
1

PEREKOND-LAPS-ALKOHOL

LAPS OHUTSOONIS

ÜHISKONVERENTS

TALLINN 11.11.2006

Madis Veskimägi

Tõstamaa Tervisekeskus

ETTEKANDE EESMÄRGID

• Sissejuhatav mõtisklus
• Ülevaade perekonna tervisest 

maapiirkonnas, alkoholi mõju 
• Laste otsesemalt või kaudsemalt alkoholist 

tingitud terviseprobleemid
• Näited
• Arutelu
• Lahendused erinevatel tasanditel
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MÕTISKLUS

• Alkohol ei puuduta ainult selle vahetut tarvitajat, 
tema maksa või südant. Selle kõrval on tõelisteks 
kannatajateks lähedased, vanavanemad, vanemad, 
õed-vennad, lapsed ja lapselapsed

• Alkoholi on õigem vaadelda kui kõige lihtsamalt 
kättesaadavat “psühhofarmakoni” ja kui legaalset 
sõltuvust tekitavat ainet. Sõltuvus aga on haigus, 
millel küll efektiivne ravi puudub, kuid on palju 
võimalusi “rajal püsimiseks. 

• Peretugi, erinevad ravimid, hingetoetus. 
Vahest kõige tähtsam on probleemi 
teadvustamine ja abi otsimine. Isegi kui 
seda on vaja korduvalt, korduvalt....... 
Korduvalt. 

• Kõik see on raske, kuid raskem on allakäigu 
ja lõpu tunnistamine



3

• Alkoholiga seonduvad probleemid on 
tänapäevamaailmas ühed tõsisemad. Selle 
kõrval kahvatub narkomaania, AIDS, 
tuberkuloos, liikluskatastroofid. 

• Erinevate alkohoolsete jookide tarbimine 
näib olevat rahvale igiomane, millel on 
sajanditepikkune ajalugu.
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• Visalt elab müüt mehest kes peab tarvitama 
vägijooke tõestamaks oma mehelikust.

• Arvatakse ka, et pidu ilma alkoholita polegi 
võimalik pidada.

• Erineva raskusega alkoholiprobleemist on 
tabatud keskmiselt 30% (!!!) mehi
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• Sõltuvus alkoholist tekib hiilivalt, seda soodustab 
algul lahjemate alkohoolsete jookide tarvitamine 
noorukieas. Kui õnnestuks alkoholitarbimist 
lükata edasi, peale 20 eluaastat väheneks sõltlaste 
arv oluliselt

• Probleemi tõsidus maapiirkonnas on saanud 
alguse üleminekust sotsialismilt kapitalismile. 
Endised kombainerid, traktoristid, agronoomid, 
meistrimehed elasid teadmisega “põllumees põline 
rikas” 
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• Ühel päeval aga avastati, et nende 
“sipelgapesa” on lõhutud, neid enam ei 
vajata

• Tekkinud muutused ületasid enamikul 
psühhoemotsionaalse taluvuse piirid. Seda 
hakati ravima alkoholiga
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Dr. Airi Värnik

Mehed lämbuvad vaikimisse, nad ei jaga 

oma hingehäda, nad püüavad end ise 

ravida alkoholi, töösse uputamise, 

abikaasa vahetuse ja muude selliste 

ebaefektiivsete vahenditega. Mehed ei 

lase end aidata, veel vähem otsivad nad 

ise aktiivset abi.

PÕGUS UURIMUS
“PERE TERVIS JA ALKOHOL”
• Uuringu eesmärgiks on hinnata kaudselt pere tervise 

ja vanema(te) tarvitatud alkoholi suhet
• Saada ülevaade vanemate poolt alkoholi 

kuritarvitatavate perekondade levikust
• Vaatlusalusteks rühmaks on ühel sünniaastal 

sündinud perearsti nimistu lapsed
• Aastakäigu valik juhuslik.  Saladuseks on jäetud 

täpne sünniaasta, laste vanus vahemikus 7-14 a. 
• Olemasoleva mõneti subjektiivse teabe alusel on 

hinnatud pere tervist ja vanema (te) poolt 
kuritarvitatud alkoholi
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PERE TERVIS

• Pere tervist on hinnatud 5 pallilises skaalas
• 1- madalaim ( alkoholi massiline 

kuritarvitamine, erinevad vanemad või 
nende puudumine, pere lagunemine, laste 
tõsised psüühhilised hälbed)

• 5- ideaalne pere ( hoolivus, töö, 
ühisüritused, lastega tegelemine, toetus, 
“rõõm vaadata pere ühtsust”

ALKOHOLI TARVITAMINE

• 5 palliline skaala

• 1- praktiliselt puudub

• 2- mõõdukalt, puuduvad sellega seonduvad 
probleemid

• 3-4, erineva raskusega kuritarvitamine

• 5- lausjoomine, vanema(te) igapäevane 
purjutamine, maapealne “põrgu”
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ALKOHOL

PERE TERVIS

JÄRELDUSED
• Vaatlusaluses rühmas on 21 perekonda, kohati on 

perekond kui  termin tinglik
• Alkoholi kuritarvitamine vanema(te) poolt, 2 ja enam 

palli 11 peres
• Alkoholi massiline kuritarvitamine, sellest tingitud 

väga haige pere, laste tõsised tervisehäired 2 peres
• Ilmneb kindel seos: pere tervis on parem kui alkoholi 

tarbimine on mõõdukas või puudub
• Ideaalseid või hästitoimivaid peresid on vaatlusaluses 

rühmas 10
• ALKOHOLI KURITARVITAMINE POOLTES 

PEREDES, NEED PERED ON KA HAIGED
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PERE TERVIS

• Määrab otseselt ära vaimselt ja kehaliselt terve 
lapse kasvamise, tema edasise käekäigu

• Haiged peresuhted, alkoholi kuritarvitamine, 
käitumismall, eluviis: kõik see kandub suure 
tõenäosusega vanematelt lastele

• Perekond on iga ühiskonna aluseks, see määrab 
ühiskonna tervise

HAIGE PERE LASTE 
PEAMISED 

TERVISEPROBLEEMID
• Käitumishäired : hüperaktiivsus, 

keskendumisraskused, eemaletõmbumine, 
depressioon, suitsidaalsus

• Psühhosomatilised hälbed: seletamatu peavalu, 
kõhuvalu, väsimus

• Enurees
• Vastuvõtlikus viirusinfektsioonide suhtes, 

hingamisteede kroonilised haigused, nt. astma 
(saastunud õhk kodus?), nahahaigused

• Jälg kogu eluks
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ESIMENE
Priit ja Tiit on toredad 10 ja 12 a vanused poisid. 
Nende emast puuduvad andmed, kroonilisest 
alkohoolikust isa on leidnud uue naise ja ei hooli 
karvavõrtki lastest.  Lapsed elavad tugiperes. 
Nende soov oleks kohtuda ka oma isaga, kuid 2 
aasta jooksul on see õnnestunud vaid ühel korral, 
isa ei ilmu kohale või pole kokkulepitud ajal 
kodus. Ühe lapse tõsisemaks probleemiks on 
mitmekülgset ravi vajav hüperaktiivsus, teisel 
enurees.

TEINE
Jüri ja Ott on hea peaga varases murdeeas poisid. Ühel neist erilisi 
probleeme polegi, küll aga vanemal vennal. Õpetajaid häirib poisi 
pahurus, vaenulikus klassikaaslaste suhtes, kohati tema agressiivsus. 
See on jäämäe tipp. Arstile on teada poiste ema krooniline alkoholism, 
“peres” kasvab veel paar väiksemat last. Täpselt pole teada, kes on 
laste isad. Lapsi kanseldab vanaema, kes pidevalt heidab neile ette 
laste lohakust, kohmakust, “ Teie olete minu kirstunaelad”, “Te ajate 
mu hauda”. 
On ka teada, et nii paarkümend aastat tagasi oli praegune vanaema see, 
kes tutvustas oma tütrele, nende laste emale erinevaid vägijooke. 
Avameelses vestluses poistega on arusaadav nende vaenulikus 
klassikaaslaste suhtes kes lihtsalt pilkavad lapsi nende ema pärast. 
Olgu milline tahes, on ema ikkagi kõigile tähtsaim. Perearsti ja
psühhiaatri ravi on vaid jäämäe tipu lihvimine. 
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KOLMAS
Kuidas alkoholism, haiged peresuhted levivad vanematelt lastele. 3 
õde, venda, nüüdseks 45-50 aasta vanused on eluteed erinevad. 
Ühte neist võib iseloomustada kui ideaalset isa, kelle peres 
kasvavad toredad lapsed, nende kodu on vaatamist väärt. Teine 
aga, mees vanuses 48 a kellel avaldub korrniline alkoholism. 
Meditsiinilisteks probleemideks on olnud traumad, kuid teada on 
pidev “vines” olek, kindla elukoha ja pere puudumine. 
Kolmas on naine, kellel on 5 last, vanuses 12-25 aastat. Laste 
isadeks on teadaolevalt 3 erinevat partnerit. Nendest lastest on
välja kujunenud 3. Kahel neist, noorel mehel ja naisel avaldub 
alkoholilembsus. Noormees on omendanud oskustöölise kutse, 
kuid tööd teeb paar päeva, et ülejäänud paar nädalat olla joobes
erinevatel pidudel ja seltskondades. Noorel naisel on sündinud 2
last, isadeks erinevad partnerid.

NELJAS
Tore perekond, ema, isa ja kaks last. Perisa on töökas ja 
hooliv.... kuni langeb “tsüklisse”. See kestab nädalatest 
kuudeni ja siis on kõik hästi kuni järgmise korrani. Pereema ja 
lapsed elavad selle hirmus ning on vamis isa maha jätma. Seda 
teab aga ema ja meedikud et see oleks mehe kiire allakäigu 
põhjuseks. Nii see naine otsustas rääkida probleemist. 
Leidsime põhjuse, kuidas saada mees vastuvõtule. Selle käigus 
koos patsiendiga jõudsime asja tuumani, alkoholismini. Hetkel 
püsis mees tsüklis, esinesid ärajäämanähud. Selgitused, sellest 
kui haigusest, mitte pahest või iseloomunõrkusest. Rakendatud 
ravi tilkinfusioonide ja diazepaamküllastusraviga viis tsükli 
katkemiseni, edasisteks kuudeks määratud antidepressantravi, 
selle kõrval on olulisem peresuhted, peretugi ja hoolivus. 
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VIIES

Peres kasvab 5 last, vanuses 6-17 aastat. Pere on 
kokkuhoidev, ots-otsaga kokkutulev. Kõik oleks hästi, 
kui pereisal ei oleks sõltuvushaigust alkoholist. 
Joobeseisundis muutus ta ülinorivaks, vägivaldseks 
oma lähedaste suhtes. Ühel päeval tekkis konflikt oma 
naisega, järgnesid rusikahoobid ja peks. See polnud 
kaugeltki mitte esimene kord. Seda kõike tunnistas 
pealt meheikka jõudnud perepoeg. Ta tõmbas isa 
jõuga emast eemale ja ähvardas ta lihtsalt läbi peksta. 
Peale mõningast kainenemist ütles pereisa “Nägemist” 
ja astus uksest välja. Ta leiti veidi hiljem pooduna.

MIDA SAAME TEHA ?
RIIK

• Alkoholipoliitika karmistamine

• Alkoholi kättesaadavuse tuntav vähendamine
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• Seaduste toimimise tagamine

• Elanike harimine kõigil tasanditel, alates 
lasteaialastest kui kõige vastuvõtlikumast ja 
mõjutatavamast earühmast. “Tempel mällu”

• Riiklik toetus huvitegevusele, suvelaagritele, 
heade eeskujude leidmine, nende 
liidripositsioonile viimine
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• Lööv ja järjepidev info massimeedias

• Järjepidev seksuaalharidustöö, 
pereplaneerimine. Üheks sihtrühmaks 
neiud: “Ära seksi jobuga või ära lase tal 
vähemalt last teha”
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• Reaalsete karistuste tagamine 
alkoholiseaduserikkujatele: poodnikud, 
lastevanemad, õpetajad

• Järjepidevus inimpõlvedeks, mitte paariks päevaks 
või nädalaks

• Sõltuvusseisundite ravi võimaldamine kõigile ja 
kõigil tasanditel. 

• Perearstide ettevalmistus ja esmase ravi 
võimaldamine kodulähedases tervisekeskuses 
(võin tuua kümmekond head näidet järjepidevast 
rajalhoidmisest)
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Eerakorraline vastuvõtt kell 15.10

Pt kurdab tugevat peavalu, valu rinnus, torkeid. Iiveldustunne, südamepekslus, lihasvõdin. Vaimse poole pealt adekvaatne, puudub 
hallutsinatsiooonid, illusioonid. Kriitikameel olemas. Lähianamneesis teada, et pt tähistas mitut sünnipäeva, möödunud ööl tarvitas u 1 l
viina ja brändit.

Obj üldseis keskmine. Ausk südametoonid tuhmid, aktsioon kiirenenud, fc 120 x min. Kopsud ausk ii. RR 130/80

EKG: siinustahhükardia, fc 100 x min, esineb repol häire II III Avf, mõõdukas ST depr, T saki lamenemine. 

D: Kr alkoholism. Mõõdukas alkohoolne intoksikatsioon. Alkohoolne kardiomüopaatia, mõõdukas. 

RAVI

Asetatud iv kanüül.

Füs lahu 250,0

Verapamil sol 2 amp.

Kanüüli cerucal 2,0 ja diazepam 2,0

im Diclac 75 mg im. 

Pt enesetunne parem, u kl 16.15 asetatud uus füs lahu 500,0

16.45 sol glycosi 5% 250,0

Tilkinfusiooni lõpuks kanüüli sol lasix 2,0.

Edasi

MITTE TILKAGI ALKOHOLI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vedelik mineraalveena gaasita 2-3 l päevas

Milgamma N im. 2 x nädalas, N 10.

Lexotanil vajadusel 3 mg ärevuse, abstinentsi korral

Cerucal, tab. Vaj iivelduse korral.

Cipralex 10 mg x1 plaan raviks 4-6 kuud.

Betaloc 50 mg x1 H, II or, ABC 4481086
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LASTEVANEMAD

• Tähelepanelik laste käekäigu jälgimine, 
toetus

• Hea eeskuju, enesejälgimine, abi otsimine

• Nooruki alkoholiprobleemi või isegi 
“lõhnade” ilmnemisel kohene sekkumine ja 
vajadusel häbenemata abi otsimine



20

MEEDIKUD

• Mini-interventsioon ehk lühisekkumine igal 
kohtumisel

• Perearst kui kõige kergemini ligipääsetav 
meditsiinitasand, koolitus, häälestatus

• 5 A reegel: Ask, advise, assess, assist, 
arrange

LÕPETUSEKS

• Alkoholiga seonduvad probleemid on tõesti 
ühed tõsisemad tänases ühiskonnas

• Viimane aeg moodustada toimiv ja 
järjepidev ühisrinne kõigil tasanditel

• Riik, lapsevanemad, õpetajad, meedikud
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EDU MEILE KÕIGILE, ET 
OLLA KAINED NII SÕNADES 

KUI TEGUDES
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TÄNAN TÄHELEPANU EEST !


