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Edvard Munch 

Puberteet 

 



Teismelise uus maailm 

Aju areng 
 
Muutuv keha ja hormonaalne süsteem  
 
Muutuvad ootused teismelisele  vanematelt, 
eakaaslastelt, koolist, mujalt ühiskonnast 
 
Muutuvad ootused iseendale 
 
Iseseisvumine ja eraldumine päritoluperest 
 
Muutused meeleolus, ärevuse tasemes, 
mõtlemises, käitumises, suhetes, õpivõimes 



Teismeliste aju eripärad 

Hallaine maht kooreosas suureneb ja seejärel 
väheneb. Kõige rohkem hallainet teismeea alguses, 
seejärel sünapside “harvenemine” (“use it or lose it”). 
 
Aju erinevad piirkonnad valmivad erineval ajal – 
enesekontrolli, tegevuse planeerimise jms 
funktsioonide eest vastutavad piirkonnad kõige hiljem. 
 
Ühendused erinevate aju piirkondade vahel 
paranevad ja kiirenevad. Närve ümbritsev kiht areneb 
ja muutub tõhusamaks. Selle tulemusena paranevad 
erinevad KNSi funktsioonid.   

 
 



Teismelise aju eripärad                                
 
 
 
Impulsiivsus (valge aine müeliniseerumine, prefrontaalne koor) ja 
emotsionaalsus.  
 
Sotsiaalne ärevus (amügdala) ja vastuvõtlikkus sotsiaalsele 
survele.  
 
Tundlikkus välistele mõjutajatele.  
 
Arutlemine, planeerimine, käitumise reguleerimine ja kontroll 
erinev täiskasvanust (täidesaatev funk, peaaju frontaliseerumine; 
seotud ka müeliniseerumisega) 
 

 
 

 
 
 
 



Teismelise aju eripärad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

US National Institute of Health, National 
Institute on Aging created original US 
National Institutes  



Teismelised ja välimus 

 Teismeeas poiste rahulolu oma kehaga 
kasvab.  

 Samal ajal tüdrukute rahulolu oma kehaga 
alaneb oluliselt.  

 Rahulolematus oma kehaga on seotud 
vähese vanemliku toega, püsiva negatiivse 

emotsionaalsusega ja ise endale rakendatud 
toitumise piiramisega.   Lisaks leiti väiksem 

seos eagrupi toetuse puudumisega.  
 KMI, kõhnuse surve eagrupilt jm mõjud  



Teismelised ja välimus 

 2/3 14-15 aastastest tüdrukutest soovivad 
kaalus alla võtta (78 000 teismelisega uuring 

UK-s) 
  51% 12-13 aastastest tüdrukutest soovib 

kaalus alla võtta (sama uuring) 
  1/3 10-11 aastastest tüdrukutest soovib 

kaalus alla võtta.  
  26% 14-15 aastastest tüdrukutest hindab 

oma enesehinnangut heaks.  



Söömishäiretega seotud müüdid 

 Söömishäired on väga haruldased 

 Söömishäired on ainult tüdrukute 

probleem  

 Dieedi pidamine on normaalne teismeliste 

käitumine, söömishäire on lihtsalt 

elufaasiga kaasas käiv käitumine  

 Söömishäirega inimesed on väga kõhnad 

 Söömishäirega inimese ainus soov on olla 

ilus ja kõhn  



 
 

 Häirunud kehakuju tajumine – pidev 
paksusetunne.  

 Paksusetunne sisaldab üldist enesepõlgust, 
ensevihkamist, üksildustunnet, sobimatuse ja 
alaväärsuse tunnet, hirmu.  

 Uskumus, et kehakuju või –suurus tähendab 
isiklikku õnnestumist või läbikukkumist; on 
seotud kõikide kõige olulisemate 
isiksuseomadustega ning ennustab tulevikku.  



 Hõivatus söömise ja kehakuju/kaaluga seotud 
mõtetest ja tunnetest: “Kui söön nagu 
normaalselt, siis lähen paksuks” + intensiivne 
hirm minna paksuks ja kaotada kontrolli 

 -> söömise vältimine 
 -> hirm söömisel 
 -> järsk meeleolu langus söömise järgselt 
 -> kompenseerimiskäitumised: liigne treening, 

väljutamine 
 
 

 
 



Soov kontrollida oma 
keha, tulevikku – kuna 
teadmatust palju ja/või 
senine kontroll teiste 

poolt. 
 

AN puhul täiuseihalus. 
 

Varased rasked 
läbielamised, ka 

seksuaaltraumad.   

 

   



Söömishäire mõttelaadi mõju käitumisele 

 Tundeelu ja mõttemaailm hõivatud kaalu alandamise 
soovist: 

  Pidev mõtlemine toidust ja kaalust.  

  Meeleolu kõigub vastavalt kehakaalule tarbitud toidule, see 
mõjutab käitumist, õpivõimet, suhteid.  

 Söömise vältimine, selle varjamine (sh taimetoitlus, 
ortoreksia).  

 Söödud kalorite ära kulutamine, selle varjamine.  

 Toidu väljutamine, selle varjamine.  

 Kas toitumine või söömine on probleemiks peresuhetes? 

 



Söömishäirele viitab:  

  

  Pidev dieedi pidamine;  

 Mingi toitainete grupi välja lülitamine menüüst;  

 Pikaajaline ja nähtav liigne kontroll enese toitumise üle;  

 Ühiste söömiste vältimine, “Ma juba sõin”, “Kõht on täis”; 

 Peale söömist ebaloomulik wc-s käimine; 

 Kaalu langus; oodatava pikkusesse kasvu puudumine. 

 Erinevad kehalise tervise kaebused, nagu nõrkus, jõuetus, 
kõhuvalud, kõhukinnisus, kiiresti saabuv täiskõhutunne, 
menstruatsiooni ära jäämine;  



Söömishäire märkamine koolis 

  

  Kaalulangus 

  Väiksemad toidukogused kui varem, muutunud 
söömiskäitumine 

  Oma kehakaalu kritiseerimine 

  Ülemäärane treenimine 

  Sotsiaalne eemaletõmbumine 

 



Märkamine: kuidas hinnata 
probleemi tõsidust? 

 Muutus võrreldes varasemaga ning võrreldes 
tavapärasega. Kui tavaline see on? 

 

 Kestvus - kui kaua on kestnud?  

 

 Kus väljendub ja mis määral - toimetulek koolis, 
kodus ja väljaspool kodu? 

 

 Pere ja kodu toetuse olemasolu või selle 
puudumine 

 



Märkamise järgselt tegutsemine 



Kui oht on hetkeolukorras, siis helista kohe 112. 
Kutsu appi mõni kolleeg või teine õpilane. Ära 
jäta noort üksinda 

 

Kui oht võib avalduda kodus või mõnes muus 
olukorras, siis tuleb kaasata kohalik lastekaitse 
töötaja või helistada lasteabi telefonile 116111. 

 



Noorega vestlemine 

Miks räägid? Mõtle ise läbi ja anna alustuseks 
noorele teada sellest,  

.. mida oled märganud, mis teeb muret 

.. millised võimalused on sul abiks olla 

Julgustav, lugupidav ja tundlik hoiak - raske 
vestlus ka noore jaoks!  

Eesmärgid: probleemi lähem määratlemine, 
vajadusel edasise abi soodustamine.  

Vahel on eesmärgiks märkamine ja küsimine.  

 



Noorega vestlemine 

Konfidentsiaalsus ja saladuste hoidmine, selle 
tutvustamine vestluse alguses! 

Vali sobiv aeg ja koht 

Avatud küsimused 

“Räägi lähemalt …”, “Too palun näide.” 

“Kuidas…?”, “Miks…?”, “Mis sa selle all mõtled?” 

“Mõnikord käituvad inimesed nii seepärast, et …. Kas 
sinuga on ka nii?” 

 



Noorega vestlemine 

Tempo 

Ära kiirusta nõuannetega 

Jäta vestlusesse pause - võimalus infot lisada 

Küsi, kas midagi olulist jäi küsimata või rääkimata.  

 





Lapsevanemale probleemidest 
teatamine 

 Kirjeldage lapse käitumist ja meeleolu, 
mida te koolis näete. Jääge kirjelduse 
juurde, vältige hinnanguid. 

Uurige vanemalt, millised raskused 
ilmnevad kodus 

 Küsige, mida vanemad selle kohta 
arvavad 

 



Lapsevanemale probleemidest 
teatamine 

 Selgitage, milles teie arvates seisneb 

probleem 
 

 Julgustage vanemat pöörduma abi 

saamiseks vaimse tervise spetsialisti 

vastuvõtule. Võimalusel tooge positiivseid 

näiteid oma praktikast, kus keegi on 

sellest abi saanud 



Lisavõimalused 

Normaalse ja häiritud 
söömiskäitumise kohta informatsiooni 
jagamine 

Koostöö haiglaga, perega 



Terve söömine 

 Söömine või toitumine, mis vastab lapse/noore 
eakohastele vajadustele.  

  Kas praeguse toitumise jätkumine on ohuks lapse tervisele 
praegu või sellise toitumise pikaajalisel jätkumisel? 

  Kas toitumine või söömine on kahjustanud lapse sotsiaalselt 
või emotsionaalset arengut või toimimist? 

  Kas toitumine või söömine on probleemiks peresuhetes? 

 

Kui ükski neist on “jah”, siis vajalik olukorra selgitamine.  



 
 
 
 
Anorexia nervosa  
 
Levimus naiste hulgas 0,9-2,2%, meestel 0,2-0,3%. 
 
Keskmine haiges- 
tumise vanus 15 ea. 
 
Varase ravi korral 
80% ravi edukas. 
 
Suremus 5%. 
 
 
 
 
 



AN RHK-10-s 

(a) Kehakaalu hoitakse vähemalt 15% allpool eeldatavat (kas kaalukaotuse 
tulemusena või ei ole seda kunagi saavutatudki). Puberteedieelses eas 
patsiendid ei võta kasvuperioodil oodataval määral kaalus juurde. 

(b) Kehakaalu kaotus on esile kutsutud "paksuks tegevate toitude" vältimisega 
ning on seotud ühe või rohkemaga järgnevast: tahtlikult esilekutsutud 
oksendamine; tahtlikult esilekutsutud kõhulahtisus; ülemäärane kehaline 
aktiivsus; söögiisu vähendavate preparaatide ja/või lahtistite kasutamine. 

(c) Spetsiifilise psühhopatoloogilise avaldusena esineb oma keha väärtaju, mille 
tõttu ülekaaluka mõttena püsib tüseduskartus ja patsient seab oma 
kehakaalule väga ranged piirid. 

(d) Väljendunud endokriinhäired haaravad hüpotalamuse-hüpofüüsi-
sugunäärmete süsteemi. Naistel avaldub see amenorröana ning meestel 
seksuaalse huvi ja potentsi kadumisena.  

(e) Kui algus on prepuberteedieas, siis organismi pubertaalsed muutused 
hilinevad või isegi peetuvad (kasvu seiskumine, tütarlastel ei arene 
rinnanäärmed, primaarne amenorröa; poistel seiskub testiste areng). 







 
Bulimia nervosa 
 
Levimus 1,5-2,0% naistel ja 0,5 % meestel. 
 
Keskmine haiges- 
tumise vanus hilis- 
teismeiga, varane 
 täiskasvanuiga. 
 
Umbes 50% hea  
sümptomite taandu- 
mine ravi korral. 

 
 



BN RHK-10 

(a) Mõtted keerlevad kogu aeg söömise ümber ja esineb vastupandamatu 
söömishimu; tekivad liigsöömishood, kus lühikese aja vältel süüakse ära 
suur kogus toitu. 

(b) Patsient püüab toidu paksuks tegevale toimele vastu tegutseda ühel või 
enamal järgneval viisil: tahtlikult esilekutsutud oksendamine; lahtistite 
kuritarvitamine, vahelduvad nälgimisperioodid; söögiisu pärssivate ravimite, 
türeoidpreparaatide ja diureetikumide kasutamine. Kui bulimia tekib 
diabeedihaigetel, võivad nad loobuda insuliini kasutamisest. 

(c) Psühhopatoloogia hõlmab haiguslikku tüsenemiskartust ning patsient seab 
endale väga ranged kehakaalu piirangud, mis on selgelt väiksemad 
premorbiidsest kehakaalust, mida võiks arsti arvates pidada optimaalseks 
või tervislikuks. Sageli, kuid mitte alati on varem olnud anorexia nervosa 
episood; kahe häire ajaline intervall võib ulatuda mõnest kuust mitme 
aastani. Sellisel varasemal episoodil võis olla kas täielik kliiniline pilt või oli 
see väljendunud nõrgalt: mõõduka kehakaalu languse ja/või mööduva 
amenorröaga. 





soomishaired@lastehaigla.ee 

 

 

 



Aitäh kuulamast!  
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