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Südamekabineti õed



Enne südamehaiguste ennetamise 
kabinettide töö algust tegelesime 
tervise edenduslike projektide 
raamides südame haiguste 
primaarse ning sekundaarse 
preventsiooniga. 



 Arstid lugesid loenguid Pärnus, Pärnu  Jaagupis, 
Vändras. Häädemeestel, Surjus, Lihulas jne.

 Loengute teemadeks olid erinevad südame haigused. 
Käsitlesime ka kaasnevaid haigusi ja probleeme, mis 
südamehaigetel võivad esineda (näiteks suhkruhaigus, 
unehäired jne). 

 Igal loengul  rääkisime ka tervislikust toitumisest .

 Maakonnas südame tervise päevi läbi viies  õpetas 
meie haigla  ravikehakultuuriõde  südamehaigetele  
sobivaid  võimlemisharjutusi. 



 Õed mõõtsid soovijatel vererõhku ning võtsid vere 
analüüse (kolesteroolid ning veresuhkur).

 Osalesid meie patsiendid, kellele me tegime reklaami 
ise. Info saatsime ka perearstile. Kuulutused toimuvate 
ürituste kohta ilmusid  ajalehes  Pärnu Postimees. 

 Vere analüüside tulemustest andsime teada 
patsientidele  ning nende perearstidele.



Südame haiguste ennetamine PH
 1. visiit on täielikult õe töö. Õde küsitleb  patsienti , 

mõõdab pikkuse  ja kaalu  ning  vererõhu, teeb EKG, 
võtab vere analüüsi. 

Esimesed tulemuste kommentaarid ning nõuanded.

Aega visiidi teostamiseks on 20 minutti

 Peale uuringu tulemuste  saabumist  peab õe vajadusel 
nõu arstiga.

 Õde helistab patsiendile ning planeerib järgneva 
tegevuse



 2. ja 3. visiidi teevad õde ja arst koos. Aeg 20 minutit.
 Obj. statuse tegemiseks riietub patsient lahti. On võimalik 

südant ja kopsu kuulata ning palpeerida pulsse 
perifeersetel veresoontel. 

 Teeme vajalikud südame uuringud. (koormusega EKG,  
vererõhu holter ja rütmiholter uuringud, ehhoKG ) PH  
funkts. diagn. kabinettides. Vajadusel on võimalik tellida 
ka rö uuringuid ning teisi PH-s teostatavaid uuringuid 
(ultraheliuuring kaela ja jalgade veresoontest) .  Vajadusel 
võime tellida PERH Mustamäe haiglast CT angiograafia. 

 Uuringute tulemused saadame ka perearstile.
 Patsiendi nõustamine ja vajadusel ravimite määramine. 
 Arvestame patsiendi soove ning valikuid.



Kust tulevad meie kabinetti 
patsiendid
 Registratuuri kaudu 

 Autojuhtide komisjoni ja töö tervishoiu osakonna kaudu

 Väljasõidud  asutustesse ning ettevõtetesse  (tehnilised 
töötajad, õpetajad, apteekrid,  vallavalitsuste töötajad jne. 

 Tervisepäevad  Pärnu linnas ja maakonnas. 

Jaansoni jooks, isadepäeva tervisepäev

Väga hea koostöö Pänu maakonna terviseedendajatega. 



PH juures töötava kabineti ee head 
küljed
 Nii õel kui arstil on patsiendi jaoks aega.

 Töö patsiendiga toimub patsiendile sobival  ajal (s.t. 
väljaspool patsiendi  tööaega).

 Hea kontakt patsiendiga  ning patsiendi enda 
valikutega arvestamine,

 Põhjalike uuringute tegemise võimalus

 Vajalikud uuringud teeme ära esimesel  võimalusel



2009 aasta aruandest

456 patsienti
17% suitsetajaid
6% kõrgema veresuhkruga
kõrgvererõhutõvega patsiente  12%
3,5% perearsti saatekirjaga-



Patsient :  60 a mees
oli 1998-2000  aastal 
südamekabinetis 167 cm, 66kg
vöö 97 cm, KMI 25 
pole suitsetanud
Isal  40-aastaselt  äkksurm 
2 vennal enne 50-eluaastat MI
Vererõhu tõus viimased 12 aastat
5 aasta tagasi lisandus DM t2
statiinidel viimased 10 aastat



2000 a analüüsid
kolesterool 5,1
LDL 3,7
HDL 1,5
triglütseriidid 1,3
veresuhkur 5,9



2000.a. MIC  stenokardia

PERH-s SKG
2D S (2) A (324) Di (5) C(24) OM(4) 
SPL(4) D(212) DIP(19 DPL (2)

Op ravi - AKS





Tänane seis:
- 2000 AKS -4 soont
- 2006 nonQ MI
- 2006 angio-CT, PTKA ja stent
- 2010 ebastabiilne stenokardia, 
uus SKG
-2010 uus AKS? –hetkel PERH-s



Patsient:  64 a mees
südamekabinetis 1999-2004
RR tõus 4 aastat
172 cm, 128 kg, vöö 142cm, KMI 43
ei suitseta viimased 30 aastat
RR-ravi enamasti ACE, statiin
patsient koostööaldis

- 2006 lisandub DM t2
- 2008 uneapnoe



Analüüsid 2006
kolesterool 5,2 mmol/l
LDL 3,09 mmol/l
HDL 1,11 mmol/l
triglütseriidid 1,22 mmol/l
veresuhkur 6,4 mmol/l
(statiinita)



Hetkeseis:
172 cm, kaal 113 kg, KMI 39 
Ei suitseta
Ravi:
rosuvastatiin
ACE
Aspirin
Metformin
CPAP-aparaat
hetkel KAEBUSTETA



Veel põnevat.
Patsient 38 a. mees
Ehitustööline Lätist
Kuulnud Pärnu südamekabinetist
Ei suuda hästi kõrgustes töötada

182 cm, kaal 84 kg, KMI 25
Ei suitseta
Olnud terve





CardioCall uuringu ajal u 3x p
esmaabi VALSALVA  

PERH-i rütmoloogile
- ablatsioonravi

Praegu kaebusteta





Esmane preventsioon 
- pöördujad väga motiveeritud 
koostööle
- töötab kahepoolne rahulolu
- järjest nooremad pöördujad, 
oluliselt teadlikumad
- arengus  2011 oodata 
spiroveloergomeetriat koos O2/CO2 
tarbimise+treeningtabelitega



Tänan kuulamast!


