
TÖÖ NIMISTUGA 
 

SISSEJUHATUS 
Igapäevast arstitööd on võrreldud tuletõrjumisega ja seda õigusega. Meie poole 
pöördutakse ikka siis kui on tegemist mingi probleemiga. Sageli on see alanud aastate, 
aastakümnete või ka inimpõlvede eest ja ei jäägi midagi muud üle kui tegeleda 
tagajärgedega.  
Töötades ühes piirkonnas mõned aastad, koguneb huvitav kogemuste pagas : “ mida 
üks või teine patsient endast kujutab”. Veelgi enam, tekib ka kogemus ühe või teise 
perekonna või suguvõsaga, seal valdavalt esinevatest riskifaktoritest, riskikäitumisest, 
hälvetest ja haigustest. Seda teadmist saaks aga rakendada konkreetsete inimeste 
heaks, nii me ei olegi enam pelgalt tagajärgedega tegelejad, tuletõrjujad.  
Siinkohal võiks meenutada ka meie eriala definitsiooni: ...järjepidev ja laiahaardline 
tegevus üksikisiku ja perekonnaga ... . See on olulisim erinevus võrrelduna teiste 
meditsiinierialadega, see on ka paljudele perearstidele “rosinaks” mille tõttu on ka 
valitud eriala. 
Kuidas aga konkretiseerida perearsti aastatejooksul kogunenud teadmisi patsientidest, 
perekondadest, nende “omapärast” ja mida sellega ka peale hakata: see ongi käesoleva 
kirjutise eesmärk.  Etteruttavalt võib märkida, et see ei pretendeeri kui ainsale 
võimalusele, lõplikule lahendusele, pigem oleks see üleskutse kogu riiki katva ühtsete 
lahenduste väljatöötamiseks.  
AJALOOST 
Nõukogude meditsiinipärliks on peetud tasuta ja kättesaadavat meditsiini ning kogu 
elanikkonna dispanseerimist. Võime teha iroonilisi märkuseid “ tasuta lõunaid pole 
olemas ja suuremat jama kui dispanseerimine annab välja mõtelda”. Jah, kindlasti 
kalduti ka äärmustesse, kuid ometi iga üksikisik tunnetas, et tema tervis ei ole ainult 
tema mure. Tänases valitsevas liberaalses majanduslikus ja sotsiaalses õhkkonnas 
tundub, et pendel on vuhisenud hooga teisele poole. Valitseb mõttelaad “ vaba mees, 
vabal maal ja teen mis tahan,  pole kellegi asi”. On ikka küll. Vaadates riigi tasandil 
statistilisi andmeid südame-veresoonkonna haigustest,  õnnetusjuhtumitest, alkoholi ja 
narkoainetetarbimisest, tervist hävitavast käitumisest, madalast ravikuulekusest jne 
jne võime vaid ohata.  
TÄNANE PÄEV 
Käivitunud riiklik südame-veresoonkonna haiguste projekt ja perearsti 
kvaliteediboonus on märk sellest, et midagi üritatakse muuta. Seda saab ainult 
tervitada, kuigi ka siin võib kohata ägedat protestinurinat.  
Arvuti on perearstikabinetis elementaarsem töövahend kui pastakas. Kiire, paindlik ja 
kasutajasõbralik tarkvara määrab ära ka kasutusvõimalused. Tarkvara arengus on 
senini põhirõhk olnud igapäevatöö lihtsustamisel ja formaalsete toimingute 
automatiseerimisel.  
Siinkirjutajal on 10 aastane kogemus isikliku tarkvararakenduse loomisel, viimaste 
aastate huvi näib kalduvatki selles suunas, mille märksõnaks on “TÖÖ 
NIMISTUGA”. Järgnevalt mõned mõtted.  

• Patsiendi isikuandmed peavad hõlmama ka andmeid perekondlikest ja 
isiklikest riskifaktoritest. 

• Sisestatud väärtused peavad olema standartiseeritud klassifikaatoritena. 
Andmebaas ei tööta kuigi hästi, kui tekstina on ühes lauses on näiteks 
kirjutatud: keskmine suitsetaja, korra nädalas joob pudel õlut, vanaema suri 

ajuinfarkti. Algandmete standartiseeritud sisestamine võimaldab teha kogu 



andmebaasi osas päringuid neid omavahel põimides. Nii on võimalik saada 
kiiresti valim näiteks 25-35 a. meestest kes joovad 8 ja rohkem drinki päevas 
ja on alanenud meeleoluga või leida naised vanuses 30-45 a. kellel on KMI 
30-35 ja veresuhkur 5,5 

• Põhilised tervisenäitajad ja ajas muutuvad riskifaktorid on mõtekas koondada 
ühele ekraanivormile. Üks pilk ja selgeks saab aastate suundumus. See 
omakorda võimaldab teha päringuid ja saada valim noorematest või 
keskealistest patsientidest kellel kõik viitab saada mõni tõsine tüsistus 20 
aaasta pärast.  

• Saadud andmed on aluseks interventsiooniks ehk sekkumiseks. Võimalik on 
see nii individualselt kui grupina. Eelmises ajakirja”Perearst” numbris andsin 
ülevaate tervisekooli ja terviseõe tegevusest. Töö sarnaste sihtrühmadega 
olekski terviseõe põhiülesanne.  

• Perearsti nimistu paljud patsiendid vajavad erilist tähelepanu, mida on raske 
või võimatu klassifitseerida RHK koodidega. Need on põhiliselt patsiendid 
kellega on hea koostöö, kes on kokkuleppel patsiendi, tema omaste ja 
erialaarstidega perearsti jälgimisel. Praktilises töös aeg kulgeb väga kiiresti ja 
ainult mälule või patsiendi vastutusele tuginedes võib tabada nii mõnigi üllatus 
või rohkem või vähem halb tüsistus  Tehes vastava päringu, saame nimekirja 
patsientidest, kus on toodud ka viimase kontakti kuupäev ja kontakttelefon.  
Praktilises töös võib end õigustada järgmised märksõnad.  

Antikoagulantravi ;ebastabiilne stenokardia; tõsine kardiaalpuudulikus; 
raviresistentne hüpertensioon; transitoorne ajuisheemia; pahaloomuline 
kasvaja; diabeet; rasvumine; kilpnäärme patoloogia; krooniline neeruhaigus; 
krooniline kopsuhaigus; epilepsia; dementsus; ärevus-depressioon; 
käitumishäire; perevägivald; alkoholsõltlane; nikotiinsõltlane; krooniline valu; 
stoomiga patsient; tõsine artroos; põletikuline liigeshaigus; jäsemehaavand; 
ebamäärased vaevused; koostöövõimetu patsient; sotsiaalselt abitu patsient; 
liigselt riskiv patsient; eesrindlik patsient 

 
 



ISIKLIK KOGEMUS 
Eeltoodud märksõnadest on igapäevses töös kasutamist leidnud 
“Antikoagulantravi”, “nikotiinsõltlane”, “alkoholsõltlane” ja „eesrindlik patsient“ 
Marevanravi- saavaid patsiente on jälgimisel 12, avades nimekirja on võimalik 
saada teada viimase kontakti kuupäev ja leida need kellel on vajalik kontroll. 
Nikotiinsõltlane- avaneb nimekiri patsientidest, kes on huvitatud loobuma 
suitsetmisest, on saanud või saavad nikotiinasendusravi ja vajavad ka 
psühholoogilist toetust. Hetkel on nimekirjas 38 patsienti.  
Alkoholsõltlane- avaneb nimekiri patsientidest kelle põhiprobleem on 
alkoholsõltuvus, kes seda ise tunnistavad ja on koostöötahtelised. Töö sisuks on 
nimekirja avamine ja patsiendiga suhtlemine, julgustamine hoiduma alkoholist ja 
vajadusel pöörduma vastuvõtule. Nimekirjas on 6 patsienti, osa neist saab 
antidepressantravi, osa aga pöördub kohe kui tunnevad, et algab uus “tsükkel”. 
Sellistel puhkudel olen määranud diasepaamküllastusravi, tilkinfusiooni, B rühma 
vitamiine. Seda tegevust nimetan “rajalhoidmiseks”.  
Eesrindlik patsient- tehes selle päringu, avaneb nimekiri patsientidest kelle üle 
võib olla tõesti uhke. Patsient on ise suutnud oma tervise heaks midagi teha, 
järgida soovitusi ja saada ka soodus dokumenteeritud tulemus. Siia kuulub 
tervisekooli aktiiv, kepikõndijad, patsiendid kelle veresuhkur-vererõhk on 
langenud normi peale kehakaalu alanemist jt. Patsiendid ise on nõus, et nende edu 
tutvustatakse kõhklejatele.  

 
 



RISKIFAKTORITE KAARDISTAMINE 
Kasutatava tarkvararakenduse avalehelt avaneb nupu „RISKIANDMED“ 
ekraanivorm kuhu on koondatud põhilised riskifaktorid. 
• Perekondlikud riskifaktorid: südame-veresoonkonna haigused; enneaegne 

surm; Onkoloogilised haigused; II tüübi diabeet; alkoholism; psühhiaatrilised 
haigused; osteoporoos. Riski saab klassifitseerida rippmenüüga: 1-puudub; 2-
madal; 3-keskmine; 4-suur; 5- ülisuur.  

• Individuaalsed riskifaktorid: hüpertensioon, düslipideemia, süsteemne 
kardiovaskulaarne risk ( SCORE); metaboolne sündroom; suitsetamine, 
alkohol; kutsealane risk; toitumine, peresuhted; isiksuse tüüp; seksuaalsuhted; 
keskkondlikud riskifaktorid.  

Riskifaktorite kaardistamine on küllalt ajamahukas, senini ei saa rääkida erilisest 
praktilisest kogemusest. Riskiandmeid fikseerin esmakordsel kohtumisel 
patsiendiga, see aitab saada ka hea ülevaate patsiendist tervikuna.  



 
 
MÕNED VÕIMALUSED VEEL 
Tarkvararakenduse avalehel on nupp “DÜNAAMILINE JÄLGIMINE”. Sellele 
klikates avaneb ekraanivorm kuhu on koondatud 20 jälgitavat parameetrit. 
Kuupäev, meeleolu, eluviis, vererõhk, KMI, suitsetamine, alkohohol, liikumine, 
kolesterool, HDL, glükoos, PAP-PSA; silmapõhjad, EKG, kreatiniin, 
triglütseriidid, uriin; U-albumiin, HbA1C, otsus, märkmed. Esitatud tunnused on 
paigutatud kuupäeva alla, nii on nende dünaamika jälgimine aastate jooksul kiire 
ja ülevaatlik. Klassifikaatorite kasutamine võimaldab teha taas päringuid kogu 
anmdekogu ulatuses, sõeluda välja sihtrühmasid järgnevaks tööks.  
Nupp “HELISTA, JÄLGI”. Sellele klikates avaneb nimekiri patsientidest, kes 
erinevatel põhjustel vajavad lühiaegsemat tähelepanu või jälgimist. Raskesti 
seletatav laborinäit, tõsine haigusseisund, ebakindlus, mure edasise haiguskulu 
suhtes, kasutada antud PEF meeter, kargud, nebulisaator jm. Vastav märksõna 
sisestatakse päeviku täitmisel, päring kogub andmebasist patsiendi nime ja 
telefoninumbri. 
“HUVITAV”- selle nupu taha on koondatud andmebaas huvipakkuvatest, 
erilistest haiguslugudest. Keskmiselt lisandub 1 lugu päevas. Tunneme ju kõik 
uhkust, kui midagi on õnnestunud. Sageli kipuvad sellised lood ununema, 
järjekindlalt neid talletades koguneb aastatejooksul “trofeed” mis pakuvad huvi ka 
laiemale kolleegideringile.  
HOMNE PÄEV 
On selge, et kogu meie igapäevane tegevus ja ka tervis on üha enam seotud 
infosüsteemidega. Elanike terviseriskide kaardistamine ja saadav andmekogu  
peaks olema osa riiklikust medtisiiniinfosüstemist.  Süsteemi lahutamatu osa on 
turvalisus, isikustatud andmete kättesaadavus vaid ID kaardi ja digiallkirja alusel. 
Perekondlike riskifaktorite kaardistamine on üksjagu huvitav, kuid samas ka 
aeganõudev tegevus. Piisab, kui meenutada geenivaramu kogemust. 
Perearstitasandil seda päris nullist alustada, mis hõlmaks kogu nimistut on vist 
mõeldamatu. Väiksemalt alustades on huvipakkuvaid andmeid  mõtekam koguda  



uue ilmakodaniku sündimisel. Lapsevanemad täidavad ankeedi, kus on esitatud 
peamised perekondlikud riskifaktorid, ja kroonilised haigused. Saadud andmed 
sisestataks esialgu rahvastikuregistri andmebaasi, kust saaks teha hiljem ka 
ristpäringuid. Paarikümnele küsimusele vastamine ei võta lastevanematel aega üle 
10-15 minuti. Standardiseeritud ankeedi sisestamine võtaks aega mõne minuti.  
 
LÕPETUSEKS 
Töö nimistuga, nimistust selekteeritud sihtrühmadega peaks olema osa 
perearstikeskuse tööst. Selle aluseks on hästitöötav andmekogu, kaardistatud 
riskifaktorid ja terviseandmed. Reeglina on iga inimene huvitatud oma tervisest, 
kuid tihtipeale oodatakse väljastpoolt tuge ja initsiatiivi. Ainult inimese 
teadlikkusele lootma jääda ei tohiks. Delikaatne sekkumine, patsiendi nõusolek ja 
järjekindel nõustamistegevus on need mis aitaksid paremaks muuta noore või 
keskealise inimese väljavaateid heale tervisele elu järgnevatel aastatel.  
Nii saame meedikutena nentida, et me ei tegele vaid tagajärgede, 
tulekustutamisega, vaid sihikindla ja tõestusele tugineva ennetustööga.  
 
 
Tõstamaal 
14.02.2006, 
Madis Veskimägi 
 

 
 


