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Laupäev, 3. mai 2003

Pirita Perearstikeskus annab teada
tavate tegurite elimineerimine s.t
saada hambajuure pind kõvaks,
siledaks ja infektsioonivabaks ehk
pehmetele kudedele bioloogiliselt
vastuvõetavaks. Kord parodontiiti
haigestunud,
jääb
inimene
riskipatsiendiks kogu eluks, sest
soodumus selleks on olemas.
Patsiendi ülesandeks on õppida
hammaste eest kodus hoolitsema.
Ravitulemusi säilitav ravi on:
–
individuaalselt
määratud
kontrollvisiidid (2-nädalase, 1kuulise, 3-kuulise, 6-kuulise või
aastase intervalliga)
– takistada hambakatu kasvu
igeme äärde
– ennetada hambakinnituskudede
põletiku kordumist
– ennetada kinnituskudede hävinemist
– Suuhügieeniõpetust ja parodontoloogilist ravi (hambakivi eemaldamist) teostab suuhügienist.

Suuhügienist

Parodontiit - mis see on?
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Parodontiit on hambakinnituskudede haigus. Haiguse põhjustaja
esineb hambal katu (hamba
pinnale moodustuv ladestus, mis
ei eemaldu mehhaanilise puhasta-

misega) ja hambakivi kujul.
Hambakivi (mineraliseerunud,
kõva, hambakatt) ebatasane pind
pakub bakteritele suurepäraseid
tingimusi katu kiireks juurdekasvuks. Hambakivi on bakterite
toksiinide "laoks", põhjustades nii
pideva põletiku reaktsiooni sellega
kontaktis olevates kudedes.

Katt ja hambakivi kasvavad
igeme all järjest sügavamale ja
samamoodi tungib sügavamale ka
hamba kinnitust hävitav põletik.
Sellise hamba juure pind on
krooniline põletiku ülalpidaja.
Põletiku
tagajärjel
hävineb
hammast ümbritsev luu. Selle tõttu
hakkavad
hambad
liikuma,
muudavad asendit üksteise suhtes,
närimine
on
valulik
ja
raskendatud.
Millele
võiks
patsient
tähelepanu pöörata:
– verejooks igemetest hambaid
harjates
– igemeturse, igemete punetus
– puudutustundlikkus
– hammastel on lisandunud
liikuvus
– paha lõhn suus.
Parodontoloogilise ravi põhiülesandeks ongi põletikku põhjus-

Suuhügienist on suu tervishoidu
edendav ja suu tervisekasvatust
läbi viiv ning praktilist kliinilist
ravitööd tegev spetsialist. Ta
töötab hambaravis meeskonna
liikmena. Suuhügienist teadvustab
ja abistab inimest ja inimeste
gruppe eesmärgiga saavutada optimaalset suu ja hammaste tervist.
Suuhügienist töötab hambaravikabinetis, mis koos sisustusega tagab nii patsiendile kui
personalile turvalise keskkonna.
Ta lähtub oma tegevuses
meditsiinitöötaja kutseeetikast.
Suuhügienisti kutse eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust,
otsustusvõimet, korrektsust ja
täpsust.
Suuhügienisti üks tähtsamaid
ülesandeid
on
motiveerida
patsiente ise oma suu tervise eest
vastutust kandma. Suuhügieeni
mõju suuõõne haiguste, sealhulgas
hambakaariese ja kroonilise
igemepõletiku kulule, on suur.
Katt ei eemaldu ilma hambaid
pesemata. See tähendab, et nätsu
närimine või õuna söömine ei
puhasta
hambaid
katust.
Hambahaiguste ära hoidmiseks on
tähtis, et hamba igalt pinnalt
eemaldatakse katt hoolsalt ja
korrapäraselt.
Suuhügieeni õpetuse eesmärk
on harjutada patsiente järgima
piisavalt tõhusaid hammaste
puhastamise rutiine ning õpetada
neid kasutama individuaalselt
neile sobivaid vahendeid ja
mooduseid.
Heade tulemuste saavutamiseks suudab patsient ise suu
puhastamisega ära hoida kaariest,
igemepõletikku ja hambakinnituskudede haigusi. Seda juhul, kui
suus ei ole katu kinnitumist
soodustavaid tegureid: poleerimata täidiseid, hambakivi, lahtisi
kaariesekoldeid,
täidise
ülemäärasid.
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Tupe- ja välisgenitaalide põletikest on sugulisel teel leviv
trihhomoniaas.
Meestele ta tavaliselt sümptoome ei tekita. Trihhomoniaas on
maailma levinuim suguhaigus.
Viimastel aastatel on selle haiguse
esinemine tugevasti langenud.
Arvan, et patsiendid on teadlikumad hügieenist ja võimalustest
hoiduda sugulisel teel levivatest
haigustest.
Trihhomoniaasi tunnuseks on
lehkav rohke, kollakas voolus ja
düsuuria - ebamugavus urineerimisel. Trihhomooonase poolt tekitatud põletiku kliinilist pilti on
kerge eristada pärmseente poolt
tekitatud
põletikest.
Trihhomoniaasi ravi on kättesaadav retseptiravi. Trihhomoniaasi
korral tuleb silmas pidada, et
samaaegselt võib patsiendil olla ka
teisi veneerilisi haigusi. Alati peab
samal ajal ravima ka partnereid.
Kindlasti on oluline kontrollanalüüs peale ravi tervistumise
määramiseks.

M a s s ö ö r
soovitab
Jätkame juttu unest. On kindlaks
tehtud, et uni on aju poolt juhitav
keeruline protsess. Teadvus lülitub
välja ja me uinume. Kuid magamise ajal juhtub meiega nii
mõndagi mõistatuslikku. Loetlen
mõningaid neist: kehatemperatuur
alaneb, väheneb vere vool ajju,
lihased lõdvestuvad, pingest
vabanevad liigesed ja lülisammas.
Und võime jaotada kaheks faasiks.
Need on REM ja NREM. Kui
magate hästi, vahetuvad une ajal
REM ja NREM faasid mitu korda.
REM une faasis lõdvestub keha
maksimaalselt. Just selles staadiumis kinnistub meie pikaajalisse
mällu hiljuti omandatud info.
NREM une faasis on vererõhk
madalam ja südame löögisagedus
kõige aeglasem. Siin saab puhkust
vereringesüsteem ja süda. Ka on
selles faasis kasvuhormooni kõrgproduktsioon. Uni aitab ka lagundada vabu radikaale. Vabad
radikaalid põhjustavad rakkude
vananemist, nii on uni ka eluea
pikenemisega seotud. Lisaks eelnevale tõlgendab aju une puudust
toidu puudusena ja sunnib meid
tarbima rohkem süsivesikuid.
Süsivesikute suurenenud tarbimine tekitab omakorda liigset
rasva ja kehakaal tõuseb. Uni on
hädavajalik kui tahame olla reipad
töövõimelised ja terved. Seega ei
ole uni luksusasi!
Õlavöötme lihaspingest vabastamine massaazhiga on tee heale
unele.

