
8 Tervis
Teisipäev, 6. veebruar 2018

* Simptominiam nosies užgulimo, kai yra galvos skausmas ir (arba) karščia-
vimas, gydymui.

Febrilek 200 mg / 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid N12. Üks tablett sisaldab 200 mg ibuprofeeni ja 30 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi.  Ägedast rinosinusiidist põhjustatud ninakinnisuse, peavalu ja/või palaviku sümptomaatiliseks raviks.  
Ravim on näidustatud täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest. Ibuprofeen leevendab valu ja alandab kõrget palavikku. Pseudoefedriinvesinikkloriid mõjub ninas olevatele veresoontele ja leevendab ninakinnisust. 
• Üks tablett iga 6 tunni järel vajaduse järgi. 
• Tugevamate sümptomite korral kaks tabletti  iga 6 tunni järel vajaduse järgi.

KÄSIMÜÜGIRAVIM

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Müügiloa hoidja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Müügiloa hoidja kohalik esindaja:  PharmaSwiss Eesti OÜ; Tammsaare tee 47; 11316 Tallinn; Tel: 6827 400 
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Hommikul ärgates on 
kurk punane ja kohvi-
lonks läheb alla väga 
vaevaliselt. Siiski tõmbad 
sa kohvi kõrvale ka ühe 
sigareti ja sätid end tööle 
minema. Stopp! Sa oled 
tegemas oma tervisele 
tõsist karuteenet.

Valusa kurguga suitsetamine on 
väga halb mõte, sest see nõrges-
tab veelgi haigusega võitlemi-
sest kurnatud organismi. 4 Klii-
niku kõrva-nina-kurguarst ning 
pea- ja kaelakirurg Indrek Miko-
mägi rõhutab, et kurguhaiguse 
põdejal tuleb kindlasti sigaret-
tidega hüvasti jätta. 

„Suitsetamine on kurgule vä-
ga suur stress. Sellest kahjuli-
kust tegevusest loobumine ai-
tab kindlasti kiiremale parane-
misele kaasa,“ sõnab ta. 

Ka märgib doktor, et kurgu-
valu pole mõistlik proovida püs-
tijalu läbi põdeda. See tähendab, 
et haige peaks püsima soojas 
voodis ja tööle pole tal kohe 
kindlasti asja. „Mõne päeva 
võiks kindlasti vabaks võtta. Nii 
saab kiiremini terveks,“ rõhutab 
ta.

Miks kurk üleüldse haigeks 
jääb?

Doktor Mikomägi selgitab, et 
kurgupõletik on kas äge või 
krooniline. Äge kurgupõletik on 
seotud viirusinfektsiooniga. 
„Enamjaolt levivad viirused ini-
meselt inimesele piisknakkuse-
ga eriti jahedal ajal, kui inimes-
te vastupanuvõime haigustele 
on vähenenud.“ Viirushaigus 
kulgeb nagu tavaline külmetus: 
kurk on punane, valus on nee-
lata, kimbutavad köha, nohu ja 
väike palavik. Kraadiklaasinäit 
jääb viirushaiguse puhul 37 
kanti. 

Äge kurgupõletik 
võib olla eluohtlik

Tohter räägib, et viirusliku kur-
guvalu vastu aitavad soe piim, 
meega tee ja voodirežiim. Ka tu-
leb juua palju vedelikku ja kui 
palavik on kõrgem, tuleb võtta 
paratsetamooli. 

Rahva seas on levinud ravi-
mid kurguvalu vastu ka pitsike 
kanget napsu ja taruvaigutink-

tuur. Doktor Mikomägi aga nen-
de kasutamist ei toeta. „Taru-
vaik hoopis kuivatab ja ärritab 
kurku. Mina arstina ei näe, et 
see oleks hea asi, mida kasuta-
da. Samuti pole head ka alkoho-
libaasil pihused. Õlibaasil kur-
guspreid on aga palju parem va-
riant. Eriti need, mis sisaldavad 
saialille või astepaju,“ sõnab ta.

Ägedal kurgupõletikul on aga 
ka suurem ja kurjem vend – 
krooniline kurgupõletik. See 
võib tekkida ägeda kurgupõleti-
ku ravimata jätmise tagajärjel 
või mängus võivad olla bakterid. 
„Kui ägedat kurgupõletikku väl-
ja ei ravita, võib see muutuda 
bakteriaalseks ehk tekkida võib 
angiin. Ägeda haiguspildiga an-

giiniga kaasneb kõrge palavik ja 
väga halb enesetunne. Ka võib 
tekkida äge kõrvapõletik, mis 
ravimata jätmisel saab olla elu-
ohtlik,“ hoiatab Mikomägi. Toh-
ter lisab, et kroonilise kurgupõ-
letiku korral tõuseb palavik üle 
39 kraadi ja neelata on väga va-
lus. „Kurku vaadates on näha 
neelukaartel ja mandlitel val-

geid mädaplekke,“ kirjeldab ta. 
Sellisel juhul tuleks kindlasti 
pöörduda arsti vastuvõtule, kes 
selgitab välja, kas see on angiin, 
allergiline kurgupõletik või ref-
lukshaigus. Harv, kuid võimalik 
kurguvalutekitaja võib olla ka 
pahaloomuline kasvaja. 

HPV-viirus põhjustab 
kurgumandlivähki

Kui tavalist viirusnakkust anti-
biootikumidega ei ravita, siis 
bakterite tekitatud angiini küll. 
Angiin on nakkushaigus ja ena-
masti tekitab seda mikroob, sa-
geli streptokokk. „Kui kurk on 
valus olnud mitu nädalat ja va-
lu on löönud ka kõrva, tuleks 
kindlasti perearstilt küsida saa-
tekirja eriarsti juurde. Kui tege-
mist on steptokokk-bakteri põh-
justatud põletikuga, kirjutab 
arst välja antibiootikumid. 
Kroonilise kurgumandlipõleti-
ku puhul antibiootikumid ei ai-
ta, sel juhul tuleb läheneda ki-
rurgiliselt ning lasta mandlid 
eemaldada,“ räägib doktor Mi-
komägi. Veel üks kroonilise kur-
gupõletiku põhjus võib olla ref-
lukshaigus. „See tähendab, et 
toit kerkib maost söögitorru ta-
gasi ja põhjustab söögitoru ning 
neelu ärritust.“ 

Tohter rõhutab aga, et kui 
kurguvalu kaebav inimene on 
käinud arstilt arstile ja antibioo-

tikumid ega muud ravimid pole 
aidanud, tuleb välistada paha-
loomuline kasvaja. „Kui ravimi-
test hoolimata läheb kurk jär-
jest valusamaks, sülg muutub 
järjest kuivemaks ning kurgus 
on tükitunne, siis siinkohal on 
oluline välja lülitada pahaloo-
mulise kasvaja võimalus. Kesk-
ealistel inimestel on see kahjuks 
väga sagedane haigus. Ilma ra-
vita lõpeb see alati surmaga,“ 
nendib ta. 

Kahjuks pole sellest karmist 
haigusest ohustamata ka noo-
red. „Järjest nooremad inime-
sed, eriti USAs ja Lääne-Euroo-
pas, haigestuvad HPV-infekt-
sioonist põhjustatud kurgu-
mandlivähki. USAs on üle 70 
protsendi pea- ja kaelapiirkon-
na kasvajatest seotud HPV-in-
fektsiooniga.“ Seetõttu on väga 
oluline, et inimene, kes tunneb 
kurgus midagi võõrast, otsib abi 
spetsialistilt ning nõuab vasta-
vaid uuringuid.

Nii ägedat kui ka kroonilist 
kurgupõletikku saab ennetada, 
kui elada tervist hoidvalt – mit-
te suitsetada, vältida stressi, 
üleväsimust ning viiruste levi-
ku ajal rahvarohketes kohtades 
viibimist. „Kindlasti peab ka tih-
ti käsi pesema. Kui põete viirus-
haigust, siis võiks kanda maski, 
et vältida teiste nakatamist,“ üt-
leb tohter. GEIDI RAUD

KURGUPÕLETIK: 
millal on tegu 
 viirusliku ja millal 
kroonilise tõvega?

Mis aitaks  nöha vastu?
Uudissõna nöha koondab endasse köha ja nohu, mis on külmal ajal 
kerged külge hakkama. 

4 Kliiniku kõrva-nina-kurguarst ning pea- ja kaelakirurg Indrek 
Mikomägi märgib, et nina limaskesta põletik on kurguvalu truu 
kaaslane. Arst toonitab, et nohu korral on väga tähtis nina eest 
hoolt kanda. 

„Ninaõõnt peaks soolveega loputama, et vältida kõrva- või 
põskkoopapõletikku. Võib ka lihtsalt kraanist vett ninna tõmmata. 
Peaasi, et nina oleks korralikult ja põhjalikult loputatud.“ Kui nina 
on puhas, soovitab tohter ninna tilgutada õlibaasil ninatilku või 
võtta käsimüügist Sudafedi tablette. Kuid mõlemat vahendit võib 
tarvitada vaid lühikest aega. 

Viirusinfektsiooniga võib kaasneda ka köha. Köhaärrituse lee-
vendamiseks tuleks apteegist ravimid hankida köha iseloomu järgi. 
Vaigistavaid ravimeid on mõttekas tarvitada juhul, kui inimest vae-
vab kuiv ärritusköha, mis ei lase öösel magada. Sagedamini tuleb 
kasutada aga nn rögalahtisteid, mis teevad sitke lima vedelamaks 
ja kergemini väljaköhitavaks või suurendavad limaeritust. Apteek-
rilt tasuks aga uurida ka seda, milliste ravimtaimede ja koduste va-
henditega köha ja nohu leevendada annab.
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