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Kuldas märgata enesetapumõtteid
Saade "Mõtle Tervelt!" on mõeldud selleks, et avada meditsii

ni erinevaid aspekte, tutvustada inimestele seda, kuidas üks 

või teine valdkond meditsiinis toimib ja mis asi on terviklik 

ravi. Psühhiaatria sai esimeseks teemaks valitud selle tõttu, 

et pime aeg tekitab paljudel tumedaid mõtteid ja erinevad 

vaimsed hädad löövad välja just pimedal ajal.

Saatesse on kutsutud psühhiaatrid Dr KATI-RIIN SIMISKER ja 

Dr MEERI PENNAR. Küsib MAREK STRANDBERG.

Jätkuvalt, eriti noorte meeste 
seas, on  ü h eks p eam isek s 
hukkumise põhjuseks suitsiid. 
Kas oskame täna öelda, miks 
tekib inim esel ühtäkki otsus 
enda elu lõpetada?

Ühte faktorit välja tuua on 
väga keeruline -  see pole ainult 
bioloogia ega ainult ühiskond. 
Statistika ja uuringud näitavad, 
et enamusel (90 kuni 99%) ene
setapu sooritanud inimestel on 
m ingisugune psüüh ikahäire 
taustal. N eist tuntum aid on 
depressioon, alkoholism, skiso
freenia, erinevad isiksusehäi- 
red. Ja sinna juurde lisastressi- 
na so tsiaalsed ja  m ajandus
probleemid -  kõik see kokku.

N ä itek s Soom es te h tu d  
uuringus on leitud, et inimes
tel, kes suitsiidi tegid, oli vii
mase 3 kuu jooksul tekkinud 
lisastressor -  tõsine läbielami
ne, mingi oluline elusündmus. 
See võis olla näiteks lahutus 
või töökoha kaotus.

Igal juhul midagi negatiivset. 
Sellist juhtum it vist ei tea, kus 
keegi positiivse sündmuse tu
lemusena suitsiidi teeb?

Praktikast ei oska välja tuua 
küll, meie kultuuriruumis kind
lasti mitte.

Katrin, mainisid meie kultuu
riruum i. Kas kultuuriruum iti 
on suitsiidipildid erinevad?

Jah, on. Võtame meie oma 
Eesti, Venemaa, Läti, eriti Lee
du. Leedus on see arv äärm i
selt kõrge. Ma ei oskagi öelda, 
on see siis usu küsim us või 
mis. Araabiamaades on suitsii
dide arv kordades väiksem.

On see statistika mõttes aus ja  
me teame seda?

WHO neid andmeid niimoo
di esitab. Ma arvan, et nad ik
kagi on taustatööd teinud. On 
mõned riigid, kus on toodud 
välja, et need andm ed ei ole 
võib-olla õiged, aga mis puudu
tab Venemaad, Indiat, araabia- 
maid, siis see statistika võiks 
õige olla küll.

K u ltu u r iru u m iti  ilm nevad  
psüühikahaigused sam a sta
tistikaga?

Sõltuvushäired mitte, muus 
osas küll.

Ju ttu  oli, et suitsiidide puhul 
kaasub tavaliselt psüühikahäi
re. Kas nende psüühikahäire- 
te esinemissagedus on eri rii
kidest enam-vähem sama?

Just! Näiteks skisofreenia 
esinemissagedus 1% on olnud 
aegade algusest -  see ei sõltu 
kultuuriruumist ega geograa
fiast -  ikka on 1%.

Võime öelda, et suitsiidi aval
dum ine sõ ltu b  väga p a lju  
ühiskonna hoiakust, kaasko
dan ike tä h e le p an u s t te is te  
suhtes ja  toetusest või selle 
puudumisest?

Jah, ja  kindlasti majandus- 
o lukord. Kui Leedut v aa ta 
me, kus kaheksakümnendatel 
100 000 inimese kohta soorita
ti ligi 50-60 suitsüdi...

Mis see täna Eestis on?
Kuskil 14 kandis.

Leedu arv oli märkimisväärne 
ja  erakordne?

Just! Ja Leedu on ka praegu 
meist palju halvemas seisus -  
ka Soomest, Lätist ja  Poolast 
halvemas. Mis need põhjused 
on, ei hakka siin spekuleerima. 
Suitsiidikordaja iseloomustab 
suitsüdide hulka 100 000 elani
ku kohta. On leitud, et suitsii
dikordaja sõltub kõige rohkem 
ühiskonna moraalsest ja  psüh
holoogilistest kliimast, sotsiaal
setest tingimustest. Kindlasti 
ka religioonist -  eriti katoliku 
usk -  kaitseb tegelikult suitsü
di sooritamise eest. Aga samas 
on leitud näiteks, et usklikel 
inimestel on jällegi sellist dep
ressiivset fooni ja  hoiaku id  
rohkem. Samas on see moraa- 
liküsimus, et kuidas ühiskond 
taunib suitsüdi sooritamist.

Suitsiid i tegem ine sõltub 
palju just sotsiaalsest konteks
tist. Iga inimene on oma väike
se sotsiaalse süsteemi ehk pere 
liige ja  tegeliku lt väga palju 
määrab ära, milline on psühho
loogiline kliima, m illised on 
selle pere väärtushinnangud, 
kasvatus, usk jne. Üksikindivü- 
di tasemel määrab eelnev, kas 
depressiivse fooniga või hai
gustega inimene tegelikult soo
ritab suitsiid i või m itte. Sot
siaalsed faktorid on kõige olu
lisemad ja seda tuleb teada.

Jaapanis on olemas auasjaks 
olevad rituaalsed enesetapud. 
Eneselt elu võtmine on olnud 
selles kultuuris küllaltki täht
sal kohal ja  me team e sellest 
palju. Kui palju see on jätnud 
jälge jaapanlaste igapäevael
lu? Kas jaapanlaste enesetap
pude tase on kuidagi erakord
selt kõrge või vastupidi?

Tegelikult Jaapanit tuuakse 
alati heaks näiteks, kus suitsü- 
dikordaja on suhteliselt madal, 
võrreldes näiteks Euroopa ja 
Ida-Euroopa riikidega. Rituaal
se suitsüdi ja  tavapärase suit
südi vahel on vahe. Suitsud po
le hetkeemotsiooni ajel tehtud. 
Suitsndiprotsess algab depres- 
süvsetest mõtetest, elutüdimu- 
sest...

Kas need on ainult mõtted? Ta 
räägib ja  jagab seda teistega. 
Kas lähedastel, töökaaslastel 
on võimalik märgata tekstisõ
numeid, mis hoiatavad?

On võimalik! On leitud, et 
need, kellel suitsüdirisk on vä
ga kõrge, on eriti viimastel nä
dalatel ja päevadel üritanud abi 
leida ja  pöördunud lähedaste, 
töökaaslaste ja  arstide poole. 
Tegelikult nad otsivad seda abi. 
See kehtib täiskasvanute koh
ta. Noorukite puhul on leitud 
jälle vastupidist -  suurem osa 
suitsüdijuhtumeid tuleb pere
liikmetele ja kaaslastele suure 
üllatusena.

Ü llatusena seetõttu, et nad ei 
näe m ärke või ne id  m ärke 
polegi või neid ei väljendata?

Jah, neid ei olegi. Täiskas
vanud teevad üsna palju selli
seid käitumuslikke väljendusi. 
Inimene võib-olla räägibki se
da, et kõigü oleks lihtsam, kui 
mind enam ei ole või et ma ta
han ennast ära tappa. Aga noo
rukid ei ütle ei vanematele ega 
ka eakaaslastele. See tuleb ül
latusena. Suitsüdiprotsessil on 
omad etapid -  suitsüdimõtted, 
fooniks depressiivsus ja  to i
mub sotsiaalne isoleerimine.

See tähendab, et inimene, 
kellel on potentsiaalselt kõrge 
suitsiidirisk, eemaldub olulis
test suhetest pereliikmetega, 
ka sõpradest ja  kaaslastest 
ning nad jäävadki nagu eraldi 
ja omaette. See on kindlasti vä
ga suur risk, kui näiteks noo
ruk, kes varem käis väga ak
tiivselt läbi oma eakaaslastega, 
hoiab omaette ja  üldse ei võta 
kontakti.

Kas see võ ib  o l la  k au d n e  
kaudne märk, et võiks suhtu
da tõsisemalt?

Absoluutselt!

In im esed , n oo red  e r it i ,  on 
h aa ra tu d  kõ ikvõ im alikesse 
sotsiaalvõrgustikesse. Kas on 
m ingeid m ärke, m illest võib

sotsiaalvõrgustikus midagi jä 
reldada? Kontaktide vähene
m ine, suh tluse vähenem ine 
o luko rras, kus ei o le m uud 
põhjust teada? Kas kaaslased 
ja  sõbrad peaksid muretsema?

Kindlasti! Füüsilist kokku
saamist on jäljest vähem. Kui 
nende laste ja noorukite konto
sid on hiljem  vaadatud, siis 
seal on tegelikult täiesti näha, 
et millal on see käitumine tul
nud. Millal on postituste sisud 
muutunud, millal on vahetatud 
profüüpUti, taustapüti ja need 
on m uutunud sügavamõtteli
seks, rõhuvaks. Need muutu
vad täiesti teistsuguseks kui 
võiks olla ühel noorel inimesel.

Kui inim esed m ärkavad oma 
kaaslaste või lähedaste käitu
mises muutust, mida võib ehk 
seo stad a  se llega , e t ta l  on 
suundum us enda elu lõpeta
m isele... M ida saab päriselt 
korda saata, e t in im est, kes 
tõenäoliselt on väga isoleeri
tud, elule aidata?

Kõik ikkagi peaks algama 
küsimisest, rääkimisest, rääki
misest ja veelkord rääkimisest. 
Juba sellest võib protsess min
giks hetkeks peatuda.

Kui inimest kõnetada ja  öelda, 
et kuule, ma olen tähele pan
nud, et sul võib olla selline asi
-  kui see probleem on, siis ini
mene ei solvu, ei mossita, vaid 
ta  tunneb, et teda aidatakse?

Täpselt! Kui oleme ka haig
las küsinud suitsndikatse järg
selt, et kas keegi üldse küsis, 
kas keegi märkas, siis tegeli
kult mitte... See on tabuteema 
ja ka meditsiinitöötajad karda
vad seda. Kui see vastus ongi 
jah, et mul on suitsüdimõtted, 
et mis süs ed asi...

Aga mis siis edasi???
Kui oled meditsiinitöötaja, 

süs tuleb lähtuda teadmisest, et 
kuni 99% on tegelikult psüühi
kahäire ja  oluline on leida abi 
psühhiaatrite ja psühholoogide

poolt. Tuleb leida, mis on see 
probleem ning millega saame 
aidata. On taktika, et tuleb või
ta aega. Kui inimesel on mingi 
lisastress ja  ta näeb olukorda 
lootusetuna, väljapääsmatuna, 
süs on vaja aega, et neid asju 
natukene selgitada. Siis mõte 
muutubki.

Psühhiaatrina olen sõlm i
nud näiteks kokkuleppeid tihe
daks kontaktiks, kui suitsiidi
risk pole väga kõrge. Kohtume 
iga nädal, tegeleme konkreet
sete muredega ja  lepime vastu
võtul kokku, et kuni järgmise 
vastuvõtuni inimene suitsüdi ei 
soorita. Kui risk on väga kõrge, 
siis ei ole turvaline inimeste 
üksi jätta ja see tähendab hos
pitaliseerimist ning et terve ra- 
vimeeskond tegeleb inimesega.

Kuna me teame, et suitsüdi
mõtted on pika protsessi tule
mus, siis k ind lasti ei m aksa 
suhtuda kergekäeliselt ja  öel
da, et kõik on hästi või anda 
tühje lubadusi. Ja kindlasti ei 
toh i jä t ta  in im est üksinda. 
Noorukite puhul on leitud, et 
vahel on isegi pikas perspektii
vis õigem jä tta  ta  kodukesk
konda, kus vanemad organi
seerivad peretuttavad 24/7 val
vesse n ing psü h h iaa te r või 
muu spetsialist konsulteerib. 
See kestab seni kuni kriitiline 
periood möödub.

Kuidas veenda ja  keelitada ja  
saavutada olukord, et näiteks 
suitsüdimõtetega noor inime
ne psühhiaatrini jõuaks?

Nooruk või täiskasvanu on 
ikkagi elu-surm a küsim uses 
ambivalentne, kõhklev -  elada 
või m itte elada. Ohumärgiks 
k indlasti psühhiaatrile ja  ka 
pereliikmetele võib pidada se
da, kui inimene enam ei väljen
da seda arutlust -  siis võib peas 
otsus olla tehtud. Kui see otsus 
on tehtud, süs on tegelikult vä
ga kiire juba ja nõuab kindlasti 
pro fessionaalset sekkum ist. 
Pole turvaline jä tta  seda ini
mest üksinda!

K ujutam e ette seda reaalset 
s itu a ts io o n i -  ü le-eelm ise l 
aastal oli iga pooleteist päeva 
kohta üks selline juhtum. Kui 
mõni lähedane märkab, aga ei 
oska kõnetada, süs kas ta saab 
helistada kuhugi? Perearstile?

Perearstist võib alustada. 
Kui perearst tunneb patsienti 
väga hästi, sus on juba eellugu 
teada. Aga ei ole ka harvad 
korrad, kus helistatakse psüh
hiaatri valvetuppa ja küsitakse 
sealt nõu. Perearstid on püsa- 
valt kvalifitseeritud, et kui ta 
saab aru, et see on nii-öelda 
tem a kätest väljas, siis tuleb 
valvetuppa edasi suunata. Val- 
vepsühhiaater on 24 tundi ole
mas, saab helistada ja  konsul
teerida. Ongi oluline abi kutsu
da ja  natukene seda vastutust 
laiendada.

Kas on sobilik helistada 112?
Jah. See võiks perearstist al

guse saada, aga sõltub situat
sioonist ja  kellaajast. Et kui 
inimene ikkagi on juba ennast 
kusk ile lukustanud  näiteks 
noaga vannituppa, siis ei ole 
m õtet perearstile  helistada, 
vaid kindlasti 112.

M ida peetakse psühhiaatrili
ses m õttes ennast kah justa
vaks tegevuseks? Kui inimene 
ütleb, et m ul on tugev orga
nism, aga ma vaatan, kust see 
piir on -  joob arulagedalt, loo
bub ravist, mis talle on määra
tud näiteks tõsise südamehäi- 
re puhul. Ütleb, et ma ei võta 
neid tablette ... või söön suit
sutatud kala, mis on vähltite- 
kitav. Kust p iir jookseb?

Jah, tah tlik  ja  teadlik! On 
see süs suitsüdikatse või lõiku
mine või midagi muud. Kitsalt 
piiritledes tähendab see kude
de kahjustamist. Eneselõiku- 
m ist käsitle takse ku i katset 
pinget lahendada ja  enesetap
pu ära hoida. Inimesed, kes en
nast kahjustavad, teevad seda 
korduvalt, et pinge ja  negatiiv
sete emotsioonidega toime tui-
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la. Neile tundub, et sellel hetkel teist
moodi ei saa... Kindlasti pole see funkt
sionaalne viis toime tulla.

Kas ennastkahjustava tegevuse puhul 
võime ka öelda, et põhjuseks võib olla 
mingi psüühikahäire või see on lihtsalt 
selline stressi maandamise spontaanne 
soov ilm a ühegi n-ö tõsise psüühika- 
häireta taustal?

Enamasti algab see alates 14. eluaas
tast ja  see on iga, kus tavaliselt pole 
psüühikahäireid diagnoositud. Kindlasti 
on suur risk, et tal võib tekkida oluline 
psüühikahäire. Täiskasvanute seas on 
ennastkahjustava käitumise puhul psüü
hikahäire, mis on ka enamasti diagnoo
situd. Harva tuleb ette, et need asjad 
esinevad ka lahus.

Ennastkahjustavad tegevused on valda
valt lõ ikam ised ja  põletam ised. Veel 
midagi? Kas lähedased saaksid arme 
või muid vigastusi nähes aru, et toimub 
mingi pingeleevendus imelikul moel?

Näiteks juuste väljatõmbamine, kraa
pimine, kummipaela venitamine ja lak
suga tagasilaskmine. Märkideks on se
letamatud haavad ja armid, riietel vere- 
plekid, väga-väga pikk vübimine vanni
toas, keeldum ine lüh ikeste käistega 
särki selga panem ast või ujumamine- 
kust. Nad püüavad vaijata enesekahjus
tamise tagajärgi. Laialt levinud arvamus, 
et see on vüs tähelepanu otsida ja  tähe
lepanu saada, et pea enamasti paika. 
Mõnel juhul võib see olla ekstreemne 
appikarje, kuid mitte manipuleeriv käi
tumine. Eesti kohta mul andmeid pole, 
aga Ameerikas on ühe suitsüdi kohta 25 
katset. Erinevates ühiskondades on ühe 
suitsüdi kohta 10-20 katset.

Mis on päris hirmutav arv. Öeldakse, et 
mees murdub enne, mehed teevad roh
kem  enesetappe. Kuidas on o lukord 
erinevates kultuuriruumides?

Statistika ütleb tõesti, et mees mur
dub enne. Eestis on see 4-5 mehe kohta 
üks naine. Seegi on maailmas väga eri
nev. Venemaal, Poolas on isegi kuni 12 
meest naise kohta. Millegipärast Hiinas 
on see arv peaaegu et tasakaalus. Noo
rukite puhul on suitsiidide suhe 7:1 , 
samas suitsüdikatseid on tüdrukutel olu
liselt rohkem kui poistel.

Kuulaja on küsinud, et kuidas kooli- 
kiusamine või koolikeskkond mõjutab 
seda, milline on ennastkahjustav tege
vus noorukite hulgas. On mingit seost?

Kindlasti on. Kui me rääkisime sot
siaalsest kontekstist, süs noorukite pu
hul on kaaslased eriti olulised mõjuta
jad. Tihtilugu olulisemad mõjutajad kui 
vanemad. Kool on suur osa noore inime
se elust ja  see mõjutab väga otseselt. 
Arengupsühholoogiast teame, et teis- 
meiga on m urdepunkt, kus enam see 
arvamus ja hoiak, mis on olnud kodus ja 
lapsevanema poolt, taandub. Kool ja sot
siaalne võrgustik saab selleks, kust si
send tuleb.

Küsimus pole siis ainu lt k iusam ises, 
vaid ka koolistressis, m is teism eeas 
kasvab. Kõik kom bineerib tervikuks. 
S iin  on k r it isee r itu d  ka asjao lu , et 
meie pidev kellakeeramine tekitab olu
korra, kus n-ö päris ajaga võrreldes 
peavad lapsed hästi varakult üles tõus
ma, on hästi väsinud, unepuuduses ... 
On see mõeldav põhjus enesekahjusta
misele koolieas?

Siin on kindlasti individuaalsus hästi 
oluline. Kogu koolisüsteem ja  kellaaeg 
on mõeldud ühele tüüp-lapsele.

Kas tüüp-laps üldse olemas on? See on 
nagu keskmise palga saaja?

Võib-olla on kuskü, aga pigem on sel
le lapse kohanem ise võime see, mis 
m uudab ta keskm iseks koolilapseks. 
Äärmustega arvestamisele koolisüsteem

kaasa ei aita. On siiski selge, et pere ja 
sotsiaalne kontekst on ikkagi noorele 
määravam ja kõige olulisem. On näida
tud, et eliitkoolis, kus on väga suured 
nõudmised, võib suitsüdi ning ennast
kahjustava käitumise riski olla natuke 
rohkem. Aga ikkagi on määravaks pere 
psühholoogiline keskkond. Mida noore
mast inimesest me räägime, seda roh
kem. Vanemate omavahelised suhted, 
konfliktid on peamised ja  mõjutavad 
otseselt lapse ennastkahjustavat käitu
mist. Laps võtab juba eos seisukoha, et 
tem a on kuidagi süüdi. Seda on laste
psühholoogid ja  psühhiaatrid näidanud.

Kas see tuleneb kasvatuse omapärast? 
K ritiseeritud keelavast suhtlusest las
tega -  ära tee, ära mine sinna, kas sa ei 
saa aru, et see on valesti... Või on see 
kuidagi lapse loomuses sees?

Ma pigem arvan, et see on ikkagi lap
sel loomuses. Pigem see, et lapsel on 
ikkagi kaks vanemat ja kerkib küsimus 
lojaalsusest mõlemale vanemale. Laps 
vajab olukorda, et ta saab olla lojaalne 
mõlemale vanemale ja  mõlemad vane
mad hoolivad tem ast. Kui vanem atel 
omavahel on ebakõlad, siis laps ei saa 
olla korraga mõlemale vanemale lojaal
ne. Kummale ma nüüd olen, keda ma 
nüüd reedan? Algab konfliktidest lapse
vanemate vahel, aga kandub üle lapse ja 
vanema suhetesse. Mida väiksem laps, 
seda rohkem mõjutab.

Ehk et see, mida räägivad aju-uurijad, 
et lapse aju on mõeldud kogu aeg luge
ma ja  õppima ja  kommunikeeruma va
nem ate ajuga, vanem ate loomusega. 
Kui seal on mingi ebakõla, süs see eba
kõla kandub lapse psüühikasse?

Absoluutselt. Eriti on välja toodud 
ema ja poja suhe. Laps võib olla näiteks 
lüga lojaalne emale, ta on emaga “üle- 
seotud” ja  ta ei saa võibolla mi palju ea
kaaslastega läbi käia kui tal selles aren
gufaasis tegelikult peaks... Mida vane
maks laps saab, seda rohkem see vastu
olu sisemiselt pinget ja  rahulolematust 
tekitab.

Kas sama paar on ka isa ja  tütar?
Seda pole leitud.

Küsimus pole süs perekonnas kui fak
tis, vaid hästi läbikäivas emas ja  isas -  
ükskõik millises vormis?

Jah! Küsimus pole selles, kas mõle
mad vanemad elavad füüsiliselt lapsega 
koos, vaid ikkagi emotsionaalses suhtes. 
Et kas lapsel on m õlem a vanem aga 
emotsionaalselt lähedane, turvaline, hea 
suhe. See on määravaks, see on oluline.

Lapsepõlv paneb kõik paika. Kas on 
võ im alik  e tte  ku ju tada, et in im esel, 
kellel on kõik asjad olnud peaaegu et 
ideaalsed, kujuneb kõrgemas eas üks
kõik m illistel põhjustel välja ennast
kahjustav tegevus või suitsidaalsus?

Peab kohe mainima, et olukorda, kus 
kõik läheb ideaalselt, peaaegu et ei ole.

Sellist n-ö keskmist ilu praktiliselt po
le olemas. Meil kõigil on probleemid, 
kõik nõuavad mingit kohanemist?

Paraku küll! Üks asi on suhe... Suit- 
südiriski puhul pole oluline stressori ise
loom, vaid pigem stressorite arv -  et kui 
palju halbu asju kokku jookseb. Vane- 
maealisel on leitud ikkagi suitsiidi ja 
krooniliste, tõsiste kehaliste haiguste 
vaheline seos, kus ei pruugigi olla vara
semaid psüühikahäireid, kuid on näiteks 
pikaajaline krooniline haigus, millega 
kaasneb valusündroom.

Kuku raadio eetris on uus saade "Mõtle ter

velt!" Kuulajatel aitab tervelt mõelda 4Kliinik. 

Saatke küsim usi järgm isesse saatesse 

e-maili aadressil: motle.tervelt@4kliinik.ee 

Vastame teile!

PSÜHHIAATER JAAN 0LARI: Kui tahad edasi
elada Ja terve olla, peaks arsti vastuvõtul 
mobiilkõuedele vastamisest hoiduma

JAAN LUKAS

Lõuna-Eesti suurim erameditsiinikeskus Qvalitas avas kau

banduskeskuse Kvartal kolmandal korrusel oma Tartu 

esinduse ruumid. Selles meditsiinifirmas võtab patsiente 

vastu ka Terviselehe lugejatele hästi tuntud psühhiaater ja 

psühhoterapeut Jaan Olari, kellel on abivajajatele varuks 

nõuanded, mis tulnud nii tema pikaajalistest töökogemus

test Eestis ja Soomes kui ka avarast silmaringist kultuuri, 

ajaloo ja ühiskonnaelu valdkonnas.

Pärast pensioniea kättejõudm ist 
asus doktor Jaan Olari elama Ees
tisse. Ta tundis piisavalt vaimuerk
sust ja  füüsilist energiat, et kasuta
da kogem usi sünnim aa inim este 
aitamiseks.

“Tutvusin erinevate võimaluste
ga. Üllatuslikult tuli tööpakkumine 
erameditsiinikeskuse Qvalitas ühelt 
eestvedajalt Katrin Kivikult. Ettepa
nekut vastu võtma ajendas suuresti 
praktiseerim isvõim alus Tartus -  
Unnas, kus olen kasvanud, lõpeta
nud tänase Hugo Treffneri Güm
naasiumi ja  Tartu Ülikooli arstitea
duskonna.”

Jaan Olari m ärkis, et esimese 
kolme kuu vältel Qvaütases tööta
des saab öelda, et Eestis on väga 
suur vajadus psühhiaatrilise arsti
abi järe le. “Tänaseks olen vastu 
võtnud üle vüesaja patsiendi. Noo
rem nendest on viieteistkümnene, 
vanem ad kaheksaküm nendates 
aastates.”

Rääkisime sellest, milliste mure
dega psühhiaatri poole pöördutak
se ja  kas ning kuidas oleks võima
lik neid tervisemuresid vältida.

Igale patsiendile oma ravim
“Eriti sageli on patsientidel une- 

häireid. Nende vältimiseks on vaja 
pidevalt korralikult välja magada. 
U nehäiretele, kui neid ei ravita, 
järgnevad tihti ärevushäired ja dep
ressioon, m illel on oht m uutuda 
krooniliseks. Väga palju on ka läbi- 
põlemisündroomiga patsiente, kel
lel on elus olnud traumaatilisi läbi
elamisi, mis vüvad vaimse seisundi 
halvenemiseni ja  kognitiivse tase
me languseni. Patsiendid üritavad 
sageli välja tu lla m itteteadusliku 
meditsiini vahenditega, mis aga ül
diselt on määratud ebaõnnestumi
sele. U nehäired võivad avalduda 
selles, et inimene ei jää  magama 
vaatamata sellele, kas ta läheb voo
disse näiteks kell 21 või kell 24, 
katkendlikus unes või varajases är
kamises, samuti hirmuunenägudes. 
Olgu tegem ist vaimse tervise või 
m istahes m urega vaimse terv ise 
osas, siis ei saa kõik idele ü ld ist 
soovitust anda või retsepti kirjuta
da. Nii lähenen igale patsiendile 
individuaalselt. Ka ühe ja  sama ra
vimi mõju võib olla igale inimesele 
erinev.

Sobiva ravim i ja  õige annuse 
leidmiseks kulub psühhiaatril aega 
vahel isegi kolm-neli kuud. Eesti 
patsientide puhul olen tähele pan
nud, et soovitakse väga ruttu, mõne 
ravim i võtm isel korraga terveks 
saada, kuigi haigus on püsinud va
hel isegi aastaid. See pole meditsü- 
nüiselt lihtsalt võimalik. Ravikuur 
kestab vahel kuid või aastaid, võib

aga väldata ka elu lõ
puni. Lähtudes oma 
a rs tip rak tik ast tean  
öelda, et Soome pat
siendid järgivad väga
gi täpselt arsti juhiseid 
rav im ite tarb im isel.
Eestis käitutakse sel
les suhtes omaalgatus- j aan niarj 
likumalt, ollakse mis
kipärast ettevaatlikumad. Näiteks 
“unerohutablette” kiputakse pooli- 
tama. Vähemalt ravikuuri algul se
da teha ei tohiks, sest kätte on tar
vis saada normaalne unerütm, äre- 
vushäirest vabanemine ja meeleolu 
tasandamine.”

Töö ja puhkeaeg tasakaalu
“Küllap kardetakse sõltuvuse 

tekkim ist,” küsin teenekalt psüh
hiaatrilt.

“Seda küll. Antidepressantidest 
sõltuvust ei teki, kui iga patsient 
saab talle vastava ravimi. See kuu
lub arstiteaduse, veelgi täpsemalt 
arstikunsti pärusmaale. Mõnda tab
letti on vaja võtta vaid vajadusel. 
Ravimite tarvitamine peab igal ju 
hul toimuma arsti kontrolli all.

Psühhiaatri määratud ravi annab 
arvestatavaid tulemusi süs, kui pat
sient soovib ka ise tegeleda oma 
tervisega, näiteks hoida tasakaalus 
oma töö- ja puhkeaega. Mõnel pat
siendil tuleb minu vastuvõtule tul
les kolm või neli telefonikõnet. Sel
lel juhu l ütlen ma küll, et võtke 
nüüd natuke tagasi, kui te tahate 
elada. Ma ei palu arsti vastuvõtul 
mobiili välja lülitada, kuid kui üma 
kõnedele vastamata ei saa läbi ka 
arsti juures, mis on lühike aeg elus, 
siis on tõesti m idagi hullusti. Ka 
infotulva tuleb reguleerida. Minu 
vastuvõtu l käis kõrgharidusega 
noor mees, kes ütles, et ta  loobus 
facebooki kasutamisest, sest leidis, 
et see sotsiaalm eediakanal võtab 
inimeselt suuresti kogu vaba aja.”

Olari peab raskete tagajärgede 
põhjustajaks ka pidevat k iirusta
mist.

“See annab tunda ka liikluskul
tuuris, millel Eestis on tugevasti 
arenguruumi. Praegu on liikluses 
palju närvilisust, tähelepandam a
tust, meediast kuuleb pidevalt tea
teid liikluses kannatada saanutest, 
ka hukkunutest. Kuhu on aga ini
mestel kiire, sellele jään mina vas
tuse võlgu.”

Vähem kiirustamist,  
rohkem huumorit

“Väga õigesti on öelnud mu õp
pejõud, neuroloog, emeriitprofes- 
sor ja  akadeemik Ain Elmar Kaa
sik, kes märkis, et inimese tervis 
sõltub 15% pärilikkusest, 15% ars

Arhiivifoto

tiabist, 70-80% aga igapäevasest 
elukeskkonnast. On väga suur va
he, kas elada väikelinnas, alevikus 
või külas või suurlinnas. Suurlinna 
miljöö sööb meie närve sageli nii 
nagu rooste rauda.”

Linnades on paremad  
teenimisvõimalused?

“Seda küll. Kuid meeles tasub 
pidada apteekri (filmis mängis Kaa
rel Karm) tegelaskuju Oskar Lutsu 
“Suves” kes ütles Joosep Tootsüe, 
et tema seda ei kogu, mida koi sööb 
ja rooste närib,” märkis psühhiaa
ter ja psühhoterapeut.

“M õttekas on otsida elust ka 
huumorit. Boonuseks tervisealäste- 
le soovitustele saab paraja annuse 
huumorit ka minu kursusekaaslase 
doktor V iktor Vassiljevi Tallinna 
Televisiooni saates “Tervisevõti”. 
Vassiljevil oli hea naljasoon juba 
ülikooli ajal. Kord, kui ta professor 
Valve Saarma praktikumi hüines, 
tõi ta põhjuseks, et tema vanaema 
kukkus põrandast läbi keldrisse ja 
teda oli vaja aidata, sest muidu 
oleks tekk inud uppum isoht. Me 
naersime, muigas ka õppejõud. To
re on märgata, et sõber Viktor pole 
oma huum orisoont kaotanud ka 
poliitikuna”

Jaan Olari soovitusel peaks igal 
inimesel olema lisaks kindlale pe
rearstile ka üks ja sama erialaarst, 
sealhulgas ka psühhiaater, psühho
loog või psühhoterapeut, kui ta va
jab selle spetsialisti abi.

“Paljudes välisriikides on oma 
psühhiaatri olemasolu tavaline. See 
loob patsiendile kindlustunde. Mit
med kuulsused kontrollivad pide
valt oma vaim set tervist, lasevad 
järjepidevalt teha psühhoanalüüse
-  eesti rahvas pole aga mi rikas, et 
seda endale tavaelus lubada. Tähtis 
on aga see, et pöördutakse kohe 
eriarsti poole, kui perearst annab 
suunamiskirja.”

Järjekorrad  arstide juurde on 
probleemiks ka Soomes ning teis
tes Euroopa Lüdu riikides.

Jaan Olari ja  teistegi arstide vas
tuvõtule tulekuks saab broneerida 
aja telefonil reg istraatori kaudu, 
kuna a rs t keskendub patsiend i 
nõustamisele, raviskeemi koosta
misele ega saa sellel ajal telefoni 
vastu võtta.
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