampaania Koos on kergem aitab imikute 
ja vastsündinute osakonda HFO/CPAPiga 

JUUBELID

5. märts. Irina Vassiljeva, imikute ja 
vastsündinute osakonna õde,  40 
8. märts. Natalja Pasienko, ägedate 
respiratoorsete infektsioonide 
osakonna õde, 40 
10. märts. Ene Kardin, 
pearaamatupidaja asetäitja, 65 
17. märts. Tamara Semeneva, KLP 
koristaja, 60 
17. märts. Jelena Yatsyshyna, 
radiloogiaosakonna vastutav õde, 40 
19. märts. Olga Hrustaljova, 
pediaatriaosakonna õde, 45 
21. märts. Sonja Viert, 
psühhiaatriakliiniku õde, 70 
26. märts. Ene Villak, 
psühhiaatriakliiniku õde, 60 
27. märts. Ljubov Kadilina,  
traumatoloog-ortopeed, 60  
27. märts. Svetlana Rožko, ägedate 
respiratoorsete infektsioonide 
osakonna õde, 45 
27. märts.  Inara Volkova, eriarstiabi 
osakonna õde, 50 
27. märts. Sirje Tahur, 
klienditeenindaja, 65 
30. märts. Svetlana Kadilina, 
operatsiooniõde, 45 
30. märts. Ksenja Kalinina, imikute ja 
vastsündinute osakonna hooldaja, 40 
30. märts. Jelena Ševtsova, 
pesupesija-operaator, 45 
 
 

SELVER

Tegemist oli kampaania „Koos on kergem“ 
käigus kogutud annetusega, mis kulub püsiva 
positiivrõhu seadme (CPAP) ostuks Tallinna 
Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakon-
nale. 

Antud CPAP-aparaat on kasutusel olevatest 
samm edasi, sest võimaldab rakendada lapse-
sõbralikumat kõrge pealevooluga hapnikravi.

Traditsiooniliselt arutati kokkusaamisel 

poeketi ja lastehaigla järgmise aasta võimalu-
si ning vaadati, mis on saanud eelmisest ehk 
läinud aasta annetusest – videobronhoskoobist, 
mis on esimestest päevadest olnud aktiivses 
kasutuses anestesioloogia-intensiivraviosa-
konnas ning operatsiooniplokis.

„Tavaliselt käib samal ajal haigla patsienti-
dele õhupalle ja maiustusi pakkumas Selveri 
Tibu, sellel aastal ta kahjuks haiglasse ei tule,“ 
ütleb Tallinna Lastehaigla toetusfondi juhata-
ja Inna Kramer. „Gripi- ja viirushooaja tõttu 
kehtestatud patsientide külastuspiirang kehtib 
ka maskottidedele.“

Tänavune toetuskampaania oli järjekorras 
kolmeteistkümnes. 

29. jaanuaril andis Selveri keti juht 
Kristi Lomp koos kampaaniapartnerite 
Kalevi, Prike, Tere ja Svenskyga Tallinna 
Lastehaiglale ja Tallinna Lastehaigla toe-
tusfondile üle 37 951-eurose tšeki.

Kogemusi selliste lastega töötamise kohta ja-
gasid Mimi Strange ning Maja Leth Laursen 
Taani Janus keskusest. Kõige levinuma müüdi-
na tõid eksperdid välja arvamuse, et lapsed, kes 
teisi väärkohtlevad, on  olnud ise väärkoheldud. 
Selline kogemus on Janus Keskuse hinnangul 
siiski vaid kolmandikul väärkohtlejatest.

Ühtlasi tutvustasid Strange ja Laursen Taa-
ni taastava õiguse meetodit, kus väga hoolika 
ning asjatundliku ettevalmistusega kasutatak-
se lepitamist peresisese, õdede-vendade vaheli-
se seksuaalse väärkohtlemise puhul. Koolitajad 
rõhutasid, et kuigi laste teod võivad tunduda 
hirmsad, on lapsed ise toredad nagu lapsed 
ikka – ning vajavad, et neid aidataks.

Kindel on ka see, et enne sotsiaaltöötajate 
kaudu Janus keskuseni (Eesti puhul nt sotsiaal-
süsteemi vaatevälja) jõudmist peaks olema 
keegi juba varem märganud lapse abivajadusi 
(diagnoosimata käitumishäired, hooletussejät-
mine, kiindumussuhteprobleemid, perevägi-
valla pealtnägemine, vägivalla kogemine, üle-
määrane huvi kõige seksuaalse vastu jne).

Järeldus kõigile: alati saab tegeleda rohkem 
ennetusega, sh märgata ohvri kõrval ka abiva-
javana last, kes teisi enda seksuaalkäitumisega 
kahjustada võib. Selleks, et seda teha osata, on 

Janus keskus välja töötanud valgusfoori põhi-
mõttel töötava baromeetri, mis lähiajal kohan-
datakse Eestis kasutamiseks.

Iga lapsevanem ja spetsialist saab lähtuvalt 
lapse vanusest hinnata, kas lapse seksuaalsuse-
ga seotud käitumine on normaalne, rohkemat 
tähelepanu või kohest sekkumist vajav. 

Kuni baromeeter valmib ka eestikeelsena, on 
võimalik tutvuda juhendiga laste seksuaalkäi-
tumise ohumärkide kohta, mis on koostatud 
varem valminud materjalile tuginedes.

Juhendis tuuakse välja, et seksuaalse huvi 
areng vastab lapse vanusele ning lastevahelisi 
normaalseid seksuaalseid mänge iseloomustab 
uudishimu ja võrdsus, mis tähendab, et osale-
vad samas vanuses ja sama arengutasemega 
lapsed. Huvi seksuaalse tegevuse vastu on sel 
juhul tasakaalus huviga teiste tegevuste vastu. 
Täiskasvanute tähelepanu ja sekkumine aga 
vähendab neid mänge.

Hoolikat tähelepanu vajab seevastu laste ja 
teismeliste seksuaalne käitumine siis, kui see 
erineb loomulikust lapselikust uudishimust, 
millele viitavad näiteks vanusele mittevastavad 
teadmised seksuaalsusest ja asjaolu, et täiskas-
vanute tähelepanu ei peata seksuaalsusele suu-
natud käitumist.

Tähelepanu vajab nt ülemäärane huvi porno-
graafia vastu ja seksuaalsete mängudega kaas-
nevad tunded ja emotsioonid, seotud süü, häbi 
või hirmuga. 

Tõsised ohumärgid on teiste laste kaasamine 
seksuaalsusega seotud mängudesse nende tah-
te vastaselt, näiteks nende äraostmise, ähvar-
duste või jõu abil.

16. veebruaril justiitsministeeriumi ning 
Tallinna lastehaigla laste vaimse tervise 
keskuse koostöös toimunud koolitusel 
räägiti sellest, kuidas aidata lapsi, kel on 
seksuaalkäitumisprobleemid või teisi 
kahjustav seksuaalkäitumine.

Kuidas aidata seksuaalkäitumisprobleemidega last? 

Keskuse tegevuse vastu tundsid huvi ja 
võtsid kontakti teadlased eesotsas professor 
Satoru Takahashiga (pildil keskel) Tokyo 
Gakugei ülikoolist. Nende peamised uuri-
misvaldkonnad on seotud erivajadustega laste 
toimetulekuga hariduses ja erinevate arengu-
probleemidega. Varasemalt on nad tutvunud 
erivajadusega lapse abivõimalustega ka Põh-
jamaades. 

Pärast sõbralikku kohtumist väljendasid 
jaapanlased nähtu üle heameelt ning tõid 
võrdluseks, et nende kodumaal on vaimse 
tervise probleemid üha enam hakanud esile 
kerkima seoses sealses ühiskonnas levinud 
mentaliteediga palju töötada ja vähe puhata. 
Sama puudutab ka noori ja lapsi.

Võõras ei ole jaapani lastele ka internetisõl-
tuvus, mis viib võõrandumise ja isoleerumi-
seni. 

22. veebruaril külastas Laste Vaimse 
Tervise Keskust delegatsioon Tõusva 
Päikese Maalt.

Jaapani teadlased tundsid 
huvi Laste Vaimse Tervise 
Keskuse vastu

UUDIS


