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Seljaajutrauma (SAT) korral saa-
vad seljaajus paiknevad närvira-
kud otseselt või kaudselt kahjus-
tada. Suurel osal patsientidest
jääb seetõttu eluaegne täielik või
osaline jalgade ja/või käte halva-
tus ning tundlikkushäired, sest
kahjustunud närvirakud seljaajus
ei taastu endisele tasemele.

SAT invaliidistab maailmas
igal aastal üle saja tuhande ini-
mese. SAT haigestumuskordajad
erinevad riigiti. Arenenud riikide
haigestumuskordajad on arengu-
riikidest suuremad ning seda se-
letatakse andmete erineva kätte-
saadavuse, meditsiinilise abi ta-
seme ning üldise erineva elukva-
liteediga. Eestis saab igal aastal
SAT 39,7 isikut 1 000 000 inime-

se kohta ehk umbes 50 inimest
aastas. Euroopas on see suurim
haigestumus. Eestis on ohviteks
noored 16�30-aastased mehed,
kes kukuvad kõrgusest või saa-
vad viga autoavariis. Oluline trau-
mapõhjus on noortel ka spordi-
trauma, millest 90% on tingitud
sukeldumisest. Selgub, et Eestis
on peaaegu pooled patsiendid
trauma saamise ajal alkohoolses
joobes.

SAT järel hakkab organism
oodatust kiiremini vananema. Ku-
na häiruvad paljud füsioloogili-
sed protsessid, esineb neil pat-
sientidel palju traumajärgseid tü-
sistusi ning suurem suremus võr-
reldes tervete isikutega. Eestis su-
reb trauma järel naisi rohkem kui

mehi. Suremus on suurim esime-
sel traumajärgsel aastal. Peamis-
teks surmapõhjusteks on välised
põhjused, sepsis ja südame-vere-
soonkonnahaigused. Kahjuks on
SAT-patsientide hulgas suur ka
enesetappude hulk.

SAT järel tekivad olulised
muutused ja ümberkorraldused
ka peaajus. Peaaju aktivatsiooni-
muster muutub selle järgi, kas
patsient paraneb või mitte. Uuri-
mistöö tulemusel selgus, et para-
nejatel on esimestel traumajärg-
setel kuudel peaajukoore aktivat-
sioon laialdasem ja intensiivsem
kui mitteparanejatel. Seetõttu
võib arvata, et funktsionaalne
magnetresonantstomograafiline
uuring, millega saab aju aktivat-
sioonimustrit uurida, on SAT-pat-
sientide paranemise võimalik en-
nustaja. SAT-ravi tänapäeval puu-
dub, seega on tähtsaim ennetus.

Allikas: www.med24.ee

Doktoritöö: seljaajutraumades
on Eesti Euroopas esikohal

MONIKA KUZMINA,
GoodNews peatoimetaja

Kool on alanud ja kõik väikesed ning
suured koolitegelased on taas uut
targaks saamise teekonda alustanud.
Mida sellele teele siis soovida? Ikka
seda, et õpilastel jaguks kannatust
tarkusi omandada ning õpetajatele
headust, et tarkusi jagada. 

Headus ja tarkus, need võiksid
käia meie kõigi südames ning mõis-
tuses käsikäes. Armastatud suure
hingega  Jaan Tätte ütles heade
uudiste portaalile antud intervjuus,
et üldiselt Halb olla on kergem � see
tuleb kuidagi iseenesest; et olla Hea
� selleks peab vahel rohkem pingu-
tama ja millestki loobuma.

Kutsungi nüüd kõiki üles veidi
rohkem pingutama ja kui vaja, siis ka

milleskti loobuma, et ühiselt sellel
uuel õppeaastal ka head teha. Meie
täiskasvanud saame olla eeskujuks
noortele ja lastele, tehes ise  esime-
sed sammud hea tahte märgiks aida-
tes heategevuslikke organisatsioone.

SOOVID AIDATA 
JA HEAD TEHA!?
n Sul on võimalus toetada 
haruldase ainevahetushaigusega
1-aastase Gretheli ravi Inglismaal

1-aastane Grethel põeb haruldast pä-
rilikku ainevahetushaigust muko-
polüsahharidoos tüüp I (MPS I) ehk
Hurleri sündroomi, kus geenidefekti
tõttu on häirunud ensüüm α-L-
iduronidaasi aktiivsus ning selle taga-
järjel talletuvad aja jooksul raku lü-
sosoomidesse mukopolüsahhariidid,
põhjustades erinevate organsüsteemi-
de progresseeruvat kahjustust.
Gretheli puhul on praeguseks alusta-
tud kalli ensüümasendusraviga (Al-
durazyme, Genzyme Europe), kuid
laps vajas kiiresti täiendavalt ka tüvi-
rakkude siirdamist. Nabaväädi tüvi-
rakkude siirdamist viiakse läbi  Man-

chesteri Kuninglikus Lastehaiglas Ing-
lismaal (Royal Manchester Children�s
Hospital, Blood and Marrow Trans-
plant Unit), kus selleks on piisav ko-
gemus. Lähiriikidel on positiivsed ko-
gemused sealse ravi osas olemas ja
samuti on sealsed arstid toetanud iga-
ti senise ravi ning uuringute läbivii-
mise osas. Ilma vastava ravita elaks
laps 6-7 aastat, kuid perekonnal pole
endal toimetulekut, et tasuda reisi-
ning elamiskulude eest.

Kuidas Sina saad aidata?
* hakates Lastefondi püsiannetajaks,
* tehes ühekordse annetuse Tartu Üli-
kooli Kliinikumi Lastefondi annetus-
kontodele, lisades selgituseks "Grethel"

221015828742 (Swedbank)
10220014910011 (SEB)
334408530000 (Sampo)
17000285384 (Nordea)
771000610813 (LHV) 

n Tallinna Puuetega Inimeste 
Tegevuskeskus otsib andekaid 
vabatahtlikke

Tallinna Puuetega Inimeste Koda ot-
sib vabatahtlikke, kes on valmis uuel
algaval hooajal oma aega ja annet pa-

nustama, viies läbi täiskasvanud
puuetega inimestele suunatud huvi-
ja sporditegevusi. 

Kui tunned, et otsid väljundit oma
andele, siis anna endast märku hilje-
malt 15. septembriks e-posti aadres-
sil tauno@tallinnakoda.ee ja kirjuta
lühidalt, millist tegevust oled valmis
juhendama või läbi viima, milline on
su eelnev kogemus, kui sageli tege-
vus toimuks ja mis vahendeid on te-
gevuseks vaja. 

n Sul on võimalus aidata kaasa
orvuks jäänud laste ning neid 
kasvatavate vanavanemate elu-
kvaliteedi tõstmisele
Heategevusprojekt "Orbude toetu-
seks" aitab kaasa ema-isa hoolest il-
ma jäänud laste ning neid kasvatava-
te vanavanemate elukvaliteedi tõst-
misele. Eriti pööratakse tähelepanu
orbude huvitegevuse arendamisele
ning pakutakse lastele toetust spor-
di, muusika ja kunstiga tegelemiseks.

Kuidas Sina saad aidata?
ANNETUSE SAAB TEHA: 
www.swedbank.ee/about/support/
donate/projects

n Sul on võimalus toetada 
väikese Jani ravil käimist

Jan on enneaegselt sündinud poiss,
kelle mureks on spastilisus. See on
lihaste kange olek, mille tõttu on lap-
se motoorne areng aeglustunud.
Praeguseks Jan veel ei kõnni, kuid
käte abil suudab end püsti ajada. Jan
peab käima 2 korda nädalas ravil
Tartus, lisaks veel 2-3 korda nädalas
Viljandis Karula hooldekodus
grossingul ja võimalusel nädal või
kaks ravil Viljandis. Lapse sõidutami-
ne on pere jaoks suur väljaminek.
Transpordikulutustele lisanduvad ka
kulud ravimitele ja rehabilitatsioonile.

Kuidas Sina saad aidata?
* hakates püsiannetajaks,
* tehes ülekande Lastefondi annetus-
kontodele, lisades selgituseks "Jan":

221015828742 (Swedbank)
10220014910011 (SEB)
334408530000 (Sampo)
17000285384 (Nordea)
771000610813 (LHV)

HEAD TEOD MOODUSTAVAD 
ARMASTUSE KETI

Ema Teresa 

GoodNews: Ilusat kooliaasta algust! Märkamist ja vajadusel aitamist! 

KUMUs peetud alkohol-
sõltuvuse konverentsil,
kus Eesti ja Inglismaa
tippspetsialistid arutasid
alkoholsõltuvuse ravivõi-
maluste üle, ütles Tartu
Ülikooli professor Eduard
Maron, et alkohol on
maailmas kõige enam ala-
tähtsustatud ja alaravitud
psühhiaatriline probleem
� kui skisofreenikutest
saab ravi 82%, siis alko-
hoolikutest vaid 8%.

�Alkoholsõltuvus on
kõige vähem ravitud
probleem psühhiaatrias,�
rääkis Tartu Ülikooli pro-
fessor Eduard Maron.
�Kui skisofreenia puhul

saab ravi 82% haigetest,
bipolaarsete ehk meele-
oluhäirete puhul 60%
ning depressiooni puhul
55%, siis alkoholi puhul
vaid 8%. Oluline on, et
kroonilise alkoholitarbi-
mise puhul inimene enam
naudingut ei saa � nagu
saavad mõõdukad tarbi-
jad, vaid nauding asendub
depressiooni ja ärevushäi-
retega. Alkoholism on to-
taalselt alatähtsustatud ja
alaravitud probleem, mis
tapab kõige rohkem ini-
mesi maailmas.�

�Iga inimene peaks
teadma numbrit � mitu
ühikut alkoholi ta nädalas

tarbib. See on sama oluli-
ne kui teada oma koleste-
rooli, vererõhu või vere-
suhkru näitajat,� lisas
Londoni Imperial Col-
lage�i professor David
Nutt.

Eestis on alkoholisõlt-
lasi kaks korda rohkem
kui Euroopas keskmi-
selt. Aastas sureb Ees-
tis ca 1500 inimest al-
koholsõltuvuse tõttu,
neist 80% parimas
produktiivses eas me-
hed. Eestis pöördub
arsti poole vaid ca 5%
alkoholisõltuvusega
inimestest.

KARSKUSLIIT MEENUTAB � 
lapseootel hoidu alkoholist!

10. septembril kaitseb Liis Sabre väitekirja �Selja-
ajutraumade epidemioloogia Eestis. Peaaju aktivat-
sioonimuster seljaajutrauma ägedas faasis�.

Üheksanda kuu üheksan-
dat päeva, ehk 9. sep-
tembrit, tähistatakse rah-
vusvahelise alkoholi tar-
vitamise poolt põhjusta-
tud sünnikahjustuste
teadlikustamise päevana
ning ka Eesti Karskusliit
meenutab esmajoones
kõigile naistele, et rasedu-
se 9 kuud peaksid olema
täielikult alkoholivabad.

Alkoholist põhjustatud
sünnidefektid (Fetal Alco-
hol Spectrum Disorders �
FASD) on pöördumatud
ja kestavad terve eluaja.
Alkohol on teratogeen
ehk aine, mis võib tekita-
da loote arenevas ajus
väärarenguid. Ükskõik,
millisel raseduse kuul nai-
ne alkoholi tarvitab, toi-
mib see lootele alati, sest
alkohol läbib platsenta
täielikult. Nende sünni-
kahjustuste kõige raske-
kujulisemaks väljendu-

seks on fetaalne alkoholi-
sündroom (FAS), mis on
mentaalse taandarengu
juhtivaks põhjuseks lääne
maailmas.

�Alkoholi teratogeenne
mõju avastati alles 1970-
ndate aastate keskel ning
paistab, et selle problee-
mi tõsidust siiamaani pä-
ris ei mõisteta,� ütles
Karskusliidu esimees Lau-
ri Beekmann. �On üliolu-
line, et igasuguse alkoho-
li poolt põhjustatava riski
ärahoidmiseks, otsustak-
sid naised raseduse ajal
ning rasedust planeerides
alkoholist täielikult loobu-
da. Paraku kostub mõni-
kord vestlustes või kom-
mentaariumites arvamu-
si, et vast mingi väike ko-
gus siiski midagi halba ei
tee ja siiani on kahjuks
kuulda ka arstidest, kes
mingitel põhjustel selle
hoiatuse tõsidust vähen-

davad. Nagu kinnitab näi-
teks ka tänase päeva pu-
hul USA Tervishoiu Insti-
tuut �ei ole ühtegi tõesta-
tult ohutut alkoholiko-
gust, mis ei väljendaks
riski loote arengule�.�

Alkoholi tarvitamise
poolt tekitatud sünnikah-
justused on pöördumatud
ja ravimatud, kuid samas
100% ennetatavad. Nen-
del kahjustustel on vaid
üks põhjus ja selleks on
ema alkoholi tarvitamine
raseduse ajal. Kuna pal-
jud naised saavad oma ra-
sedusest teada alles mitu
nädalat peale raseduse al-
gust, soovitavadki palju-
de riikide ametlikud juhi-
sed hoiduda alkoholist
kohe kui paar hakkab ra-
sedust planeerima ning
USA kutsub kõiki aktiiv-
set seksuaalelu elavaid
naisi seda teemat oma
arstiga arutama.

TÜ professor: alkoholsõltuvus tapab kõige
rohkem, aga seda sisuliselt ei ravita

Praegu on sotsiaalministeeriumis
välja töötamisel eelnõu, mis enam
kui kümme aastat vana siirdami-
se seaduse välja vahetaks. TÜ
Kliinikumi transplantatsioonikes-
kuse direktor Virge Palli sõnul on
praktiliselt tegu täiesti uue sea-
dusega, sest eelmine on vanane-
nud.

Uuendustena toob ta välja sur-
nud doonorite puhul näiteks ra-
viarsti kohustuse kontrollida dig-
iloost ajusurmas patsiendi tahte-
avaldust rakkude, kudede ja elun-
dite surmajärgse loovutamise
kohta. Pall selgitas, et praegu ei
ole lähedased patsiendi soovidest

alati teadlikud, kuid tulevikus
saab arst patsiendi lähedastele
tahteavaldusest teada anda, kui
see digiloos kajastub.

Elusdoonorite puhul loodetak-
se doonorite ringi laienemist, sest
lisaks lähisugulastele ja perele
võiks uue seaduse järgi doonor
olla ka emotsionaalse sideme alu-
sel, näiteks sõbrad.

Uus seadus toob kaasa ka mit-
mete rakendusaktide muutmise �
näiteks vaadatakse üle ajusurma
diagnoosimise põhimõtted.

Sotsiaalministeeriumist kinni-
tati, et Rakkude, kudede, elundi-
te käitlemise ja siirdamise seadu-

se eelnõu on hetkel majasisesel
kooskõlastusringil. Samuti selgi-
tati, et ette valmistatud seaduse
eelnõu põhieesmärk on korrasta-
da rakkude, kudede ja elundite
hankimise, käitlemise ja siirda-
mise korraldust Eestis, millega
muu hulgas täpsustatakse rakku-
de, kudede ja elundite käitlemi-
ses ja siirdamises osalevate insti-
tutsioonide õiguseid ja kohustu-
si; isikute doonoriks olemise tah-
teavalduste tegemist; kuidas saab
piiratud teovõimega isikust doo-
nor; kuidas peetakse elundi siir-
damise ootelehte; millistel tingi-
mustel registreeritakse isikuid
elundi siirdamise ootelehele; kui-
das tuvastatakse isiku surma, kel-
lest saab rakkude, kudede, elun-
dite doonor; kes võib tegeleda
elundi siirdamisega Eestis.

Eelnõu kohaselt on seadus pla-
neeritud jõustuma 1. veebruar
2014.

Uus siirdamist puudutav seadus tulekul
Sotsiaalministeeriumis valmistatakse ette uut rak-
kude, kudede ja elundite siirdamise seaduseelnõu,
mis seab näiteks raviarstile kohustuse kontrollida
digiloost patsiendi tahteavaldust. Uue eelnõuga loo-
detakse laiendada ka elusdoonorite ringi.


