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Autoritele

1. Käsikiri tuleb esitada masinakirjas 2 eksemplaris, tekst lehe ühel küljel 
(ridade vahe 2 intervalli, vasakule jäetakse 3 cm laiune vaba äär).

2. Käsikiri esitatakse ajakirjale keeleliselt redigeerituna koos venekeelse 
kokkuvõttega, mille pikkus on masinakirjas kuni 1,5 lehekülge.

3. Originaalsete uurimuste ja aktuaalsetel teemadel kirjutatud tööde pikkus 
võib olla kuni 5, ülevaadete ulatus 6—7 lehekülge masinakirjas, muudel artiklitel 
(kasuistika, märkmed ja teated praktikast, aruanded, konverentsid jne.) mitte üle 
2—3 lehekülje vahega 2 intervalli, 30 rida lehel. Siia on sisse arvatud kõik lisad: 
tabelid, diagrammid, fotod, joonised. Nimetatud materjalid kleebitakse üksikult 
laiade servadega paberile, millele kirjutatakse autori nimi, töö pealkiri ja joonise, 
foto vm. number ning ülaservale «ülemine». Tabelite, diagrammide, fotode ja joo
niste loetelu lisatakse eri lehel (märgitakse nende numbrid, allkirjad ja käsikirja 
leheküljed, kuhu need tuleb paigutada).

4. Esimesel leheküljel tuuakse järgmised andmed: töö pealkiri, autori nimi ja 
initsiaalid, ametikoht, teaduslik kutse ja kraad, töö lähetanud asutuse nimetus 
(lisada asutuse juhataja perekonnanimi initsiaalidega, tema kutse, teaduslik kraad). 
Töö lõpus on autori allkiri, tema kodune aadress, telefoninumber ning ees-, isa- ja 
perekonnanimi. Kollektiivsetel töödel peavad olema kõikide autorite allkirjad, aad
ressid ning muud eespool mainitud andmed.

5. Töö peab olema viseeritud asutuse juhataja ja teadusliku juhendaja poolt 
(märgitakse nende kutse, teaduslik kraad ja ametikoht).

6. Kodumaa autorite nimedele, kelle töid tekstis tsiteeritakse, lisatakse ees- ja 
isanime algustähed. Käsikirjas esitatavate tsitaatide õigsust (tsitaati tuleb kontrollida 
originaali järgi) peab autor kinnitama oma allkirjaga lehekülje äärel. Sulgudes või 
viitega joone all näidatakse tsitaadi allikas — selle nimetus (viimane väljaanne), 
väljaandmise koht, aasta, köide, anne (number), leheküljed. •

7. Käsikirja lõpus esitatakse kasutatud kirjanduse nimestik. Trükitehnilistel 
põhjustel esitada esimeses järjekorras venekeelsed allikad ja seejärel kirjandus 
ladina tähestikku kasutavates keeltes; mõlemas rühmas järjestatakse autorid tähes
tikuliselt. Raamatutel näidatakse autori nimi, initsiaalid, pealkiri, väljaandmise 
koht ja ilmumisaasta. Ajakirjade puhul tuuakse ära autori perekonnanimi, init
siaalid, artikli pealkiri, ajakirja täielik nimetus, ilmumisaasta, köide, anne või num
ber, kasutatud artikli lehekülgede algus- ja lõpunumbrid.

8. Toimetus jätab endale käsikirjade parandamise ja jooniste ümberpaiguta
mise õiguse, samuti võib toimetus autori nõusolekul avaldada artikli autoreferaa
dina, referaadina või annotatsioonina. Käsikirju ei tagastata.

9. Ajakirja toimetusele ei või esitada töid, mis on juba teistes väljaannetes 
trükitud või teistesse toimetustesse avaldamiseks saadetud.

10. Koos käsikirjaga esitatakse asutuse tõend selle kohta, kas töö on plaani
line, mitteplaaniline või dissertatsiooni fragment. Märkida, kas autor õpib aspiran
tuuris statsionaarselt, kaugõppe teel või eksternina.

11. Eespool loetletud nõuete kohaselt vormistamata käsikirju ei saa toimetus 
võtta avaldamisele kuuluvate tööde plaani.

12. Käsikirjad saata aadressil: Tallinn, Tartu maantee 16, ajakirja «Nõukogude 
Eesti Tervishoid» toimetus. (Toimetuse tel. 220-07, 233-98).
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JUUBELIAASTA KOHUSTAB

Käesolev aasta on tähelepanuväärseks ajaloo verstapostiks — möö
dub 50 aastat esimese tööliste ja talupoegade riigi loomisest. Niisama 
vanaks saab nõukogude arstiteadus, mille saavutused on meile kõigile 
hästi tuntud. 1967. aastal on teatav tähendus ka ajakirja «Nõukogude 
Eesti Tervishoid» töös — lugeja lauale on jõudnud kümnenda aastakäigu 
esimene number.

«Nõukogude Eesti Tervishoiu» senisest tegevusest oli juttu juba aja
kirja möödunud aasta viimases numbris. Seekord tahaksime lugejaga 
jagada mõtteid tulevikuülesannetest, sest NLKP XXIII kongressi otsu
sed ja juubeliaasta kohustavad meid tõhusamalt kaasa aitama tervishoiu 
ja arstiteaduse arendamisele vabariigis.

Et «Nõukogude Eesti Tervishoid» on Eesti NSV-s ainuke arstitea
duslik ajakiri, on selle lugejaskond väga mitmepalgeline. Siia kuuluvad 
teaduslikud töötajad, praktiseerivad arstid, velskrid, meditsiiniõed, far
matseudid ja teised meditsiinitöötajad. Sellest olenevad ajakirjas ilmuvate 
artiklite ja kirjutiste erinev teaduslik tase ja temaatika mitmekesisus.

«Nõukogude Eesti Tervishoid» on üldmeditsiiniline ajakiri, seetõttu 
peab ta valgustama kõiki arstiteaduse valdkondi. Sellest tingituna on 
toimetuse raskemaks ülesandeks leida optimaalne vahekord teaduslik- 
teoreetiliste ja teaduslik-praktiliste artiklite vahel, mis rahuldaks enam
vähem kõiki lugejaid. Kuid selge on see, et teaduslik-praktiliste kirju
tiste arvu tuleb veelgi suurendada. Sama nõue kehtib ka üksikprobleeme 
käsitlevate ülevaateartiklite kohta. Viimaseid on avaldatud võrdlemisi 
vähe. Tõsi küll, siin annab end tunda kohalike autorite vähesus (või 
vähene aktiivsus). Ülevaate võib kirjutada ka ainult kirjanduse andmeil 
kuid veel parem — kui selles üldistatakse ühe teadlaste rühma või kool
konna kogemusi. Autoreil ja toimetusel tuleb arvestada, et praktiseeri
vale arstile on vaja teaduse uuematele andmetele tuginevaid metoodilisi 
näpunäiteid eri haiguste profülaktika, diagnoosimise ja ravi alalt.

«Nõukogude Eesti Tervishoid» on ka kesk-eriharidusega meditsiini
töötajate ajakiri. Seepärast on toimetuse kohuseks veelgi laiendada rub
riiki, mis abistab velskreid, meditsiiniõdesid, akušööre ja laborante nende 
igapäevases kutsetöös. Selleks on konkreetseid samme juba astutud, kuid 
asjale tuleks kasuks, kui kesk-eriharidusega meditsiinitöötajad ise aktiiv
semaks muutuksid. Nende artiklitele on alati kindlustatud «roheline tee»,

Farmatseudid on aeg-ajalt saatnud kaastööd, mis kõik on ammu 
avaldatud. On vajalik, et Farmatseutide Teaduslik Selts kaastöö alal 
abi osutaks.
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Kuigi lähtume tervishoiuvõrgu praktilistest vajadustest, on tarvis, 
et ajakiri avaldaks ka originaalsete uurimistööde tulemusi operatiivse
malt. Toimetuse portfellis on artikleid küllaldaselt, kuid kaalukaid tea
duslikke uurimusi (mis hiljem leiavad tee referatiivsetesse väljaannetesse, 
mida hakatakse sageli tsiteerima jne.) leidub nende hulgas suhteliselt 
vähe. Peab nimetama, et toimetusse saabunud käsikirjad ei ole alati 
objektiivselt kajastanud arstiteadusliku uurimistöö tegelikku taset ja 
ulatust Eesti NŠV-s.

Kvaliteedi huvides peab toimetuse kolleegium artiklite valikul nõud
likkust veelgi tõstma. Seni on ajakirjas ohtralt ilmunud pisiuurimusi 
(ühe või mõne haigusloo analüüse, killukesi väitekirjadest jms.), mis 
võtavad küll ruumi, kuid lugejat täiel määral ei rahulda. Nii mõnigi 
kord on artiklite teaduslik väärtus olnud napivõitu, sest tavaliste haigus
lugude analüüsimisega ei saa tänapäeval enam avastada materiaalse maa
ilma seaduspärasusi. Niisugusel teel avastatav on vist peaaegu kõik juba 
varem avastatud ja suure töö teinud autor jõuab sageli kõrgema kooli 
õpikutes fikseeritud seisukohtadele.

Toimetus hakkab tulevikus rohkem võitlema trükki minevate tea
duslike artiklite igakülgse sisulise taseme tõusu ja vormistamise korrekt
suse eest. Selleks tuleb toimetusel tihedamat koostööd arendada nii ret
sensentide kui ka autoritega. Appi peavad tulema ka arstide seltsid. 
Teadusliku kirjutise analüüsimine ja vaagimine seltsi (või seltsi juha
tuse) koosolekul peaksid töö kvaliteedile ainult soodsat mõju avaldama.

«Nõukogude Eesti Tervishoiu» ilmumissagedus ja maht ei võimalda 
avaldada kõike vabariigi meedikute teaduslikust produktsioonist. Ajakirja 
veergudele peaksid aga jõudma kõik metoodiliselt paremad ja sisult 
kaalukamad tööd. Toimetus võtab hea meelega vastu ülevaateartiklid, 
kus maailma -ja nõukogude arstiteaduse saavutuste taustal esitatakse 
laboratooriumi, kateedri, ravi- või profülaktikaasutuse kollektiivi või 
uurijate grupi poolt mingi ulatuslikuma probleemi lahendamiseks tehtud 
tööde tulemused ja näidatakse probleemi edasise läbitöötamise programm.

Loomulikult on tervitatav ka iga üksikuurija töö, kuid see ei tohiks 
endast kujutada näiteks kandidaadiväitekirjast väljarebitud fragmenti. 
Ei ole ju saladus, et kandidaaditöö ratsionaalne tuum mahub peaaegu 
alati ühte (äärmisel juhul kahte) hästi koostatud artiklisse. Meie aja
kirjas ei tohiks tulevikus enam leiduda poolikuid artikleid, milles vasta
valt soole, vanusele, diagnoosile jne. on inventeeritud ravil olnud haigeid, 
kuid puuduvad uudsed järeldused ja seisukohavõtud. Arvulised andmed, 
mille alusel tehakse järeldusi, peavad vajaduse korral olema töödeldud 
variatsioonstatistika meetodil.

Toimetus hakkab rohkem tähelepanu pöörama ka stiilile, termino
loogiale, kirjandusallikate kasutamisele jne. Kõiki neid ja ka eespool 
puudutatud küsimusi loodab toimetus käsitleda veel eriartiklites, mille 
ülesandeks on autoritele metoodilisi juhendeid anda.

«Nõukogude Eesti Tervishoid» on lugejate ees võlglaseks jäänud 
veel mitmel alal. Vähe on avaldatud retsensioone arstiteaduslike uudis
teoste (nii kirjastuste kui ka asutuste väljaannete) kohta, harva on 
organiseeritud diskussioone teaduslikel teemadel jne. Viimaste korral
damist raskendab mõnevõrra asjaolu, et ajakirja ilmumissagedus on 
väike, kuid see ei tohiks olla ületamatuks takistuseks.

Ajakirja veergudel pole käsitletud arstiteaduse ja bioloogia meto
doloogia küsimusi, ei ole tutvustatud ega kriitiliselt hinnatud kaasaegseid 
meditsiiniteooriaid, pole küllaldaselt valgustatud sotsiaalhügieeni prob
leeme jms. Need võlad on tulevikus vaja lunastada. Et niisuguste artik
lite autoreid pole alati kerge leida, siis peab toimetus kaalumisele võtma 
võimaluse hankida sobivaid kirjutisi teiste meditsiiniajakirjade veergu
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delt (võib-olla ka artiklite vahetuse korras). Toimetus eelistab küll 
kohalikke olusid tundvaid autoreid, ent kirjutiste saatust määravaks 
teguriks peavad ikkagi olema selle sisu ja vormi kvaliteet.

Eespool põgusalt käsitletud küsimuste lahendamine on eelkõige 
toimetuse liikmete, toimetuse kolleegiumi ja nõukogu otseseks ülesandeks, 
kuid kaasa peavad aitama kogu vabariigi meditsiinitöötajad. Ainult siis 
saab «Nõukogude Eesti Tervishoid» paremini rahuldada rohkearvulise 
lugejaskonna soove ja tarvidusi ning täita oma ülesandeid meditsiinilise 
teadusliku informatsiooni allikana.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ОБЯЗЫВАЕТ

Резюме

Для Советского государства 1967 год является юбилейным годом. И для жур
нала «Ныукогуде Ээсти Тервисхойд» он имеет немаловажное значение — на стол чи
тателя поступит первый номер десятого года издания.

Решения XXIII съезда КПСС и юбилейные даты обязывают редакцию и авторов 
тщательно продумать стоящие перед ними задачи, чтобы журнал мог в дальнейшем еще 
более эффективно содействовать развитию здравоохранения и медицинской науки в 
республике.

«Ныукогуде Ээсти Тервисхойд» является единственным медицинским журналом в 
Эстонской ССР. Поэтому он должен быть предназначен не только для научных сотруд
ников, но прежде всего для практических врачей. В ближайшее время редакция долж
на найти оптимальное соотношение в издании научно-теоретических и научно-практиче
ских материалов. Удельный вес последних нужно несомненно увеличить. Необходимо 
чаще публиковать обзорные статьи, учитывая при этом то, что практических врачей 
в первую очередь интересуют конкретные методические указания по профилактике, 
диагностике и лечению болезней с учетом новейших данных. В дальнейшем также надо 
значительно расширить рубрику, под которой публикуются статьи для фельдшеров, се
стер, акушеров и лаборантов. В этом направлении редакция уже сделала первые 
шаги.

Исходя в первую очередь из потребностей практических работников здравоохра
нения, нельзя забывать и о необходимости оперативно освещать на страницах жур
нала результаты оригинальных научных исследований. Для того чтобы журнал объек
тивно отражал уровень и размах научной работы в Эстонской ССР, необходимо зна
чительно повысить требования к публикуемым исследованиям. Редакция должна бо
роться с мелкотемием, незавершенностью и поверхностным изложением материала. 
Необходимо заказывать больше таких статей, которые основаны на коллективно про
веденных работах, где при разработке определенной проблемы получены новые цен
ные результаты. Редакция должна работать в более тесном контакте с авторами и 
рецензентами. Редакции должны помогать и врачебные общества, где предварительно 
анализируются направляемые в редакцию статьи.

Редакция журнала «Ныукогуде Ээсти Тервисхойд» должна больше печатать ста
тей по вопросам методологии медицины и биологии, по социальной гигиене, больше 
рецензий на новые издания и т. д. Надо познакомить читателей с современными тео
риями медицины и т. д.

Решение перечисленных вопросов является непосредственной задачей работников 
редакции, редакционной коллегии и редакционного совета, но содействовать этому 
должны все медицинские работники республики. Только таким путем журнал «Ныуко
гуде Ээсти Тервисхойд» может удовлетворить читателей и явится хорошим источником 
научной медицинской информации.

5



TEOORIA JA PRAHTI HA

SÜDAME ÄRRITUSJUHTE HÄIRETE RAVIST 
PREDNISOLOONIGA

K. KÕRGE
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonna sisehaiguste kateedrist, 
juhataja professor K. Kõrge, ja Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R- Lepner)

Südame ärritusjuhte häiretest võib patsiendi elu ohustada totaalne 
atrioventrikulaarne blokaad (eriti siis, kui see kulgeb Adams-Stokes- 
Morgagni hoogudega), mida on tungivalt tarvis kõrvaldada. Reumo- 
kardiidi akuutses faasis tekkinud atrioventrikulaarne blokaad reageerib 
antireumaatilisele ravile üsna rahuldavalt. Raviefekti on raskem saa
vutada südameinfarkti ja kardioskleroosi tagajärjel sugenenud ärritus- 
juhtehäirete puhul. Niisugusel juhul tavaliselt manustatav atropiin või 
mõni selleks sobiv adrenomimeetiline preparaat (näiteks isadriin) juhti- 
vust alati ei taasta või siis mõjub ainult lühikest aega. Üheks ravi
vahendiks on veel portatiivne elektrostimulaator, mille elektroodid pai
gutatakse südamelihasega otsesesse kontakti operatsiooni teel.

1954. aastal kirjeldasid Prinzmetal ja Kennamer (tsit. 1 järgi) müo- 
kardiinfarkti tagajärjel tekkinud ja Adams-Stokes-Morgagni hoogudega 
kulgeva täieliku atrioventrikulaarse blokaadi kõrvaldamist kortikotro- 
piini (AKTH) abil. Analoogilisi tulemusi said kortisooniga M. Phelps ja 
J. Lindsay (7) 1957. aastal. B. Pay ja W. Wawerly (6) manustasid kuuele 
haigele, kellel esinesid Adams-Stokes-Morgagni hood, prednisolooni 
(neljale 80 mg, ühele 40 mg ja ühele 100 mg) ja saavutasid viiel neist 
siinusrütmi. Müokardiinfarktist tingitud südame ärritusjuhte häireid 
õnnestus prednisolooni ja hüdroadresooni abil kõrvaldada 4 juhul 

[G. Nagy ja S. Biro (5)]. Positiivseid tulemusi kirjeldavad ka V. Anaškina 
ja J. Rudjakov (1), kes totaalse atrioventrikulaarse blokaadi kõrvalda
miseks manustasid haigetele 20 mg prednisolooni päevas (kokku 10 päeva 
vältel). Ravimiannuse vähendamisel 2,5 mg-ni päevas blokaad taastus, 
kuid pärast annuse suurendamist kadus uuesti. Infarktipuhuse atrio
ventrikulaarse blokaadi raviks soovitavad kortikosteroidhormoone veel 
L. Laucevicius ja E. Motejunaite (2), J. Dall ja J. Buchanan (3) ning 
J. Müller (4).

Prednisoloonravi efekti totaalse atrioventrikulaarse blokaadi korral 
illustreerigu järgmine haiguslugu.

Juht 1. 73-aastane meeshaige А. P., pensionär, saabus Tartu Linna Kliinilise 
Haigla sisehaiguste osakonda (haiguslugu 3613/65) 4. XI 1965. a. Diagnoos: Cardio- et 
coronarosclerosis. Asthma cardiale. Insufficientia cardiovascularis chronica II. 1964. a. 
kevadel oli haigel olnud müokardiinfarkt. Hiljem oli korduvalt viibinud Tartu Linna 
Kliinilises Haiglas kardiovaskulaarse puudulikkuse tõttu. Raviks oli kasutatud stro- 
fantiini, eufülliini ja hapnikku. Patsient küll ajutiselt paranes, kuid kodus tekkisid 
jällegi hingeldus ja jalgade turse. Viimasel ajal kaotas korduvalt teadvuse. Steno
kardiale iseloomulikke valusid viimastel kuudel ei tekkinud.

Kliinikusse saabumisel esinesid tsüanoos ja düspnoe. Tursed puudusid. Pulss 
halva täitumusega, sagedus 40 korda minutis. Vererõhk 260/70 mmHg. Kopsude 
alumistes osades krepitatsioon. 5. XI 1965. a. tehti elektrokardiogramm: totaalne 
atrioventrikulaarne blokaad. Vatsakeste sagedus 39, kodade sagedus 75 korda 
minutis. Hisi kimbu vasaku sääre täielik blokaad. Erutusjuhte aeglustus aatriumides 
(P = 0,12"). Saabudes oli SR 37 mm esimese tunni jooksul, 3 nädalat hiljem aga 
21 mm. 9. XI 1965. a. transaminaasi vereseerumis 14 ühikut. 17. XI 1965. a. 
elektrolüüte vereseerumis: Na 145, К 6,15 ja Ca 5,0 mekv./l. 24. XI 1965. a. siaal- 
hapet vereseerumis 31 ühikut. Proteinogramm: üldvalku 6,55%, sellest gamina- 
globuliine 17,2%, beetaglobuliine 16,0%, alfa2-globuliine 9,8%, alfaj-globuliine 7,4%, 
albumiine 49,4%. Uriinis valku kuni O,7%o.

Ravi alustati strofantiini (0,25 mg), eufülliini (2,4 %-List lahust 5 ml) ja magnee- 
siumsulfaadi (25%-list lahust 5 ml koos glükoosilahusega) manustamisega veeni, 
3 korda päevas anti atropini 0,0002, coffeini natrio-benzoici 0,06, ephedrini hydro- 
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•chlorici 0,01. 3-nädalase ravi vältel blokaad ei likvideerunud. Et haige seisund oli 
•endiselt raske, hakati talle 25. XI 1965. a. manustama prednisolooni 20 mg päevas. 
27. XI 1965. a. oli pulsisagedus 52, vererõhk 230/80 mmHg. 30. XI 1965. a. aga 
pulsisagedus 72, vererõhk 180/90. Samal päeval tehtud elektrokardiogramm näitas, 
et siinusrütm oli taastunud, kuid Hisi kimbu vasaku sääre täielik blokaad püsis 
endiselt. Haige enesetunne muutus tunduvalt paremaks. Kardiaalastma hoogusid 
enam ei tekkinud. Kuni kodusele ravile suunamiseni (18. XII 1965. a.) püsis 
siinusrütm frekventsiga 80—84 korda minutis. Kogu selle aja jooksul sai haige 
aegamööda vähenevates annustes prednisolooni. Sama ravi soovitati jätkata kodus. 
Kontrollimisel, mis toimus 2 kuud hiljem, selgus, et haigel püsis siinusrütm ja 
enesetunne oli rahuldav (nüüd juba üle kuu ilma prednisoloonita).

Positiivse efekti saavutasime prednisoloonraviga ka ühel sino- 
aurikulaarse blokaadi juhul.

Juht 2. 63-aastane naishaige M. M., meditsiiniõde, saabus Tartu Linna Kliini- 
lisse Haiglasse (haiguslugu 810/66) 10. III 1966. a. Diagnoos: Coronaro- et cardio- 
sclerosis. Stenocardia. Patsient oli stenokardiale iseloomulike valude all kannatanud 
juba 4—5 aastat. 10. III 1966. a. tekkis eriti tugev valu vasakul rindkeres, mille 
tõttu ta suunatigi statsionaarsele ravile. Saabumisel oli südametegevus arütmiline, 
pulsisagedus 135 korda minutis. Vererõhk 150/80 mmHg. Pärast 0,25 mg strofantiini 
manustamist muutus enesetunne paremaks, pulsisagedus vähenes 106-ni. Elektro
kardiogramm näitas Hisi kimbu vasaku sääre täielikku blokaadi ja sinoauriku- 
laarset blokaadi (iga 2 kuni 4 löögi järel langes üks vatsakeste kompleks välja). 
Ravi strofantiini, eufülliini, atropiini ja glutamiinhappega vähendas 15. III 1966. a. 
pulsisagedust küll umbes 60 löögini minutis, kuid sinoaurikulaarne blokaad püsis. 
18. III 1966. a. alates ordineeriti 15 mg prednisolooni päevas. 24. III 1966. a. 
sinoaurikulaarne blokaad kadus. Pulsisagedus on 76 korda minutis, vererõhk 
130/78 mmHg. Patsiendi enesetunne hea.

Prednisolooni toimemehhanism infarktijärgsete ärritusjuhtehäirete 
puhul ei ole päris selge. Värske infarkti juhtudel tuleb arvestada ärritus- 
juhtesüsteemi kahjustava perifokaalse põletiku pärssimist [Prinzmetal ja 
Kennamer (tsit. 1 järgi)]. Infarktijärgse seisundi hilisemas staadiumis on 
tarvis silmas pidada sümpatikotroopsete katehhoolamiinide toime potent- 
seerimist glükokortikoidide poolt ja ainevahetuse muutusi, mis paranda
vad ärritusjuhtesüsteemi juhtivust. Diskuteerimist vajaks ka oletus, mille 
järgi ärritusjuhtehäired võiksid tekkida infarktijärgse sündroomi tüüpi 
autoallergilise reaktsiooni tagajärjel, mida on võimalik pärssida glüko- 
kortikoididega. Viimati öeldu tõenäolisusele viitavad püsivalt kõrgenenud 
siaalhappesisaldus vereseerumis ja kiirenenud settereaktsioon, mis meil 
esines esimesel juhul. Lõpuks peab märkima, et tuleb ette ka predniso- 
loonravi suhtes resistentseid südame ärritusjuhte häiretega haigeid.

KIRJANDUS: 1. Анашкина В. M„ Рудяков Я. О. Кардиология. 1962, 3, 
$6—87. — 2. Лауцевичус Л. 3., Мотеюнайте Е. С. Врачебн. дело 1964, 9, 
58—63. — 3. Dall, J., Buchanan, J. Lancet, 1962, 2, 8—12. — 4. Müller, J. 
2. ges. innere Med. 1964, 8, 376—378. — 5. N a g y, G., В i r o, S. Tsit. Мед. реф. жур
нал. 1964. Раздел 1, 2, 35. — 6. Р а у, В., Wawerly, W. Brit. Med. J. 1961, 5247, 
139—142. — 7. P hei ps, M. D., L i n d s a y, J. D. New England J. Med. 1957, Vol. 
256, 204.

О ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
ПРЕДНИЗОЛОНОМ

К. Кырге

Резюме

Применение преднизолона показано при лечении нарушений сердечной проводи
мости, вызванных ревматизмом, а также кардиосклерозом и инфарктом миокарда.

Описываются два случая: в первом случае лечили больного 73 лет с применением 
преднизолона (20 мг в сутки), устранив тем самым постинфарктную полную атриовен
трикулярную блокаду. Во втором случае успешно лечили больную 63 лет (по 15 мг пред
низолона в сутки), у которой имела место постинфарктная синоаурикулярная блокада. 
Механизм действия преднизолона при нарушении проводимости сердца после инфаркта 
не совсем ясен. В случаях свежего инфаркта следует учитывать торможение перифо
кального воспаления, которое порожает сердечную проводимость. В поздней стадии 
болезни следует помнить о потенцировании действия симпатикотропных катехоламинов 
глюкокортикоидами и изменении обмена веществ, улучшающем проводимость прово
дящей системы сердца. ,
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Можно предполагать, что нарушения проводимости в постинфарктном синдр°м£ 
могут возникать в результате аутоаллергической реакции, которую можно подавлять 
глюкокортикоидами.

И в отношении преднизолонотерапии встречаются также резистентные больные 
нарушениями сердечной проводимости.

PEAAJU RASVEMBOOLIA DIAGNOOSIMISEST JA RAVIST

A.-E. KAASIK
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna neuroloogia ja neurokirurgia kateedrist» 

juhataja dotsent E. Raudam)

Rasvemboolia on raskete traumade korral sagedaseks surma põhju
seks (3, 4, 5, 14), kuid elupuhuselt diagnoositakse seda haigust harva 
(3, 12, 16). Embolit põhjustavate rasvatilkade kogunemist veresoontesse 
seletati rohkem kui sajandi vältel nn. mehhaanilise teooriaga. Kõige 
sagedamaks rasvemboolia põhjuseks peeti vigastatud toruluude rasvüdi 
osakeste sattumist mittekollabeeruvatesse luuüdiveenidesse, kust vere- 
vool neid kannab eelkõige kopsuvereringesse. Selle läbinud rasvatilga- 
kesed võivad jõuda mitmesugustesse suure vereringe osadesse, sealhulgas 
ka ajuveresoontesse (2, 3, 5, 6).

Ön tõenäoline, et rasvaosakeste sattumine vereringesse mehhaani
lisel teel on emboolia põhjuseks vähemalt osal juhtudest. Viimaste aas
tate jooksul aga on selgunud mitmeid uusi fakte, mis võimaldasid luua 
rasvemboolia patogeneesi füüsikalis-keemilise teooria (11, 15, 16). Avas
tati, et raske trauma puhul vere rasvaemulsiooni (nn. hüülomikronite) 
stabiilsus väheneb. Kudede arvel suureneb vereseerumis rasvasisaldus — 
tekib hüperlipeemia. Trauma tagajärjel esinevate vereringehäirete taus
tal loob hüperlipeemia koos vere rasvaemulsiooni stabiilsuse vähene
misega võimaluse suuremate rasvatilkade moodustumiseks erinevates 
vereringeosades, peamiselt arterioolides ja kapillaarides. Suurem osa 
rasvembooliatest tekib just füüsikalis-keemilisel teel. Trauma tagajärjel 
surnute lahangumaterjali sihipärasel uurimisel on mitmesuguste elundite 
rasvemboolia kindlaks tehtud 75—88,2 %-1 kõikidest lahangujuhtudestr 
kusjuures alati leiti rasvatilgakesi kopsukapillaarides (3, 19). Kui rasv
emboolia ulatus ja intensiivsus on väikesed, siis vereringe vastavas osas 
häireid ei teki ja haigus kulgeb kliiniliste nähtudeta.

Kliiniliselt väljenduv peaaju rasvemboolia on suhteliselt harva esi
nev tüsistus. N. V. Sklifossovski nimelises instituudis aastail 1953—1962 
registreeritud 29 340 traumajuhust esines kliiniliselt väljendunud peaaju 
rasvembooliat ainult 33-1 (0,11%), kusjuures elupuhuselt suudeti seda 
diagnoosida ainult pooltel juhtudest (8). Et rasvemboolia on süsteemi- 
haigus, siis tabab see veresoonkonna erinevaid osi ühel ja samal ajal.. 
Peaajukahjustus on raskekujulise rasvemboolia korral juhtivaks, kuid 
mitte ainsaks haiguse kliinilist pilti ja kulgu määravaks teguriks. Samal, 
ajal on alati tabatud ka kopsud, neerud, maks, süda ja nabaalused koed 
(1, 3, 5).

Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla hingamistsentrumis on seni ravi
tud 4 üliraskes seisundis viibinud peaaju rasvembooliaga haiget, kellest 
3 paranes. Esitame siinjuures 2 haigusjuhtu.

Juht 1. 30-aastasel meeshaigel E. J.-l (haiguslugu nr. 415/1964) jäid jalad 
24. aprillil 1964. a. autokoormalt veerenud palkide alla. Rajoonihaiglas diagnoositi 
vasaku sääreluu murdu diafüüsi keskmise ja distaalse kolmandiku piiril. Haige oli 
teadvusel, vereringe seisund rahuldav. Umbes 12 tundi pärast traumat tekkis järsku 
somnolentsus, seejärel kooma, ilmusid sirutuskrambid (detserebratsioonihood) ja 
kahepoolne Babinski sümptoom. Et hingamisteede mehhaanilise sulguse nähud süve
nesid, intubeeriti haige kohapeal ja toimetati hingamistsentrumi, kus tehti trah- 
heostoomia. Teisel haiguspäeval ilmusid kaelale ja rinnale täppverevalumid. Ise
loomulik oli väga tugev hüperventilatsioon, kusjuures minutimaht esimesel haigus
päeval ulatus 21 liitrini. Haige seisundit ei õnnestunud stabiliseerida ja ta suri 
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5. haiguspäeval. Lahangul leiti tüüpiline hemorraagiline purpura aju kõikidel lõike
pindadel, rasvatilgakesi sedastati ka kopsus, maksas ja neerukoes.

Juht 2. L. P., 33-aastasel meeshaigel (haiguslugu nr. 1034/1965) tekkis 10. X 
1965. a. liiklusavarii tagajärjel mõlema reieluu fraktuur diafüüsi keskosas. И. X 
1965. a. tehti traumatoloogiaosakonnas reieluude naelastus. Pärast narkoosist ärka
mist oli patsiendi seisund hea. ööl vastu 12. X 1965. a. kaotas teadvuse, tekkisid 
tahhüpnoe (40—50 korda minutis), tahhükardia (kuni 160 korda minutis), jäsemetes 
külgühtlane sirutustoonuse tõus ja kahepoolne Babinski sümptoom. Järgmisel hom
mikul olid kaelal, rindkere ülemises osas ja kaenla piirkondades täppverevalumid. 
Esimese haigusnädala vältel esines progresseeruv hemoglobiini vähenemine 12,2 g°/o-lt 
9,4 g°/o-ni, kusjuures samal ajal langes ka hematokrit 45%-lt 33%-ni. Kui tekkis 
komatoosne seisund, tehti trahheostoomia ja haige toodi üle hingamistsentrumi, kus 
toimus infusioonteraapia, süstiti vitamiine, kapillaaride permeaablust vähendavaid 
vahendeid ja strofantiini. Haige sai ninasondi kaudu pidevalt hapnikku ning peri
oodiliselt tehti talle süsihappegaasinhalatsioone (7%) ja hapnikinhalatsioone (93%). 
19. X 1965. a. teadvus taastus, 2. XI 1965. a. eemaldati haigel kanüül ja 6. XI 1965. a. 
viidi üle traumatoloogiaosakonda. Sealt lahkumisel neuroloogilisi ärajäämanähte ei 
esinenud.

Haiglas viibimise ajal uuriti patsiendil ajukoe gaasivahetust kordu
valt. Vereproovid selleks võeti samal ajal sisemise kägiveeni krani- 
aalosast ja õlavarrearterist. Uurimistulemused on esitatud tabelis 1.

Tabel 1
Haige L. P. ajukoe gaasivahetuse näitajad
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2 12,25 41,46 17,15 19,87 36,73 61,6 86,4 4,90 4,73 0,97 0,29
2* 12,52 40,33 18,90 19,87 35,63 63,0 95,2 6,38 4,70 0,74 0,34

7 8,54 50,84 12,16 13,62 47,41 62,8 89,2 3,62 3,43 0,95 0,30
14 9,90 56,30 13,92 15,14 50,84 65,4 92,0 4,02 5,46 1,35 0,29
21 10,46 48,58 16,29 17,02 43,16 61,4 95,5 5,83 5,42 0,93 0,36
28 10,66 53,24 17,89 18,38 46,05 58,0 97,3 7,23 7,19 0,99 0,40

* Sama uuringu käigus korduvalt võetud analüüsid pärast 20 minutit väldanud 
hapnikravi ninasondi kaudu.

Tabelist 1 nähtub, et esimese kolme nädala jooksul kasutas aju 
hapnikku vähem, mida näitab normist (0,32) madalam hapniku kasuta
mise koefitsient (0,29). Hapniku tarvitamine tõusis märgatavalt üle normi 
alles kolmanda haigusnädala lõpuks, kui haige psüühika täielikult nor
maliseerus. Ka arteriovenoosne hapnikudiferents oli esimese kolme hai
gusnädala jooksul normist (6,01) märgatavalt madalam, mis samuti näi
tas, et aju tarbis sel perioodil hapnikku normaalsest vähemal hulgal. 
Neljandal haigusnädalal, kui patsiendi seisund lõplikult paranes, suurenes 
ajukoe hapnikutarbimine tunduvalt (arteriovenoosne hapnikudiferents 
suurenes 3,62-lt 7,23-le). Vaatamata 3 nädalat kestnud tunduvale ajukoe 
hapnikutarbimise häirele ei ilmnenud paranemisel psüühilisi ega neuro
loogilisi ärajäämanähte. Ajukoe hingamiskoefitsient (RQ) püsis kogu 
haigusperioodi vältel normi lähedal. See näitab, et ajukoe tööks vajalik 
energia saadi (vaatamata hapnikutarbimise langusele) glükoosi aeroobse 
oksüdatsiooni teel.

On selge, et ajukoehüpoksiale viib rasvatilgakestest ajuarterioolides 
ja -kapillaarides põhjustatud mikrotsirkulatsioonihäire. Lisaks sellele esi
nesid eespool kirjeldatud haigetel tsentraalse regulatsiooni häiret kajastav 
tugev hüperventilatsioon ja sellest tulenev arteriaalne hüpokapnia 



<35,63 vol°/o). On teada, et hüperventilatsioonisündroomi süvendab kopsU 
vereringe puudulikkus, mis tekib kopsuarterioolide rasvemboolia taga 
järjel (16). Hüperventilatsiooni võib põhjustada ka rasvembooliaga sage 1 
kaasnev hüpertermia, kuid meie haigetel hoiti kehatemperatuur nor 
maalne medikamentide ja füüsikalise jahutamise abil. Hüperventila sioo 
nist tingitud hüpokapnia ahendab aju veresoon! ja põhjustab aju ra u 
hapnikuvaeguse süvenemist (17). Hüpokapnia korral on hapnikuv а а 
nemine hemoglobiinist (kudede suunas) tugevasti pidurdatud ( )» mis 
omakorda süvendab ajukoehüpoksiat.

Peaaju rasvemboolial puuduvad spetsiifilised tunnused. Selle puhul 
sageli täheldatavad sümptoomid (teadvuse kadumine pärast traumat esi
nenud nn. helget perioodi, toonilised krambid, patoloogiliste reile i e 
ilmnemine jt.) võivad esineda ka ajukoljutrauma ning selle tüsistuste 
(hematoomid ja ajuturse) korral, mistõttu tabelis 2 esitame mõned kn- 
teeriumid diferentsiaaldiagnoosimiseks. Tabel on koostatud kirjanduse 
andmeil (3, 7, 16).

Tabel 2

Sümptoom Raske ajukon- 
tusioon Rasvemboolia Ajukoljutrauma 

tüsistused

«Helge periood» puudub 18—24 tundi 6—10 tundi
Teadvusehäire algus äge äge aeglaselt progres

seeruv
Pulsisageduse muutu

mine
aeglane pulss väga kiire pulss aeglane pulss

Neuroloogilised sümp
toomid

nii sümmeetrilised 
kui ka asüm- 
meetrilised

sümmeetrilised asümmeetrilised

Detserebratsioonirigiid- 
sus

varane varane terminaalne

Liikvori muutused sisaldab verd tavaliselt selge sisaldab verd
Petehhiad puuduvad esinevad puuduvad

Aju rasvemboolia diferentseerimisel ajutursest ning traumaatilistest 
hematoomidest on oluline meeles pidada, et rasvemboolia puhul tekivad 
detserebratsioonirigiidsus ja teadvuse kadumine järsku, kuna subduraal- 
sete ja epiduraalsete hematoomide korral arenevad nimetatud häired 
progresseeruvalt (sõltuvalt turse ja hematoomide suurenemisest). Rasv
emboolia kahjustab tavaliselt kõiki ajupiirkondi, mistõttu neuroloogilise 
külgerinevusega (näiteks hemipareesiga) kulgevaid juhtumeid tuleb ette 
harva. Hematoomid aga mõjustavad algstaadiumis esmalt ühte ajupool
kera, mis põhjustab neuroloogilise külgerinevuse, ning alles ajutüve 
kompressiooni arenemisel võib neuroloogiliste muutuste asümmeetria 
kaduda. Tabelis esitatud nn. helge perioodi pikkus on väga suhteline ja 
võib näiteks kiiresti areneva epiduraalse hematoomi puhul olla tunduvalt 
lühem kui 6 tundi, kuid rasvemboolia korral on nn. helge periood reegli
päraselt siiski pikem kui hematoomi juhtudel.

Rasvemboolia ravis on oluline, et haigele tagataks vaba välishinga- 
mine, milleks igal raskel juhul tuleb teha trahheostoomia. Et vähendada 
arteriaalset hüpokapniat ning parandada vereringet peamiselt ajukapil- 
laarides, on akuutsel perioodil vajalikud pidev hapnikravi ja perioodi
liselt 5—10% süsihappegaasinhalatsioonid (13). Oluline on võitlus hüper- 
ventilatsioonisündroomiga, sest just see on osutunud patogeneetiliseks 
lüliks, mis ajuvereringehäirete puhul põhjustab surma (10). Hüperventi- 
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latsiooni aitavad kõrvaldada vegetatiivne blokaad neuropleegikumidega, 
novokaiini süstimine veeni (2,0 g infusioonina ööpäevas) ja kunstlik hüpo- 
termia. Oluline on kinni pidada kõikidest raviprintsiipidest, mida soovi
tatakse üliraske ajukoljutrauma puhul: vedelike, glükoosi ja valguhüdro- 
lüsaatide adekvaatne manustamine, samuti elektrolüütide bilansi jälgi
mine ja vajaduse korral selle korrigeerimine (9). Kui tegemist on hüper- 
termiaga, mis medikamentide (püramidooni ja aspiriini) abil pole kõrval
datav, tuleb rakendada füüsikalist jahutamist, et hoida kehatemperatuuri 
ja seega ka organismi hapnikutarvet normi piires. Viimasel ajal soovi
tatakse väikeste hepariiniannuste süstimist. On täheldatud, et 10—50 mg 
hepariini süstimine veeni tõstab seerumlipaasi aktiivsust, kiirendades 
neutraalrasva hüdrolüüsi. Vaatamata «hemorraagilise purpura» esine
misele ajus ei ole hepariinravi põhjustanud ajuverevalumeid (16). Kapil- 
laarvereringe normaliseerimisel on efektiivseks osutunud dekstraanipre- 
paraadid (polüglükiin). Dekstraaninfusioone soovitatakse teha 500 ml 
suurustes kogustes iga 12 tunni järel. On leitud, et mainitud ravi mõjul 
väheneb erütrotsüütide kämpumine kapillaarides, paraneb koe läbivoo- 
lutus ja väheneb veresoonte seina permeaablus (11).

KIRJANDUS: 1. Блохас Ц. В кн.: Соврем, проблемы нейрохир. Труды I кон
фер. нейрохирургов Прибалт, респ. Каунас, 1966, 289—290. — 2. Боголепов Н. К. 
Руководство по неврологии, т. 4. М., 1963, 159—167. — 3. Бялик В. Л. и Шей
нис М. И. Ортопедия травматол. и протезир. 1958, 3, 43—48. — 4. Золотов- 
ская В. А. Труды Ин-та Склифосовского, т. 4, кн. 2, М., 1958, 91—96. — 5. Куша
ков Г. К. и Усманов М. К. Сборник научн. трудов Ташкентского мед. ин-та. т. 23, 
1962, 63—66. — 6. Лурье 3. Л. Расстойства мозгового кровообращения. М., 1959. — 
7. Полторацкий Р. П. Врачебн. дело, 1960, 1, 87—88. — 8. Стрелинская Т. А. 
Труды Московск. гор. н.-н. нн-та скорой помощи. М., 1964, 11,115—120. — 9. Т и к к А. А. 
и К а а с и к А. А. Вопр. клин, неврол. и психиатр, т. 5, Тарту, 1965, 41—44. — 10. Ц у п - 
пинг Р. X. Вентиляция легких, легочный газообмен и газы артериальной крови в 
острой стадии инсультов головного мозга. Автореф. дисс. канд. Тарту, 1965. — 
11. Bergentz, S. Е. Aeta chirurg. scand. 1961, Suppi. 282, 1—72. — 12. Ber- 
goüignan, M. e. a. Rev. Neurol., 1965, 112, 1, 5—13. — 13. Broom, B. Lancet, 
1961, 1, 7190, 1324—1325. — 14. E m s о n, H. E. J. Clin. Pathol. 1958, 11, 1, 28—35. — 
15. Evarts, С. M. Clin. Orthop. 1964, 33, 2, 183—193. — 16. Evarts, С. M. 
J. Amer. Med. Assoc. 1965, 194, 8, 899—901. — 17. Kety, S. S., Schmidt, C. F. 
J. Clin. Invest. 1946, 25, 107—119. — 18. M а 1 e 11 e, W. С., E i s e m а n, B. J. Aviat. 
Med. 1958, 29, 8, 611—615. — 19. P а 1 m о v i с, V., M с С а г г о 11, J. R. Arch. Pathol. 
1965, 80, 6, 630—640.

О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ МОЗГА

А.-Э. Каазик.

Резюме

Жировая эмболия при травмах часто является причиной смерти, а при жизни 
диагностируется редко. Поэтому долгое время считали, что частицы пораженного кост
ного мозга проникают в вены, часть из них проникает через легочные капилляры в 
артерии и заносится в мозг, внутренние органы и кожу. В настоящее время стало из
вестно, что существует и другая более частая патологическая цепь развития жировой 
эмболии. Известно, что после травмы имеет место повышение уровня липоидов крови и 
нарушение их эмульсионного состояния, что способствует образованию больших капелек 
жира в разных отделах капиллярного кровообращения.

Описывается два сверхтяжелых случая жировой эмболии мозга у больных, ле
ченных в условиях респираторного центра, из которых один выздоровел. Проведенные 
исследования легочной вентиляции и газов крови, особенно измерения газообмена моз
говой ткани, выполненные на 130 больных с инсультом мозга, позволили автору сделать 
некоторые выводы о газообмене у двух вышеназванных больных. Выраженная арте
риальная респираторная гипокапния создает у таких больных весьма неблагоприятные 
условия для мозгового кровообращения. Компенсаторное повышение артериовенозной 
разницы мозга по кислороду наступало лишь на четвертой неделе заболевания.

Приведены важнейшие дифференциально-диагностические признаки между жи
ровой эмболией и осложнениями черепно-мозговой травмы. Дается краткий обзор со
временных методов лечения жировой эмболии мозга.
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LATENTNE JA MANIFESTNE HEGGLINI SÜNDROOM 
HÜPERTOONIATÕVE PUHUL

E. LAANE
(Võru Rajooni Keskhaiglast, peaarst H. Kalda. Teaduslik juhendaja dotsent ü. Lepp)

Hüpertooniatõve puhul arenevad südamelihases difuussed düstroofi
lised ja sklerootilised muutused, mis on seoses südamelihase huper roo- 
fiale mittevastava kapillarisatsiooni ja ülekoormusega (3, 4). Need muu
tused osutuvad kardiovaskulaarse puudulikkuse tekkes tihti maarava- 
maks kui koldelised müokardikahjustused (2). Tänu elektrokardiograafi- 
lisele uurimisele pole koronaarvereringe häirete tagajärjel tekkinud kol- 
deliste müokardikahjustuste diagnoosimine raske. Hoopis keerukam on 
hinnata difuusset müokardikahjustust ja sellest tulenevat müokardi kont- 
raktsioonivõime langust enne väljakujunenud kardiovaskulaarse puudu
likkuse tekkimist. Selle uurimiseks puuduvad tõhusad meetodid. Rutiinne 
elektrokardiograafiline uurimine seda küsimust ei lahenda (1). Elektro- 
kardiograafia abil pole võimalik määrata hüpertroofiliste ja düstroofiliste 
protsesside ulatust ja nende omavahelist suhet.

Uurimise aluseks võtsime Hegglini sündroomi kui ühe olulise müo- 
kardikahjustuse ja kontraktsioonivõime languse tunnuse (5). Klassikalist 
Hegglini sündroomi täheldatakse harva ja peamiselt hüpertooniatõve 
hilistes staadiumides (7). Võtsime esialgseks ülesandeks selgitada võima
lusi latentse Hegglini sündroomi esiletoomiseks. See õnnestus Valsalva 
katsu modifikatsiooni abil elektrofonokardiogrammi registreerimise ajal 
(6). Nimetatud meetodil uurisime 232 hüpertooniatõbe põdevat haiget. 
Nendest oli I staadiumi B-faasis 41, II staadiumi A-faasis 103, II staa
diumi B-faasis 70 ja III staadiumis (kardiaalse vormiga) 18 haiget. 
Uuringute tulemused on toodud tabelis.

Klassikalise ja latentse Hegglini sündroomi ning elektrilise süstoli manifestne 
ja latentne pikenemine hüpertooniahaigetel

Hüpertooniatõve 
staadium I В II А II В

III (kardi- 
aalne 
vorm)

Kokku

Haigete üldarv
Klassikalise Hegglini 

sündroomiga haige
te arv

41 103

7 (6,8%)

70

14 (20%)

18

9 (50%)

232

30 (12,9%)
Valsalva katsu ajal 

ilmneva Hegglini 
sündroomiga haige
te arv 11 (26,8%) 52 (50,4%) 25 (35,7%) 6 (33,3%) 94 (40,5%)

Elektrilise süstoli pi
kenemisega haigete 
arv 11 (26,8%) 61 (59,2%) 44 (62,8%) 16 (88,8%) 132 (56,9%)

Valsalva katsu ajal 
ilmneva elektrilise 
süstoli pikenemise
ga haigete arv 10 (24,4%) 19 (18,4%) 8 (11,4%) 2 (11,1%) 39 (16,8%)

Tabelist näeme klassikalise Hegglini sündroomi juhtude esinemis
sageduse sõltuvust hüpertooniatõve staadiumist. Latentset Hegglini sünd
roomi aga sedastasime I-B staadiumis 27 %-1, H-A — 50 %-1, II-B — 36 %-1 
ja III — 33%-1 uurituist. Kokku esines klassikalist ja latentset Hegglini 
sündroomi vastavalt hüpertooniatõve staadiumidele: I-B — 27%, II-A — 
57%, II-B — 56% ja III — 83 %-1.

Järeldused
1. Valsalva kats võimaldab hüpertooniahaigetel kindlaks teha 

latentse Hegglini sündroomi.
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2. Manifestse ja latentse Hegglini sündroomi esiletulek võib olla 
müokardi kontraktsioonivõime relatiivse languse tunnuseks.

3. Et latentse Hegglini sündroomi juhud hüpertooniatõve II-A staa
diumis sagenevad, võib pidada tõenäoliseks, et sel ajal pole süda suure
nenud koormusega veel suutnud kohaneda.

4. Hüpertooniatõve H-B staadiumis on märgatavalt suurenenud klas 
sikalise Hegglini sündroomi juhtude arv, kuid latentset Hegglini sünd
roomi on täheldatud suhteliselt harvem. See näitab, et ligi pooltel juhtu
dest tuleb süda müokardi hüpertroofia arvel tööga toime. Kui müokardis 
hakkavad prevaleerima düstroofilised muutused, siis ilmneb latentne 
Hegglini sündroom, mis kiiresti läheb üle manifestseks sündroomiks.

5. Hüpertooniatõve III staadiumis on tegemist kaugele arenenud 
düstroofiliste muutustega müokardis, mistõttu rohkem kui 80 %-1 haige
test võib sedastada latentset või klassikalist Hegglini sündroomi.

KIRJANDUS: 1. Замыслова К. H. В кн.: Гипертоническая болезнь. Современ
ное состояние проблем. М., 1960, 145—149. — 2. Мясников А. Л. там же, 47—48. — 
3. МясниковА. Л. и Замыслова К. Н. В кн.: Многотомное руководство по 
внутренним болезням, том II, М., 1964, 77—79. — 4. Р а т н е р Н. А. там же, 165—166. — 
5. Тумановский М. Н., Сафонов Ю. Д. Функциональная диагностика заболева
ния сердца. М., 1964. — 6. L а а n е, Е. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1966, 1, 30—33. — 
7. R ä g о, К. ja Ridala, R. Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Vihik 143. Trt. 1963 
91—96.

ЛАТЕНТНЫЙ И КЛАССИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ХЕГГЛИНА 
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Э. Лаане

Резюме
Для выявления латентного и классического синдрома Хегглина электро-фонокар

диографическим методом с помощью модифицированной пробы Вальсалвы было обсле
довано 232 больных гипертонической болезнью. Из них в стадии 1-Б — 41, II-A — 103, 
П-Б — 70 и в III стадии — 18 больных.

На основании данных обследования и наблюдения за больными можно сделать 
следующие выводы:

1. Применение пробы Вальсалвы дает возможность выявить у больных гиперто
нической болезнью латентный синдром Хегглина.

2. Проявление латентного и классического синдрома Хегглина может быть приз- 
нгксм относительного снижения сократительной способности миокарда.

3. Резкое повышение (процентуально) случаев положительного латентного синд
рома Хегглина у больных гипертонической болезнью во П-А стадии указывает на то, 
что сердце еще не успело адаптироваться к повышенным требованиям.

4. При гипертонической болезни П-В стадии повышалось число случаев класси
ческого синдрома Хегглина, а латентный синдром отмечался сравнительно редко. 
Последнее указывает на то. что в половине (%) случаев сердце у гипертоников П-В 
стадии справляется с повышенной нагрузкой. При преобладании дистрофических изме
нений над гипертоническими появляется латентный синдром Хегглина, быстро пере
ходящий в классический.

5. В III стадии гипертонической болезни имеются выраженные дистрофические 
изменения в миокарде, и у 83% обследованных больных появлялся латентный или клас
сический синдром Хегглина.

TEETANUSE DIAGNOOSIMISEST, RAVIST JA PROGNOOSIST

В. LEHEPUU
(Tallinna Vabariiklikust Haiglast, peaarst A. Roosileht)

K. Matvejevi (3) andmeil kuulub Eesti NSV teetanuse epidemioloogia 
aspektist Nõukogude Liidus kõige soodsamasse, IV tsooni, kus haigestu
muse indeks on 0,3 saja tuhande elaniku kohta. Selle arvamuse õigsust 
kinnitab asjaolu, et kõigi seni tuntud profülaktiliste võtete kasutamisele 
vaatamata on vabariigis registreeritud 4—5 juhtu aastas.
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Aastail 1957—1965 on Tallinna Vabariiklikus Haiglas viibinud В hai
get, kellel oli diagnoositud teetanust. Neljal neist polnud see põhjenda
tud ning kliinilisteks diagnoosideks jäid hüsteeria, epilepsia, meningnt ja 
ajuarteri emboolia järgne seisund. Ühel juhul avastati teetanus alles 
lahangul. Ühte haiget oli mitmes raviasutuses eksidiagnooside tõttu pi^e- 
mat aega ravitud. Kui ta Tallinna Vabariiklikku Haiglasse jõudis, olid 
haigusnähud juba taandumas.

Need andmed osutavad raskustele teetanuse diagnoosimisel, sest 
eksiti 6 juhul 14-st. Suurimaks veaks on olnud see, et ei ole arvestatud 
anamneesi.

Juht 1. 73-aastane naishaige A. (haiguslugu nr. 8562/1964) toimetati Tallinna 
Vabariikliku Haigla stomatoloogiaosakonda. Diagnoos: glossitis?, abscessus sublin- 
gualis odontogenica?. Haige kaebas neelamishäireid ja raskust suu avamisel, mis 
olid kestnud kaks päeva. Haiglasse saabumise päeval oli ta kodus krampide tõttu 
kukkunud nii tugevasti, et oli murdnud parema käe V metakarpaalluu. Et haigel 
esines kõrge kehatemperatuur ja ta ei saanud suud avada, siis oletas vältimatu abi 
arst glossiiti ja suunas ta valvehaiglasse. Haiglas konsulteerisid haiget kirurg, neuro
kirurg, terapeut ja otorinolarüngoloog. Konsultandid konstateerisid üldist lihaste 
rigiidsust, trismi ja parema käe V metakarpaalluu murdu. Haige käsi fikseeriti kips- 
mähisega ja püüti punkteerida keelt. Talle ordineeriti antibiootikume ja süstiti veeni 
glükoosi. 5 tundi hiljem selgus, et haige oli märkamatult surnud. Patoloogilis-ana- 
toomiline diagnoos: teetanus. Haigel leiti armistuv haav parema pöia selgmisel pin
nal, verevalumid kõhuseina lihastes ja keele külgmises osas. Kopsuödeem ja_ -emfü- 
seem. Vähene ateroskleroos. Parema neeru solitaarne tsüst. Otseseks surma põhjuseks 
oli kopsuödeem kui teetanuse tüsistus. Teetanuse diagnoosimise aluseks olid anam- 
neesiandmed (raskused suu avamisel, lihaste toonuse suurenemine jäsemetes) ja 
lahanguandmed (lihastesisesed verevalumid).

Haiglasse saabumisel oli patsiendi seisund raske ja seetõttu ei rääkinud ta 
jalavigastusest midagi, kuigi seda polikliinikus oli ravitud. Kõik konsultandid jätsid 
arvestamata tähtsa kliinilise tunnuse — üldise lihaste rigiidsuse — ja seetõttu jäigi 
haige vastava abita.

Ka teisel hilja diagnoositud juhul pöörati anamneesiandmetele vähe 
tähelepanu.

Juht 2. 56-aastane naishaige N. (haiguslugu 7871/1965) saabus Tallinna Vaba
riiklikku Haiglasse 13. juulil 1965. a. Diagnoos: teetanus. Anamneesist oli teada, et 
haige oli jaoskonnaambulatooriumi pöördunud juba 28. juunil, kaevates pea uima
sust ja valu kaela piirkonnas. Esialgu oli jaoskonnaarst diagnoosinud grippi ja 
määranud ravi. 29. juunil oli haige läinud rajoonihaigla polikliinikusse, kaevates 
neelamishäireid. Teda konsulteeris vilunud kirurg, kes diagnoosis reumat. 1. juulil 
toimetati haige üldise lihaste rigiidsuse tõttu jaoskonnahaiglasse, kus viibis 5. juu
lini. Diagnoos: vegetodystonia?, neurasthenia?. Seejärel suunati ta psühhiaatri 
juurde, sest oletati psühhoosi. Et aga selle nähud puudusid ja haigel tekkisid tooni - 
lised krambid, siis viibis ta 5.—12. juulini rajoonihaigla sisehaiguste osakonnas diag
noosiga «encephalitis (rheumatica?)». 12. juulil suunati haige Tallinna Psühhoneuro
loogia Haigla neuroloogiaosakonda, kus tehti kindlaks teetanus. 13. juulil toodi ta 
Tallinna Vabariiklikku Haiglasse. Ilmnes tüüpiline juba taandarenemisjärgus tee
tanuse haiguspilt. Ravi tulemusena paranes patsient kiiresti ja lahkus haiglast 
31. juulil.

Tallinna Vabariiklikus Haiglas viibinud 11 teetanusehaige haigus
lugude analüüsimisel selgus, et nii haiguse esimeste tunnuste kui ka kae
buste hulgas esinesid kõige sagedamini trism (kõigil), kehatemperatuuri 
kõrgenemine (10-1), higistamine (10-1), neelamishäired (7-1) ja krambid 
(7-1). Kõikide haigete anamnees kõneles väikestest vigastustest, mis 
9 juhul olid alajäsemete ja 2 juhul ülajäsemete piirkonnas. Ühelegi hai
gele ei olnud profülaktika eesmärgil manustatud teetanuse antitoksilist 
seerumit, sest 8 haiget pärast vigastust arsti poole ei pöördunud. Seda 
tegi küll kolm haiget, kusjuures ühele neist süstiti korduvalt anatoksiini, 
kahele aga ei süstitud arsti vea tõttu.

Teetanust põdevate haigete letaalsus on tänaseni jäänud kõrgeks. 
A. Linkbergi (9) andmeil suri aastail 1922—1927 Tartus 11 teetanuse- 
haigest 6. M. Jenkinsi (7) järgi suri 1955. aastal USA-s 462 teetanusehai- 
gest 265. Viimasel ajal on teetanust põdevate haigete ravi tulemused 
paranenud tänu eeskätt etiopatogeneetilise ravi täiustumisele. Meie vaat
luse all olnud 11 haigest suri 3, nende hulgast üks jäi ravimata, sest tee- 
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tanust diagnoositi alles pärast surma. V. Šeinise (4) järgi on letaalsus sel 
puhul, kui teetanuse inkubatsiooniperiood ei ületa 10 päeva, keskmiselt 
76,3%. Meie haigetel kestis inkubatsiooniperiood kuuel juhul kuni 
10 päeva ja ühel juhul üle 30 päeva.

Teetanuse etiopatogeneetiline ravi on kompleksne. Kui kasutada tee
tanuse antitoksilist seerumit, teetanuse anatoksiini, retikulaarformatsiooni 
blokeerivaid ravimeid (1) ja vajaduse korral ka lihaserelaksante (6), on 
võimalik ennetada ja kupeerida tetaanilisi krampe. Rasketel juhtudel on 
lihaserelaksantidel otsustav osa võitluses haige elu eest. Juba 100 aastat 
tagasi tegi Tartu teadlane N. Boehlendorff (5) esimesena teaduslikult 
põhjendatud järelduse kuraare kasutamise võimalusest teetanust põde
vate haigete ravimisel. Praegu on lihaserelaksandid võimsaks abinõuks, 
mis aitavad tetaanilisi krampe kupeerida ja lämbumist vältida. Meie nii 
varasemad (2) kui ka viimase aja kogemused õigustavad nende kasuta
mist teetanuse kompleksravis.

Lihaserelaksantide toimel asendub vöötlihaste tetaaniline kokku- 
tõmme nende lõtvumisega, mis võimaldab ventileerida haige kopse. Mai
nitud ravimi kasutamise vajadus teetanuse kompleksravis on tinginudki 
viimastel aastatel kujunenud seisukoha, mille järgi teetanusehaigeid saab 
edukalt ravida haiglates, kus ravimisest võtab osa anestesioloog või 
reanimaator. Kuid isegi sellistes tingimustes ei või alati kindel olla, et 
haige elu on võimalik päästa. Näiteks meie (8) poolt juba varem publit
seeritud juhul (Tallinna Vabariikliku Haigla haiguslugu nr. 12398/1959) 
lämbus haige tetaanilise krambihoo ajal, olgugi et lihaserelaksanti süstiti 
veeni. See oli ilmselt tingitud venoosse vere voolu seiskumisest jäsemetes 
krambihoo ajal. Analoogilises olukorras [(2), Tallinna Vabariikliku Haigla 
haiguslugu nr. 14471/1962] õnnestus meil haiget päästa lihaserelaksandi 
süstimisega südamesse.

Kolmandana suri teetanuse tagajärjel 5-aastane tütarlaps (haigus
lugu 6724/1965), kellel haigus pärast lühikest inkubatsiooniperioodi näh
tavasti arenes (vaatamata vaktsineerimisele) enne aktiivse immuunsuse 
tekkimist. Kompleksravi ei andnud tulemusi ja laps suri teisel haigus- 
päeval, mil ilmnesid akuutse kardiovaskulaarse puudulikkuse nähud. 
Kõik reanimatsiooni eesmärgil rakendatud ravivõtted jäid tagajärjetuks.

Teetanusse haigestumine on küll harvenenud, kuid ei ole veel lõp
likult likvideeritud. Et teetanust tuleb ette harva, ongi üheks põhjuseks, 
miks seda haigust ei osata alati õigel ajal diagnoosida. Teetanuse kõige 
olulisemaks tunnuseks on iseloomulik anamnees, mistõttu on vältimatult 
vaja iga haige anamneesiga põhjalikult tutvuda. Kui oletatakse teetanust, 
tuleb kohe konsulteerida neuroloogiga. Seejärel transporditakse patsient 
haiglasse, kus ravist võtavad osa ka anestesioloogiaalase ettevalmistusega 
arstid. Et transportimine võib vallandada krambihooge, tuleb enne seda 
manustada uinuteid ja võrksubstantsi aktiivsust vähendavaid ravimeid. 
Üldiste krampide puhul võib teetanusehaiget transportida ainult siis, kui 
teda saadab anestesioloog, kellel on kaasas lihaserelaksante ja kunstliku 
hingamise aparaat.

KIRJANDUS: 1. Громова E. А. Вести. Акад. мед. наук СССР, 1961, 5, 46—56. — 
2. Лехепуу Б. К. и др. Материалы всесоюзного симпозиума по применению мышеч
ных релаксантов. М., 1963, 74—75. — 3. Матвеев К. И. Эпидемиология и профилак
тика столбняка. М., 1960. — 4. Шейнис В. Н. В кн.: Опыт советской медицины в 
Великой Отечественной войне 1941 —1945 г. М„ 1951, т. 2, 164—275. — 5. Boehlen
dorff, N. Physiologische Untersuchungen über die Wirkung des amerikanischen 
Pfeilgiftes auf die Nerven. Dorpat, 1865. — 6. Holmdahl, M., T h о r e n, L. Aeta 
chirurg. scand. 1954, 4, 335—340. — 7. Jenkins, M., L u h n, N. Anesthesiology, 
1960, 5, 690—709. — 8. Lehepuu, B. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1962, 4, 9—13. — 
9. Linkberg, A. Eesti Arst, 1928, 1, 1—4.
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О ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗЕ СТОЛБНЯКА

Б. Лехепуу

Резюме
В Таллинской республиканской больнице в период с 1957 по 1965 год на, 

ском обследовании находились 14 больных с предварительным диагнозом ст • 
который подтвердился у 10 человек. Кроме того, диагноз столбняка у одно пазом
■был установлен после смерти при патологоанатомическом вскрытии. 1аки р
больных столбняком оказалось 11, из которых трое умерли. заболева-

Затруднения в диагностике столбняка связаны с недоучетом анамнез 
ния и первых признаков заболевания — тризма и ригидности мышц. OUPHUP мил.

Лечение столбняка комплексное, а в тяжелых случаях включая прим '
■релаксантов. Из-за необходимости применения миорелаксантов больных ст . 
целесообразно лечить в лечебных учреждениях, где имеются врачи с анестезио оги- 
■ческой подготовкой. о

Несмотря на расширение возможностей этиопатогенетической терапии столбняка, 
прогноз при нем остается серьезным.

HÜALIINMEMBRAANIDE SÜNDROOM VASTSÜNDINUTEL

R. MIKELSAAR
(Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R. Lepner)

Hüaliinmembraanide sündroom vastsündinutel on sünnijärgse asfük- 
sia sagedaim vorm, mida kliiniliselt iseloomustavad rasked hingamishäi- 
red ja patomorfoloogiliselt kopsumuutuste triaad: 1) vereringehäired 
(hüpereemia, turse ja verevalumid); 2) atelektaas ja 3) hüaliinmembraa- 
nid (3, 4). Nimetatud sündroomi puhul esinevate morfoloogiliste muu
tuste dünaamikat on seni käsitlenud vaid vähesed. B. Robertsoni (6) ja 
K. Smolaki (8) järgi väheneb vastavalt lapse elu vältuse pikenemisele 
intraalveolaarse ödeemi aste ja pöördvõrdeliselt viimasele hüaliinmemb- 
raanid paksenevad. K. Kloos ja H. Wulf (5) on varasel perioodil surnud 
vastsündinutel täheldanud hüaliinmembraane alveooli sidekoelise memb
raani ja kapillaari põhimembraani vahel, hilisemal perioodil on neid 
leidnud ainult alveoolide valendikes. 2.—3. elupäeval ja ka hiljem hüa
liinmembraanide sündroomi tagajärjel surnud vastsündinute kopsudes 
•on aseptiliste reaktiivsete muutustena kirjeldatud alveolaarepiteeli hüper- 
plaasiat, hüaliinmembraanide infiltreerumistzhistiotsüütide, hiidrakkude 
ja fibroblastidega ning nende fragmentatsiooni (1, 2, 7).

Tartu Linna Kliinilise Haigla prosektuuris aastail 1963—1965 laha- 
tud postnataalsel perioodil surnud 98 vastsündinust esines hüaliinmemb
raanide sündroom 40-1, s. o. 40,8 %-1. Valdav enamik (80%) nimetatud 
sündroomiga vastsündinutest olid enneaegsed. Hüaliinmembraane leidus 
kõige sagedamini esimeste elupäevade jooksul surnud lastel, hilisemal 
perioodil nende esinemissagedus järk-järgult langes (vt. tabel).

Peamised morfoloogilised muutused hüaliinmembraanide 
sündroomi tõttu surnud vastsündinutel

Vanus 
päevades

Vastsün
dinute 

arv

Hüaliin
membraa
nide kesk
mine pak

sus

Peribronhio- 
laarsete hüa- 
liinmembraa- 
nidega juhud

Rakulise 
infiltratsioo- 
niga juhud

Hüaliinmemb
raanide lõhus- 
tumise tun

nustega juhud

0—0,5 11 14,1 3 (27,3%) 0 0
0,5—3 22 25,0 12 (54,5%) 10 (45,5%) 9 (40,9%)
4—6 4 42,5 3 (75%) 4 (100%) 2 (50,0%)
7—12 3 183,3 0 3 (100%) 3 (100%)

40 35,8 18 (45,0%) 17 (42,5%) 14 (35,0%)
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R. Mikelsaaf
TAHVEL I

Mikrofoto 1
Õhukesed lindikujulised hüaliinmembraanid alveoolide sisepinnal ja 
osaliselt alveolaarse epiteeli all 8 tunni vanusel lapsel (värvitud van 

Giesoni järgi, suurendus 400X)

Mikrofoto 2
Paksud, osalt kämpjad hüaliinmembraanid alveooli sisepinnal ja valen- 
dikus 28 tundi elanud vastsündinul (värvitud van Giesoni järgi, suu

rendus 400 X)



TAHVEL II
R. Mikelsaar

Mikrofoto 3
Neutrofiilide poolt infiltreeritud paksud kämpjad hüaliinmembraanid 
alveooli valendikus. Rakkude ümbruses leidub hüaliinmembraanides 
hõrenemiskoldeid, tühimikke ja fragmentatsiooni. (Värvitud van Giesoni 

järgi, suurendus 400X)

Mikrofoto 4
Respiratoorsete bronhioolide epiteeli all paiknevad (peribronhiolaarsed) 
hüaliinmembraanid 48 tundi elanud vastsündinul (värvitud hema- 

toksiliin-eosiiniga, suurendus 400 X)



Hüaliinmembraanide sündroomi tõttu surnud vastsündinute kopsud 
olid tumepunased, suured, rasked ja palja silmaga vaatlemisel verekül- 
lased. Koejoonis polnud eristatav, osa kopsukoest võetud tükke (sageli 
ka terve kops) vajus vees põhja. Nimetatud muutused olid ühetaolised 
kõikidel hüaliinmembraanide sündroomi juhtudel, sõltumata vastsündi
nute vanusest. Samasugust makroskoopilist pilti kohtas ka neil hilise 
anoksiasündroomi juhtudel, kus hüaliinmembraane ei esinenud.

Histoloogiline uurimine näitas, et atelektaasi ulatus ning vereringehäirete laad 
ja intensiivsus olid kõikidel hüaliinmembraanide sündroomi tõttu surnud vastsündi
nutel võrdlemisi ühesugused. Hüaliinmembraanides aga toimus ulatuslikke kvanti
tatiivseid ja kvalitatiivseid muutusi, mis olid tihedas seoses vastsündinute elu 
pikkusega (vt. tabel).

0— 0,5 päeva elanud vastsündinutel olid hüaliinmembraanid õhukesed (kesk
mine paksus 14,1 p.) need värvusid atsidofiilselt ning paiknesid enamikus alveoolide 
ja bronhioolide valendikus vahetult epiteeli peal (vt. tahvel I, mikrofoto 1). Alveo- 
laarepiteeli all leidus hüaliinmembraane suhteliselt harva. Küllalt sageli aga tähel
dasime neid respiratoorsete bronhioolide epiteeli all. Et mainitud bronhioolide 
seinas leidub peale epiteeli vaid väheseid sidekoe- ja lihasekiude, siis asetsevad 
sellised hüaliinmembraanid tegelikult bronhioole ümbritsevas koes ja nimetame neid 
peribronhiolaarseteks. Peribronhiolaarsete hüaliinmembraanide paksus, värvuvus jt. 
omadused olid analoogilised samadel juhtudel alveoolis või alveolaarepiteeli all 
paiknevate hüaliinmembraanide vastavate omadustega.

0, 5—3 päeva vanustel vastsündinutel olid hüaliinmembraanid paksemad [kesk
mine paksus 25,0 p. (vt. tahvel I, mikrofoto 2)]. Ligi pooltel juhtudest (45,5%) lei
dus hüaliinmembraanide läheduses või nende sees rakulist infiltraati, mis peamiselt 
koosnes neutrofiilidest (vähesel hulgal ka lümfo- ja monotsüüte). Rakulise infilt- 
raadi piirkonnas olid hüaliinmembraanid korrapäratu kujuga, kämpjad ja basofiilse 
värvuvusega, neis ilmnes sageli lõhustumistunnuseid: tühimikke, hõrenemiskoldeid ja 
fragmentatsiooni (vt. tahvel II, mikrofoto 3). Peribronhiolaarseid hüaliinmembraane 
leidus siin tunduvalt sagedamini kui eelmises rühmas (vt. tahvel II, mikrofoto 4).

4— 6 päeva elanud vastsündinutel oli hüaliinmembraanide keskmine paksus 
veelgi suurem (42,5 p); enamik neist olid kämpjad. Kõikidel mainitud rühma vast
sündinutel esines kopsudes eelmise rühmaga analoogiline rakuline infiltratsioon. 
Lõhustumistunnuseid ja basofiilset. värvuvust täheldati pooltel, peribronhiolaarseid 
membraane 75%-1 juhtudest.

7— 12-päevastel vastsündinutel paiknesid kõik membraanid väga paksude 
((keskmiselt 183,3 p) neutrofiilidest infiltreeritud kämpudena alveoolide ja bronhioo
lide valendikes. Peribronhiolaarseid hüaliinmembraane selles rühmas ei esinenud.

Meie poolt saadud tulemused erinevad mõnevõrra kirjanduse and
meist. Nagu mitmed uurijad (6, 8), nii täheldasime ka meie hüaliinmemb- 
xaanide paksenemist hilisemal perioodil surnud vastsündinutel, kuid eri
nevalt nendest autoritest ei olnud meil võimalik kinnitada pöördvõrdelist 
sõltuvust hüaliinmembraanide paksuse ja kopsuturse ulatuse vahel. 
Kui B. Robertson (6) kirjeldas hüaliinmembraanide läheduses peamiselt 
histiotsüüte, fibroblaste ja hiidrakke, siis meie poolt uuritud juhtudel 
prevaleerisid rakulises infiltraadis neutrofiilid. Meie arvates võiks just 
neutrofiilidele iseloomuliku fermenteeriv-lahustava toimega seletada 
hüaliinmembraanides tekkivaid lõhustumistunnuseid, sest neid muutusi 
täheldatakse enamasti rakulise infiltraadi vahetus naabruses. B. Robert- 
soni (6, 7) poolt kirjeldatud infiltratsioonitüüp viib lõppkokkuvõttes 
organisatsiooniprotsessi arenemisele.

Et meie juhtudel ei esinenud organisatsiooniprotsessi tunnuseid isegi 
12-päevastel vastsündinutel, hüaliinmembraanid infiltreerusid neutrofiili- 
dega ja neis ilmnes ulatuslikke lõhustumisnähte, siis tuleb arvata, et 
hüaliinmembraane eemaldatakse organismist põhiliselt veeldamise ja 
resorptsiooni teel. Ligi pooltel (45%) meie poolt uuritud juhtudest tähel
dasime hüaliinmembraane respiratoorsete bronhioolide epiteeli all. Seni 
on sellele võimalusele viidatud vaid ühes uurimuses (5) ja selleski vaa
deldakse mainitud fakti rohkem kui erandnähtust. Peribronhiolaarsete 
hüaliinmembraanide edasine uurimine võiks meie arvates kaasa aidata 
hüaliinmembraanide sündroomi etiopatogeneesi vaieldavate küsimuste 
lahendamisele.

Arvestades meie poolt uuritud hüaliinmembraanide sündroomi juh-
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tudel esinenud morfoloogiliste muutuste tihedat seost vastsündinu 
elueaga ja asjaolu, et kõikidel juhtudel ilmusid hingamishäired juba val 
kult, siis peame tõenäoliseks, et hüaliinmembraanid tekivad varsti 
sündi. Meie andmed ühtlasi kinnitavad, et hüaliinmembraanide Pat0 . 
gilis-anatoomilisel diagnoosimisel tuleb silmas pidada nende lõhustu 
sega seotud ulatuslikke reaktiivseid muutusi kopsudes.

Järeldused
5. Hüaliinmembraanide sündroomi makroskoopilises pildis 

dünaamilisi nihkeid võimalik eristada, kuid selle sündroomi pu о 
histoloogilised muutused tihedas seoses vastsündinute elu pikkusega, öee 
asjaolu lubab järeldada, et hüaliinmembraanid tekivad varsti paras 
sündi ja alluvad hiljem reaktiivsetele muutustele.

6. Hüaliinmembraanid paksenevad vastavalt elupäevade arvu suure
nemisele. Esimestel elupäevadel surnud vastsündinutel on need lint] а 
kujuga, atsidofiilse värvuvusega ning on koondunud alveoolide ja bron
hioolide sisepinnale. Hiljem surnud vastsündinutel asetseb enamik hua- 
liinmembraanidest korrapäratu kujuga, osalt basofiilse värvuvusega kärn- 
pudena alveoolide ja bronhioolide valendikus. .

7. Hilisemal perioodil surnud vastsündinute kopsudes ilmneb üha 
ulatuslikum rakuline (eeskätt neutrofiilide) infiltratsioon ja tekivad hüa
liinmembraanide lõhustumisnähud (hõrenemiskolded, tühimikud ja frag- 
mentatsioon).

8. Hüaliinmembraane võib sageli leida respiratoorsete bronhioolide- 
epiteeli all (peribronhiolaarsed hüaliinmembraanid).

KIRJANDUS: 1. Полы ко веки й Т. С. В кн.: Тезисй докладов II Всесоюзной 
конференции патолого-анатомов. Минск, 1962. 28—31. — 2. Driscoll, G. G., Smith, 
С. А. Pediat. Clin. N. Amer., 1962, 9, 325—352. — 3. К e u t h, U., Lentze, J., 
Stickl, H. Z. Kinderheilkunde, 1963, 88, 255—263. — 4. К 1 о о s, К. Ärztl. Wochen- 
schr., 1959, 14, 825—831. — 5. К 1 о о s, К., W u 1 f, H. Zbl. allgem. Pathol. und pathoL 
Anat., 1957, 96, 41—51. — 6. Robertson, B. Aeta paediatr. (Uppsala), 1963, 52, 
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СИНДРОМА ГИАЛИНОВЫХ МЕМБРАН У НОВОРОЖДЕННЫХ

Р. Микельсаар

Резюме

В то время как в макроскопической картине синдрома гиалиновых мембран особой 
динамики не наблюдается, при микроскопическом исследовании выявляются различные 
гистологические изменения, зависящие от возраста новорожденных. Вместе с возрастом 
ребенка увеличивается и толщина гиалиновых мембран. Гиалиновые мембраны ново
рожденных, умерших в первые дни жизни, имеют лентообразную форму, окрашиваются 
ацидофильно и располагаются на внутренней поверхности альвеол и бронхиол. Гиали
новые же мембраны новорожденных, умерших позже, располагаются в просветах аль
веол и бронхиол в виде бесформенных, частично базофильных масс. В них появляется 
значительная клеточная инфильтрация (в основном нейтрофилы). Почти в половине 
случаев гиалиновые мембраны находятся под эпителием респираторных бронхиол (так. 
называемые перибронхиоларные гиалиновые мембраны).
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RÖNTGENDIAGNOSTILISTE PROTSEDUURIDE AJAL PATSIENDI 
KEHAS NEELDUNUD DOOSIDE MÄÄRAMISEST

H. EHVÄRT 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Toniseeriva kiirguse toimel tekkivaid kahjustusi liigitatakse somaa- 
tilisteks, mis avalduvad haiguslike nähtudena kiiritatud isikuil, ja 
geneetilisteks kahjustusteks, mis ilmnevad kiiritatu järeltulijail. Käes
oleval ajal esinevad somaatilised kahjustused ainult erandjuhtudel ja 
nende põhjuseks on tavaliselt sanitaareeskirjade jäme rikkumine hoole
tuse või teadmatuse tõttu. Palju aktuaalsemaks küsimuseks on tonisee
riva kiirguse toimel tekkivate pärilike kahjustuste vältimine. Seda ras
kendab asjaolu, et veel praegugi, vaatamata väga paljudele uurimustele, 
teatakse toniseeriva kiirguse geneetilise mõju mehhanismist liiga vähe, 
eriti väikeste korduvate neeldunud dooside korral.

Raske on vastata küsimusele, kas toniseeriv kiirgus (ka väikestes 
annustes) põhimõtteliselt on pärilikkusele ainult kahjulik, sest inim
kond on tekkinud ja arenenud loodusliku kiirgusfooni mõju all. Arva
takse, et loodusliku kiirgusfooni olemasolu on evolutsiooni seisukohalt 
kasulik ja isegi vajalik, kuid lõplikku ja ammendavat vastust sellele 
küsimusele seni pole leitud.

Ükskõik kuidas ka ei oleks lood loodusliku kiirgusfooni mõju ja 
tähtsusega inimkonna evolutsioonis, on teadlased üksmeelselt jõudnud 
seisukohale, et täiendav toniseeriv kiirgus on pärilikkusele igal juhul 
kahjulik, mistõttu tuleb rakendada kõiki abinõusid, et elanikkonna liig
set kiiritamist vältida (1).

Loodusliku kiirgusfooni allikaiks on kosmilised kiired ja maakoores, 
vees, õhus ning inimese kehas leiduvad radioaktiivsed isotoobid (kaa- 
lium 40, raadium 226 ja süsinik 14). Kõigi nende allikate poolt tekita
tavat kiirguse mõju hinnatakse keskmiselt 0,1 raadi bioloogilise ekvi
valendini aastas (100 millibeeri aastas).

Kui inimese poolt loodud toniseeriva kiirguse allikate mõju hin
damisel aluseks võtta looduslik kiirgusfoon, siis selgub, et praegu on 
suuremateks kiirgusallikateks meditsiinilisteks protseduurideks kasu
tatavad aparaadid. See kiirgus võib tööstuslikult arenenud maades olla 
suurem kui looduslik kiirgus (s. t. täiendavalt 100 millibeeri aastas). 
Tähtsuse poolest teisel kohal on radioluminestsentsvärvid, mida kasu
tatakse kellade numbrilaudade, mõõduriistade jm. valmistamisel 
(3—8%), samuti gamma- ja röntgenidefektoskoobid, radioaktiivsetel iso- 
toopidel töötavad paksuse- ja nivoomõõtjad jm. tööstusseadmed, mis 
annavad 1—3%; radioaktiivsed sademed, mis tekivad tuumarelvade kat
setamise tulemusena (1—2%), ning aatomienergia tootmine ja rakenda
mine, mis annavad vähem kui 1 % looduslikust kiirgusfoonist.

Et valdav osa meditsiiniliste protseduuride ajal saadavast kiirgusest 
langeb röntgendiagnostikale (4), siis on kiirguskoormuse vähendamise 
üks tõhusamaid abinõusid kaitsevahendite rakendamine röntgendiagnos- 
tiliste protseduuride ajal. Selleks on aga vaja teada kõigi tegurite (rönt- 
genikiirguse tehniliste parameetrite, välja suuruse, vaatlusmetoodika, 
patsiendi kaalu jne.) mõju patsiendis neeldunud kiirgusdoosi suurusele.

Patsiendis neeldunud kiirgusdoosi sõltuvus mitmeist erinevaist para- 
meetreist, mitmesuguste röntgendiagnostikas tarvisminevate seadmete 
tehnilised iseärasused ja vajadus muuta läbivalgustuse juures mitmeid 
tehnilisi parameetreid (anoodpinget, anoodvoolu ja välja suurust) — see 
kõik on põhjuseks, miks pole võimalik anda rahuldava täpsusega isegi 
orienteeruvaid andmeid neeldunud kiirgusdoosi kohta ühe või teise rönt- 
gendiagnostilise protseduuri ajal. Pealegi pole patsiendi kehas neeldunud 
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kiirgusenergia otsene mõõtmine tehniliselt võimalik ja selleks tuleb 
rakendada kaudseid meetodeid, mis enamasti on töömahukad ja nõuavad 
spetsiaalset keerukat aparatuuri. Seetõttu ei tule nende kasutamine prak
tikas kõne allagi.

Et röntgendiagnostilised protseduurid Nõukogude Liidus hõlmavad 
üle 100 miljoni inimese aastas, siis on väga oluline, et kiirguse neeldunud 
doosi määramine oleks tehniliselt lihtne ja majanduslikult vastuvõetav. 
Meie uurimiste eesmärgiks oli välja selgitada võimalused, kuidas rönt- 
gendiagnostiliste protseduuride ajal neeldunud doose praktikas määrata, 
milleks tuli selgitada mõningaid sõltuvusi röntgenikiirguse parameetrite 
ja patsiendis neeldunud doosi vahel.

Et röntgenitorust väljuva kiirgusenergia mõõtmine on tehniliselt 
suhteliselt lihtne, siis huvitas meid eelkõige küsimus, kuivõrd võib 
patsiendis neeldunud kiirgusenergia määramisel eeldada, et see kas 
võrdub röntgenitorust väljuva kiirgusenergiaga või on võrdeline sellega 
(5, 6). Sellele vastuse saamiseks mõõtsime röntgeniaparaadi «Diagnomax- 
125» röntgenitorust väljuva kiirgusenergia, määrasime ruumis hajutatud 
kiirgusenergia ja nende vahena leidsime patsiendis neeldunud kiirgus
energia. Patsiendi asemel kasutasime kiirgust hajutava kehana veega 
täidetud fantoomi mõõtmetega 30X30X40 cm. Röntgenikiirguse energia- 
voo arvutamisel lähtusime seosest (1),

kusjuures E — kiirguse energiavoog, X — mõõdetud ekspositsioonidoos, 
(^o)0 kiirgusenergia neeldumise masskoefitsient õhu jaoks ja 86 — 

ekspositsioonidoosi 1 röntgen mõjul ühes grammis õhus neeldunud 
kiirgusenergia ergides.

Kui röntgenitorust väljuva, s. o. fantoomile langeva ekspositsiooni
doosi kindlaksmääramine ei valmista erilisi raskusi, siis hajutatud kiirguse 
ekspositsioonidoosi oli võimalik mõõta ainult erakordselt tundliku rönt-
genmeetri (3) abil. Hajutatud kiirguse ekspositsioonidoos mõõdeti 1 m 
kaugusel fantoomi keskpunktist. Kiirgusenergia neeldumise masskoefit

Joonis 1
Katse skeem. 1 — fantoom, 2 

röntgenitoru

sient valemis (I) on röntgenkvandi 
energia funktsioon, mille tõttu 
tuli määrata nii langeva kui ka 
hajutatud kiirguse nõrgenemise 
poolkihid. Kiirguse nõrgenemise 
poolkihtide järgi arvutasime kiir
gusenergia neeldumise masskoefit- 
siendid, kusjuures kasutasime 
M. Judini ja V. Fominõhhi (2) töös 
toodud väärtusi.

Katse skeem on kujutatud 
joonisel 1. Lahutanud fantoomile 
langevast kiirgusenergiast hajuta
tud kiirguse energia, leiame fan
toomis neeldunud kiirgusenergia. 
Seejuures tuleb arvestada, et fan- 
toomile langev kiirgusenergia on 
väiksem kui röntgenitorust väljuv 
kiirgusenergia ja et 1 m kaugusel 
fantoomist mõõdetud hajutatud 

kiirgusenergia on väiksem kui fantoomis tegelikult hajutatud kiirgusener
gia (õhus neeldumise tõttu). Sellest tingitud viga aga ei ole suur ja on 
hinnatav umbes 4%-le, mis lõpptulemustes on arvesse võetud.
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Langevat ja hajutatud kiirgusenergiat mõõdeti anoodpingetel 50 ja 
90 kV. Selles vahemikus on anoodpinged, mida kasutatakse enamiku 
röntgendiagnostiliste protseduuride puhul. Välja suurus fantoomil oli 
36—784 cm2 (väljad 6X6, 15X15, 18X24, 24X24, 28X28 cm2). Patsiendile 
langeva röntgenikiirguse nõrgestamise poolkihid, mis vastavad erinevatele 
anoodpingetele, on toodud tabelis 1.

Tabel 1
Langeva röntgenikiirguse nõrgestamise poolkihid ja energia neeldumise 

masskoefitsiendid

Anoodpinge (kV) 50 90

Nõrgestamise poolkiht (mm Al) 1,4 2,3
Kiirgusenergia neeldumise mass-

koefitsient (cm2/g) 0,29 0,115

Muude konstantsete parameetrite korral sõltuvad fantoomis haju
tatud röntgenikiirguse nõrgestamise poolkihid nurgast tsentraalkiire ja 
mõõtekoha vahel. Hajutatud kiirguse nõrgestamise poolkihid on üldiselt 
suuremad kui langeva primaarkiirguse poolkihid (hajutatud kiirgus on 
«kalgim»). Tabelis 2 on esitatud hajutatud röntgenikiirguse nõrgestamise 
poolkihid sõltuvalt tsentraalkiire ja mõõtekoha vahelisest nurgast ning 
anoodpingest.

Tabel 2
Hajutatud röntgenikiirguse nõrgestamise poolkihid (mm Al)

Anood
pinge kV

Nurk tsentraalkiire ja mõõtekoha vahel kraadides

0 30 45 60 90 135 180

50 4,6 3,4 3,0 2,7 2,0 1,5 —
90 9,2 6,6 5,7 5,1 4,8 3,0 —

Tabelist 2 nähtub, et kiirgus on «kalgim» tsentraalkiire suunas ja 
seda «pehmem», mida suurem on hajumisnurk.

Mõõdetud hajutatud kiirguse ekspositsioonidoosid 1 m kaugusel fan
toomi keskpunktist fantoomile langeva kiirguse ekspositsiooni pinna- 
doosi 1 r • cm2 (fantoomil välja suurus 225 cm2) korral on esitatud 
polaarkoordinaatides nurgafunktsioonina joonisel 2.

Arvutades nende andmete alusel hajutatud kiirguse energiavood ja 
summeerides need üle kogu kera pinna (raadius R = 1 m) saame sum
maarse hajutatud kiirgusenergia. Joonisel 3 on esitatud hajutatud 
kiirguse energiavood nurgafunktsioonina polaarkoordinaatides.

Tabel 3
Hajutatud ja neeldunud kiirgusenergia anoodpingetel 50 ja 90 kV

Anoodpinge 
kV

Ekspositsiooni pinnadoosile 1 r • cm2 
vastav kiirgusenergia J-10~7

fantoomile 
langev hajutatud fantoomis 

neeldunud

50 297 (100%) 76 (26%) 221 (74%
90 748 (100% 449 (60%) 299 (40%)

Tabelis 3 toodud andmetest nähtub, et fantoomis neeldunud kiirgus
energia moodustab fantoomile langevast kiirgusenergiast ainult osa, kus
juures hajutatud kiirgusenergia osa on seda suurem, mida kõrgem on 
anoodpinge. <
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Joonis 2 .
Hajutatud kiirguse ekspositsioonidoosid. 1 m 
kaugusel fantoomi esikülje keskpunktist fan
toomile langeva ekspositsioonidoosi 1 r • cm2 koh
ta. I — anoodpinge 50 kV korral, II — anood

pinge 90 kV korral

Et selgitada, kui 
välja suurus mõjustab Pa 
siendis neeldunud kiirS^ 
energiat, mõõtsime haju 
tud kiirgust erinevate , 
225, 432, 576 ja 784jm) 
väljasuuruste puhul. Mõõt
miste tulemused näitavad 
(taandatult konstantsele 
ekspositsiooni pinnadoosi- 
le), et niikaua kui fantoo
mi serva ja fantoomile lan
geva kiirgusvälja vahe ei 
jää väiksemaks kui 2 cm, 
ei muutu hajutatud kiir
gusenergia jaotus olulisel 
määral, s. t. mingi antud 
nurga all mõõdetud haju
tatud kiirguse eksposit
sioonidoos ja kiirguse nõr
gestamise poolkiht, mis 
vastavad ekspositsiooni 
pinnadoosile 1 r/cm2, pea
aegu ei muutu. See aga tä
hendab, et välja suuruse 
muutumise korral fantoo
mis neeldunud kiirgus
energia suhe langevasse 
kiirgusenergiasse jääb sa
maks. Tabelis 4 toodud 
andmed fantoomis neeldu
nud kiirgusenergia kohta 

(50 ja 90 kV anoodpingel erinevate väljasuuruste korral) näitavadki, et 
välja suurusest tingitud erinevused on väikesed.

Tabel 4
Fantoomis neeldunud kiirgusenergia (% langevast kiirgusenergiast) erinevate 

välja suuruste puhul

Anoodpinge 
kV

Välja suurus fantoomil cm2

36 225 432 576 784

50 73 74 70 70 68
90 39 40 38 37 36

Järeldused

1. Seisukoht, mille järgi patsiendile langev kogu kiirgusenergia 
neeldub tema kehas (5, 6, 7), ei ole põhjendatud. Olenevalt anoodpingest 
võib patsiendis neeldunud kiirgusenergia osa kogu langevast kiirgus
energiast kõikuda 75% (50 kV) ja 35% (90 kV) vahel. Kui kogu kiirgus- 
kimp ei ole patsiendi kehaga kaetud, võib neeldunud kiirgusenergia osa 
olla veelgi väiksem.

2. Patsiendi kehas neeldunud kiirgusenergia määramiseks ei ole 
otstarbekohane mõõta patsiendile langevat kiirgusenergiat (7), sest anood
pinge muutmine läbivalgustuse käigus ei võimalda kasutada konstantset 
parandustegurit. On otstarbekohasem mõõta patsiendile langevat eks
positsiooni pinnadoosi, sest erinevate anoodpingete puhul patsiendis neel-
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dunud kiirgusenergiad, mis vastavad samale ekspositsiooni pinnadoosile, 

muutuvad tunduvalt väiksemates piirides

=1,86
SO* 2!! / 1J

neeldunud kiirgusenergiad

90^n
50*̂n  / Ifcm2

—1,35 , kui patsiendis

, mis vastavad samale lange-

vale kiirgusenergiale.
3. Standardsete röntgendiagnostiliste protseduuride ajal patsiendi 

kehas neeldunud kiirgusenergiat saab hinnata statistilis-epidemioloogiliste
uurimiste jaoks küllal
dase täpsusega. Selleks 
mõõdetakse patsiendile 
langevat ekspositsiooni 
pinnadoosi integreeriva 
plaanparalleelse ionisat- 
sioonikambri abil, mis 
□n asetatud röntgenitoru 
kollimaatori järele. Et 
langev ekspositsiooni 
pinnadoosi ja patsiendis 
neeldunud kiirgusener
gia suhe sõltub läbival- 
gustuse käigus toimuva
test anoodpinge ja välja 
suuruse muutumisest 
vähe, võimaldab see lei
da antud röntgendiag- 
nostilisele protseduurile 
vastava konstantse koe
fitsiendi ekspositsiooni 
pinnadoosi ja patsiendis 
neeldunud kiirgusener
gia vahel.

4. Patsiendi kehas 
röntgendiagnostiliste 
protseduuride ajal neel
dunud kiirgusenergia 
määramiseks on otstar
bekohane kasutada rönt- 
genitorule kinnitatud 
plaanparalleelset ioni- 
satsioonikambrit, mis 
mõõdab patsiendile lan
gevat ekspositsiooni pin
nadoosi. Sellise süsteemi 

Joonis 3
Hajutatud kiirguse energiavool 1 m kaugusel 
fantoomi esikülje keskpunktist fantoomile lan
geva ekspositsioonidoosi 1 r • cm2 kohta. I — 
anoodpinge 50 kV korral, II — anoodpinge 90 kV 

korral
eeliseks, võrreldes muu
de võimalike meetoditega (termoluminestsentsdosimeetrid jt.), on käsit
semise lihtsus, personali minimaalne täiendav töökoormus, süsteemi töö
kindlus ja seadmete suhteliselt väike maksumus.

KIRJANDUS: 1. Линделл Б., Добсон P. Л. Ионизирующая радиация и здо
ровье. Женева, 1961. — 2. Юдин М. Ф., Фоминых В. И. Нейтронная дозиметрия. 
М., 1964. — 3. Е h v ä г t, Н. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1964, 6, 32—33. — 4. Ex- 
posure of Man to lonizing Radiation Arising from Medical Procedures with Special 
Reference to Radiation Induced Diseasis. A Report of the ICRP and ICRU. Physics 
in Medicine and Biology. Vol. 6, 1961. — 5. F e d d e m а, I., О о s t e г к a m p, W. I. 
Modern Trends in Diagnostic Radiology. London, 1953. — 6. R e i n s m а, K. Dosi- 
meters voor röntgendiagnostiek. 1960. — 7. R uss ei, H. M. Radiology. 1961, 76, 

<6, 867—876.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПАЦИЕНТАМИ ПРИ РЕНТГЕНДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ

X. Эхвярт

Резюме

Высокочувствительным рентгенометром были измерены экспозиционные дозы и 
слои половинного ослабления рассеянного от водяного фантома рентгеновского излу
чения при напряжениях на аноде 50 и 90 кв. На основе полученных данных были вы
числены потоки энергии и энергия рассеянного рентгеновского излучения. Поглощенную 
в фантоме энергию определяли как разность между падающей и рассеянной от фанто
ма энергии. Поглощенная в фантоме энергия составляет от 40 (90 кв) до 74% кв) 
падающей энергии. Предложен простой метод определения поглощенной пациентом 
энертии рентгеновского излучения. Исследование проводилось на аппарате Диагно 
макс-125.

NARVA VEEHOIDLA JOOGIVEEALLIKANA

1. VELDRE, I. MAASIK, G. FEOKTISTOV, 
A. KUKLINOV ja I. OŠEROVA

(NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Eesti Eksperimentaalse ja Kliinilise 
Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 

korrespondentliige professor P. Bogovski, ja Vabariiklikust Sanitaar- 
Epidemioloogia Jaamast, peaarst I. Stšerbakov) •

Narva veehoidlast saavad joogivee Narva ja Ivangorodi elanikud. 
Suurt osa linnast varustab veevärk, mille veehaare on pidevas reostumis- 
ohus. Vee reostumist põhjustavad mootorpaadid ja laevad, pesu loputa
mine, suplemine jne. Veehaarde ümber puudus uurimisperioodil sani- 
taarkaitsetsoon. Reostumisele viitasid vee hägusus, mehhaaniline hõljum 
ja muud negatiivsed näitajad. Puhastusseadmed koosnevad settebas- 
seinidest, koagulaatoreist, kiirfiltritest (kokku 10 filtrit üldpindalaga 
200 m2) ning kloraatorist. Alles uurimisperioodi lõpul (1962. a. detsemb
ris) anti ekspluatatsiooni kogu seade, mis puhastab 23 000 m3 vett ööpäe
vas. Kui arvestada Narva kiiret kasvu, pole isegi kogu puhastusseadme- 
võimsus küllaldane.

Ühest veevärgi veehaardest saadava veega varustatakse linna idaosa.. 
Veehaarde asukoht on veelgi ebasobivam kui eelmine. Seda reostavad 
linna kanalisatsioon, mille veed juhitakse kuiva jõesängi ülalpool vee
haaret, ja reoveed, mis suubuvad jõkke mõnikümmend meetrit allpool 
veehaaret. Kui tuuled puhuvad mere poolt, ulatub reostunud piirkond 
pumbamajani. Peale selle saastab veehaaret hüdrojaama määrdeõli. Vanas 
veevärgis puhastatakse vett selitamise ja pumbamajas toimuva pideva 
kloorimise teel. Puhastusseade puhastab 3000 m3 vett ööpäevas. Aeg-ajalt 
on tunda kloorfenoolile iseloomulikku lõhna, mis viitab fenoolide sisaldu
sele jõevees.

Kõige soodsamas kohas paikneb veehaare, mis varustab raudtee- 
piirkonda. Sellel veevärgil puhastusseadmeid ei ole, kuid vett kloori- 
takse. Keskmine ööpäevane veekulu ulatub 1000 m3-ni.

Ivangorodi veehaare paikneb otseselt Pljussa ja Pjata jõgede mõju
piirkonnas. Mõlemad jõed algavad rabast ja nende vesi on humiinainete- 
rikas (suur rauasisaldus, suhteliselt madal pH, kõrge hapendumus ja 
värvus üle 100 kraadi), mis omakorda avaldab mõju veehoidla veele sel
les kohas (vt. tabel). Pealegi on Pljussa jõgi reostatud Slantsõ põlev- 
kivitehase heitvetega.

Narva veehoidla sesoonne uurimine erinevates meteoroloogilistes ja 
hüdroloogilistes tingimustes näitas, et selle vesi on sobiv joogiveeks.
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Mineraalide hulk ei ületa ühelgi aastaajal 200 mg/1 (arvestatuna kuivjää- 
gile), üldkaredus on 4—5 mg-ekv./l. pH 7,6—7,8 piires. Narva veehoidla 
vesi on bikarbonaatkaltsiumivee tüüpi. Läbipaistvus tavaliselt umbes 
30 cm, värvus 10—50 kraadi (vt. tabel). Erandiks, nagu juba mainitud, 
on Ivangorodi veehaarde piirkond.

Narva veehoidla vee keemilise analüüsi tulemused 1962. a. suvel 
(5 proovi keskmised vee madalseisu perioodil)

Analüüsi 
näitajad

Proovivõtu kohad

veehoidla 
keskelt

uue vee
värgi vee
haardest

raudtee 
veevärgi 

vee
haardest

Ivangorodi 
veevärgi 

vee
haardest

Narva jõest,, 
vana vee

värgi 
veehaardest

Vee temperatuur C° 18,7 19 18 19 18
Lõhn lõhnatu
Värvus kraadides 55 50 40 120 40
Läbipaistvus cm 30 23 >23 >23 >23
Hõljuvad ained (mg/1) 6,4 10,8 2,4 6,0 6,4
Kuiv jääk (mg/1) 103,5 129 81 96 97
pH 8,1 7,6 8,1 7,3 7,7
Raud (üldhulk)

(mg/1) 0,3 0,4 0,5 0,8 0,5
Kloriidid (mg/1) 8,2 8,5 8,5 6,7 . 9,2
Sulfaadid (mg/1) 11 6 7,5 4,0 3,0
Üldkaredus mg-ekv./l 5,1 4,1 2,4 4,7 2,3
Bikarbonaatkaredus

(mg-ekv./l) 2,5 2,7 2,4 2,4 —
Lahustunud hapnik 9,0 7,8 7,4 7,8 7,4
Küllastusprotsent 93,9 82,1 76,3 81,2 76,3
BHT * 2,3 2,3 1,7 6,3 1,8
Hapendumus 11,1 12,7 17,3 21,4 16,9
Ammoniaak (mg/1) 0,15 0,15 0,25 0,25 0,1
Nitritid (mg/1) 0 jäljed jäljed jäljed <0.01
Nitraadid (mg/1) 0 jäljed 0,03 0,01 0,02

* Ümberarvutatult täielikule bioloogilisele hapnikutarvidusele.

Veehoidla vees leidub orgaanilisi aineid, lämmastikuühendeid, fosfo
rit ja kaaliumi. Vesi «õitseb» augustis siniroheliste vetikate ja oktoobris- 
novembris ränivetikate massilise leviku tõttu. Narva veehoidlas vähenes 
vee läbipaistvus siniroheliste vetikate õitsemise ajal 4 cm-ni ja vee vär
vus intensiivistus, ühtlasi täheldati mulla lõhna ja maitset tugevusega 
2—3 palli. Sanitaar-bioloogiline analüüs näitas, et Narva veehoidla füto- 
plankton on oligo-P-mesosaproobset laadi, mis viitab veehoidla mõõdu
kale reostatusele. Ainult Pljussa jõe piirkonnas täheldati planktoni huk
kumist. Veehoidla vee kolitiiter ulatub 1 kuni 43, kuid üksikutes reostu
nud kohtades, näiteks Pljussa jõe piirkonnas, on see sageli väiksem 
kui 0,1.

Keemiline ja bakterioloogiline analüüs näitab, et Narva veehoidla 
vee keemiline koostis, organoleptilised omadused ja sanitaarsed näitajad 
vastavad üldiselt nõudeile, mida esitatakse tsentraalseks veevarustuseks 
kasutatavate veekogude kohta (nr. 372—61). Kuid veehaarde punktid on 
valitud ebaõigesti: need asuvad reostusallikate lähedal, mille tõttu vesi 
neis punktides nõudeile ei vasta.

Tabelist selgub, et kõige ebasobivam on Ivangorodi veehaare (vee 
kõrge hapendumus, biokeemiline hapnikutarvidus ja tugev värvus). 
Kõiae sobivam aga raudtee oma, mille vesi on suhteliselt puhas (madal 
BHT vähe hõljuvaid aineid jne.). Kui neid proove veehoidla keskosast 
võetud proovidega võrrelda, on kõigis veehaarde punktides kõrgem 
hapendumus, madalam hapniku küllastuse protsent ja väiksem vee läbi
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paistvus. Ka leiti kõigi veehaarde punktide vees nii nitriteid kui ka 
raate. Peale selle on vesi kõigis veehaarde punktides reostatud 
dega, mis veehoidlasse satuvad Pljussa jõe kaudu. Seetõttu ongi fenoo i v 
kontsentratsioon Pljussa jõe piirkonnas (Ivangorodi veehaarde juure 
suurim, mis ulatub 0,4—0,5 mg/1. . / •

Senikaua kui Narva ja Ivangorodi veehoidla jaoks projekteeritu vee 
haare, mis paikneb Narva jõel, ülalpool veehoidlat, on veel rajama a, 
tuleb reostumise vähendamiseks ja joogivee kvaliteedi parandamise s 

1) sanitaar- ja epidemioloogiajaamal pidevalt kontrollida S an so 
põlevkivitehase reovete puhastusseadmete töö tõhusust;

2) rajada sanitaarkaitsetsoonid veehaarde piirkonnas (eeskätt 500 m 
raadiusega range režiimi piirkond esimese astme pumbamaja ümber),

3) viia mootorpaatide seisukoht veehaarde piirkonnast eemale,
4) tagada Narva jõe kuiva sängi pesemiseks pidev veevool vähemalt 

0,3 m3 sekundis.

НАРВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАК ИСТОЧНИК ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И. Велдре, И. Маазик, Г. Феоктистов, А. Куклинов и И. Ошерова

Резюме

Нарвское водохранилище является источником питьевого водоснабжения гг. Нар- 
жы и Ивангорода. Проведенные в разные сезоны года санитарно-химические анализы 
воды Нарвского водохранилища позволяют характеризовать его как слабо минерали
зованный водоем. Общая минерализация его не превышает в среднем 200 мг/л (по 
сухому остатку), общая жесткость — 4—5 мг-экв/л. Нарвское водохранилище соот
ветствует требованиям, предъявляемым к водоемам, используемым в качестве источ
ника для централизованного водоснабжения (по содержанию растворимого кислорода, 
ВПК, цветности и т. д.). Однако пункты водозабора для водопроводов выбраны 
неудачно и подвергаются загрязнению. В водохранилище нет установленных зон 
санитарной охраны для водозаборов.

До построения нового водопровода для гг. Нарвы и Ивангорода, водозабор кото
рого намечен на берегу реки Нарвы до впадения ее в водохранилище, в целях улуч
шения качества питьевой воды и санитарного состояния Нарвского водохранилища 
необходимо:

1) вести постоянный санитарный контроль за работой очистных сооружений для 
■сточных вод завода «Сланцы»; .

2) установить зоны санитарной охраны, в первую очередь первый пояс охранной 
зоны для водопроводов;

3) перенести стоянки моторных лодок в другой район водохранилища;
4) для промывания обнаженного ложа бывшего водопада реки Нарвы устано

вить непрерывный сбор в него воды не менее 0,3 м3 в секунду.
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TERVISHOIU ORGANISATSIOON
neurokirurgiast ja selle lähematest ülesannetest

EESTI NSV s
Arstiteaduse doktor N. MIRONOVITŠ

NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia N. N. Burdenko nimelise Neurokirurgia 
Instituudi organisatsioonilis-metoodilise osakonna juhataja

Neurokirurgia areng Eestis on olnud tihedalt seotud meie neurokirur
gia pioneeri L. Puusepa nimega, kes esimesena ühendas neuroloogia- ja 
neurokirurgiaalased teadmised ning oskused. Eesti neurokirurgia, mille 
sünniajaks võib pidada aastat 1921, on vanemaid Nõukogude Liidus.

Käesoleval ajal töötab vabariigis kaks neurokirurgiaosakonda, kus 
on 105 voodikohta (Tallinnas 65 ja Tartus 40 voodit). Osakondade oma
päraks on tihe koostöö neurokirurgide ja neuroloogide vahel. Neuro- 
kirurgiaalane tegevus, mida juhivad L. Puusepa õpilased F. Raudkepp 
ja E. Raudam, areneb jõudsasti, järgides kirurgilise neuropatoloogia tra
ditsioone. Vabariigi neurokirurgiaasutustes on kasvanud kõrge kvalifikat
siooniga kaader, kusjuures pooltel arstidest on 10-aastane tööstaaž. Hästi 
on korraldatud vanemate ja nooremate spetsialistide koostöö. Edukalt 
töötavad A. Chevalier, R. Paimre, A. Tikk, V. Luka jt.

Eesti neurokirurge iseloomustab see, et nad järjekindlalt analüüsivad 
ja üldistavad oma kogemusi ning sihikindlalt tegelevad aktuaalsete neuro- 
kirurgiaprobleemidega. Väärib mainimist, et eesti neurokirurgid on tea
dusepõllul väga aktiivsed. Kõige veenvamalt illustreerivad seda mõned 
andmed. 1965. aastal tehti 38 teaduslikku tööd, neist 25 avaldati trükis ja 
1966. a. toimunud I Baltimaade neurokirurgide konverentsil esitasid eesti 
neurokirurgid 11 ettekannet. Plaanis on 6 dissertatsiooni, neist kaks 
kaitsti juba 1966. a. Edukat tegevust on soodustanud arstide suur huvi 
teadusliku töö vastu ja selleks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ole
masolu.

Tervishoiuorganitel on neurokirurgilist abi õnnestunud elanikkon
nale lähendada. Eesti NSV-s on vastavaid voodikohti rohkem kui teistes 
vennasvabariikides. Neurokirurgiaosakondades pannakse rõhku diferent
seeritud spetsialiseeritud abile. Kasutatakse uusi ravi- ja diagnoosimis- 
meetodeid (angiograafia, müelograafia, elektroentsefalograafia jt.). Viima
sel ajal on Eesti NSV-s hakanud kiiresti arenema ajuveresoonte ja kaela 
magistraalarterite kirurgia, diskogeensete radikuliitide ja vegetatiivse 
närvisüsteemi haiguste kirurgiline ravi ning stereotaktiline kirurgia. 
1958. a. alates töötab Tartus neurokirurgia- ja neuroloogiaosakondade 
baasil reanimatoloogia- ja hingamistsentrum, kus rakendatakse kõiki 
kaasaegseid ravimeetodeid ja aparaate.

Eesti neurokirurgid suudavad kaasaja tasemel anda abi kõikide neu- 
rokirurgiliste haiguste ja närvisüsteemi traumade puhul. Hästi on kor
raldatud haiguste varajane diagnoosimine, milleks kliiniliste uurimismee
todite kõrval kasutatakse neurofüsioloogilisi ja neuroröntgenoloogilisi 
meetodeid. Igale haigele tehakse vähemalt üks neurofüsioloogiline ja iga 
kahe haige kohta üks neuroröntgenoloogiline uuring. Kliiniliste ja pato- 
loogilis-anatoomiliste diagnooside lahknemist esineb 4%-l juhtudest. Ope
reeritute protsent on kõrge — ligikaudu 55,5, kusjuures letaalsus pärast 
operatsiooni on 5,3 ja üldine letaalsus osakondades 4,2%. Viimati nime
tatud arvud on NSV Liidu keskmistest näitajatest märgatavalt mada
lamad.

Kuigi neurokirurgiline abi on kõrgel tasemel, ei rahulda see elanik
konna vajadusi veel täiel määral. On hädavajalik suurendada voodite 
arvu neurokirurgiaosakondades (Tallinnas ja Tartus). See aitaks ravi ja 
diagnoosimise kvaliteeti veelgi tõsta. Tallinna neurokirurgiaosakonnas 
tuleks voodikohtade arvu suurendada 80 ja Tartus vähemalt 60-ni.
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Kõige komplitseeritum ja seni veel lahendamata küsimus on ne 
traumatoloogilise abi korraldamine. Neurokirurgiaosakondadesse hosp 
taliseeritakse rajoonidest saabunud haigetest 13—18%. Ülejäänuid га^_. 
vad enamasti spetsiaalse ettevalmistuseta arstid rajooni-, linna- 
jaoskonnahaiglates, kus kompleksseks neurokirurgiliseks diagnoosimis 
ja raviks vajalikud tingimused puuduvad. Seoses sellega on va aw 
kirurgiliste ja traumatoloogiliste haigete voodite fondist tarvis era 
voodeid neurotraumatoloogiliste haigete jaoks, et iseseisvaid spe sia i 
seeritud rajoonidevahelisi neurotraumatoloogiaosakondi luua. К nm ise 
diagnoosimise parandamiseks on tarvis spetsiaalse ettevalmistusega neu- 
rooftalmolooge ja neurootolooge. Varajase diagnoosimise kvaliteedi tõst
miseks tuleb laiendada polikliinilist vastuvõttu.

Kirurgilise abi tõhususe suurendamiseks tuleb ka edaspidi erilist 
tähelepanu pöörata reanimatoloogia- ja anestesioloogiaprobleemidele neu
rokirurgiaosakondades. Hädavajalik on avada rehabilitatsioonitsentrum 
täiskasvanute tarvis, kus kompleksset taastavat ravi saaksid ka neuro- 
kirurgilised haiged. Neurokirurgiaosakondi tuleb varustada uuemate 
diagnoosimis- ja raviaparaatide ning instrumentidega. Arstide neuro- 
kirurgiaalaste teadmiste täiendamiseks on arstiteaduskonna õppeprog
rammi vaja lülitada obligatoorne kursus neurokirurgia alal. Neurokirur
gide kvalifikatsiooni tõstmiseks peab kasutama kõiki kohalikke võima
lusi. Neid tuleb suunata ennast täiendama ka juhtivatesse neurokirurgia- 
instituutidesse.

Neurokirurgilise abi olukord Eesti NSV-s eeldab, et tervishoiuorga
nite töötajad koos neurokirurgidega leiavad ka tulevikus teid, kuidas 
tööd senisest veelgi paremini korraldada. Ainult sel viisil võib Eesti NSV 
säilitada oma eesrindliku positsiooni teiste vennasvabariikide hulgas.

О НЕЙРОХИРУРГИИ И ЕЕ БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧАХ В ЭСТОНСКОЙ ССР

Н. Миронович

Резюме

Эстонская нейрохирургия, годом рождения которой следует считать 1921, является 
старейшей в Советском Союзе. Нейрохирургическая деятельность, которой руководят 
ученики пионера нейрохирургии Л. Пуусеппа Ф. Раудкепп и Э. Раудам, успешно раз
вивается, следуя традициям хирургической невропатологии. В нейрохирургических 
учреждениях республики выросли высококвалифицированные кадры. Хорошо органи
зована и совместная работа старших и младших специалистов.

Для эстонских нейрохирургов характерно то, что они постоянно анализируют и 
обобщают свой опыт и целенаправленно занимаются актуальными проблемами нейро
хирургии.

В нейрохирургических отделениях применяются новые лечебно-диагностические 
методы (ангиография, миэлография, электроэнцефалография и др.), причем в послед
нее время начала быстро развиваться хирургия мозговых сосудов и магистральных ар
терий шеи, хирургическое лечение дискогенных радикулитов и заболеваний вегетатив
ной нервн(?й системы, а также стереотаксическая хирургия. С 1958 года в г. Тарту на 
базе нейрохирургического и неврологического отделений работает респираторный и 
реаниматологический центр, где используются все современные аппараты и методы 
лечения. Хорошо организована ранняя диагностика болезней, для чего наряду с кли
ническими методами исследования применяют также нейрофизиологические и нейро- 
рентгенологические методы. Расхождение в клинических и патологоанатомических диаг
нозах бывает в 4% случаев. Хирургическая активность составляет примерно 55,5%, 
причем послеоперационная летальность составляет 5,3 и общая летальность — 4.2%- 
Последние две цифры заметно ниже средних показателей по Советскому Союзу.

Хотя нейрохирургическая помощь в Эстонской ССР и находится на высоком 
уровне, она не удовлетворяет в полной мере потребности населения. Необходимо уве
личить количество коек в нейрохирургических отделениях (в Таллине и Тарту). Наибо
лее сложен и до сих пор не разрешен вопрос об организации нейротравматологической 
помощи. Необходимо из коечного фонда для хирургических и травматологических 
больных выделить койки для нейротравматологических больных, чтобы организовать 
самостоятельные межрайонные специализированные нейротравматологические отделе
ния. Очень нужен реабилитационный центр, где могли бы получать комплексное вос
становительное лечение и нейрохирургические больные. Для пополнения знаний врачей 
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по нейрохирургии следует включить в учебною программу медицинского факультета 
обязательный курс нейрохирургии.

Теперешнее положение нейрохирургической помощи в Эстонской ССР создает все 
предпосылки для того, чтобы работники здравоохранения совместно с нейрохирургами 
и в будущем находили пути для еще лучшей организации работы.

GERONTOLOOGIAST JA GERIAATRIAST

Arstiteaduse kandidaat А. VAPRA
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna hospitaalsisehaiguste kateedrist, 

juhataja dotsent L. Päi)

Viimasel ajal pööratakse üha rohkem tähelepanu gerontoloogia- ja 
geriaatriaküsimustele, sest majanduslikult arenenud maades on oluliselt 
suurenenud vanemaealiste inimeste osatähtsus. 60-aastaste ja vanemate 
inimeste arv on suurenenud peaaegu kaks korda Austrias (1900. a. 
7,2%, kuid 1950. a. 15,9%), Inglismaal (7,4% ja 15,9%) ja mujal. Praegu 
on Lääne-Euroopa elanikest keskmiselt 14% 60-aastased või vanemad. 
Kui 1939. a. registreeriti Nõukogude Liidus 13 miljonit inimest, kes olid 
vähemalt 60 aastat vanad, siis 1961. a. juba 21 miljonit. 80-aastaste ja 
vanemate inimeste üldarv moodustab 2 miljonit (3).

Kui aastail 1891—1897 oli NSV Liidu territooriumi elanike kesk
mine eluiga 32 aastat, siis aastail 1918—1927 moodustas see 44 aastat, 
1938—1939 — 47, 1954—1955 — 64, 1955—1956 — 67, 1958—1959 — 69 
ja aastail 1962—1963 — 70 aastat [meestel 65 ja naistel 73 aastat (5)]. 
Statistiliste arvutuste põhjal võib väita, et praegu 60-aastaste inimeste 
loodetav keskmine eluiga ulatub juba 79 aastani (5).

Nõukogude Liidus pööratakse gerontoloogia- ja geriaatriaprobleemi- 
dele suurt tähelepanu, sest eakate inimeste töövõime säilitamine, nende 
suurte kogemuste ja teadmiste kasutamine rahvamajanduses on riiklikult 
tähtis ülesanne.

1962. a. Leningradis ja 1963. a. Kiievis toimunud rahvusvahelistel 
gerontoloogiaalastel sümpoosionidel (2) võeti vastu klassifikatsioon, mil
lest lähtutakse vanuse arvestamisel: 45.—59. eluaastani on keskealised, 
60.—74. aastani eakad inimesed, 75.—89. aastani raugad ning 90-aastased 
ja vanemad pikaealised inimesed.

Gerontoloogia- ja geriaatriaalast teaduslikku tööd juhib 1959. a. 
Kiievis asutatud NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Gerontoloogia Insti
tuut. Gerontoloogia- ja geriaatriaprobleeme uuritakse ka paljudes teistes 
uurimisasutustes ja meditsiiniinstituutides. Käesoleval ajal on järgmised 
peamised uurimissuunad: 1) pikaealiste inimeste elutingimuste (sotsiaal- 
hügieeniliste tingimuste) tundmaõppimine; 2) füsioloogilise ning enne
aegse vananemise puhul esinevate funktsionaalsete ja morfoloogiliste 
muutuste uurimine; 3) eakatel inimestel ja raukadel esinevate haiguste 
patogeneesi, kliinilise pildi ja ravi ning profülaktika iseärasuste tundma
õppimine; 4) farmakonide toime kliinilis-eksperimentaalne uurimine ees
märgil, et neid kasutada enneaegse vananemise raviks ja profülaktikaks; 
5) vanematele inimestele antava arstiabi kvaliteedi parandamine jne. Vii
masel ajal on geriaatrias hakatud üha suuremat tähelepanu pöörama 
keskealiste tervise seisundi kontrollimisele ning neil esinevate haiguste 
profülaktikale.

Kliiniline gerontoloogia uurib funktsionaalseid ja morfoloogilisi muu
tusi, mis arenevad organismi füsioloogilise või enneaegse vananemise 
puhul. Need uurimistööd annavad ülevaate vananeva organismi iseära
sustest. Oluline on saada ülevaatlik hinnang funktsionaalsetest ning 
morfoloogilistest muutustest, mis tekivad tähtsamates elundsüsteemides 
seoses vananemisega. Selleks on vaja tundma õppida neurohumoraalseid 
nihkeid, sisenõristus-, vereringe-, hingamis-, seedeelundite ning luude-
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liigeste süsteemi ja ainevahetuse muutusi nii füsioloogilise kui ka erin ,, 
aegse vananemise korral. Gerontoloogiaprobleemid on tihedas seOb-,e 
geriaatriaga, sest vanemaealistel inimestel esinevate haiguste teke, ner} 
sümptoomid ja kliiniline kulg on omapärased. Eakate ja raugaikka kuu _ 
vate inimeste ravi erineb noorte ja keskealiste ravist mitmeti. Vanema 
ealistel võib ette tulla haigusi, mis on alguse saanud juba n°or5s ^S’ 
kuid nad võivad põdeda peamiselt eakatele inimestele omaseid aig i 
(näiteks ateroskleroos). Organismi vananemise käigus arenevad uue 
kohanemismehhanismid, mille tundmaõppimine võimaldab arstidel asu~ 
tusele võtta otstarbekohasemaid raviviise. Farmakoteraapia rakendamisel
peab eelkõige arvesse võtma haige iga. .... .

Eesti NSV-s on gerontoloogia- ja geriaatriaküsimustega seni vahe 
tegeldud, olgugi et meil 60—79 aasta vanuste inimeste osatähtsus elanik

konna hulgas on suurem kui

Joonis
Eakate ja raugaeas haigete osatähtsus (protsen
tides) aastail 1946—1965 Tartu Vabariikliku Klii
nilise Haigla sisehaiguste osakonnas viibinud 

haigete hulgas

paljudes teistes liiduvabarii
kides. 1959. a. rahvaloenduse 
andmeil oli NSV Liidus 
60—69-aastasi isikuid 9,4%, 
70—7 9-aastasi aga 3,8% 
elanikkonnast. Eesti NSV-s 
olid need arvud vastavalt 
15,1 ja 6,6%, Läti NSV-s 15,0 
ja 6,8%, Leedu NSV-s 11,9 
ja 4,7%, Gruusia NSV-s 10,9 
ja 5,1%, Valgevene NSV-s 
10,7 ja 4,4% (1). Ülejäänud 
liiduvabariikides olid need 
näitajad veelgi madalamad. 
Hospitaliseerimise andmeil 
on Tartu Vabariikliku Klii
nilise Haigla sisehaiguste 
osakonnas eakate haigete arv 
viimastel aastatel samuti
suurenenud (vt. joon.).

Nõukogude Liidus on geriaatrilise abi organisatoorseteks keskusteks 
geriaatriakabinetid. Need peavad korraldama organisatsioonilis-metoodi- 
list tööd, analüüsima vanade inimeste haigestumist, tõstma arstide kvali
fikatsiooni gerontoloogia ja geriaatria alal, kontrollima arstiabi andmist 
eakatele ja raugaealistele isikutele, tegema sanitaarselgitustööd, juhtima 
dispanseerset teenindamist jne. 1965. a. lõpul oli Nõukogude Liidus 68 
geriaatriakabinetti, neist Vene NFSV-s 32, Ukraina NSV-s 14, Usbeki 
NSV-s 16, Läti NSV-s 1, Leedu NSV-s 1. 1966. a. jooksul tõusis mainitud 
kabinettide arv 142-le. Meie vabariigis ei ole geriaatriakabinette seni 
organiseeritud. Et Eesti NSV-s on 60—69 aasta vanuste isikute arv suu
rem kui üheski teises liiduvabariigis, tuleb geriaatriakabinetid avada 
ka meie suuremates linnades, eelkõige Tallinnas ja Tartus.

KIRJANDUS: I. Лукьянов В. С. В кн.: Проблемы старения и долголетия. М., 
1966, 7—26. — 2. М а р ч у к П. Д. Сов. медицина, 1964, 4, 147—151. — 3. С а ч у к Н. Н. 
В кн.: Проблемы гериатрии в клинике внутренних болезней. Киев, 1965, 413—416. — 
4. У р а л и с Б. Ц. Здоровье, 1965, 11, 10—12. — 5. Чеботарев Д. Ф. В кн.: Пробле
мы гериатрии в клинике внутренних болезней. Киев, 1965, 3—6.

О ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ
А. Вапра
Резюме

В последнее время внимание к проблемам геронтологии и гериатрии резко воз
росло в связи со значительным увеличением удельного веса людей пожилого возраста 
среди населения всех экономически развитых стран и особенно Советского Союза.
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Изучение биологических особенностей стареющего организма, выяснение меха
низмов физиологического и преждевременного старения, социально-гигиенических аспек
тов долголетия являются важными проблемами геронтологии.

В клинической гериатрии наиболее важным является изучение особенностей пато-. 
генеза, клинического течения и лечения различных заболеваний в пожилом и старче-. 
ском возрасте, а также клинико-экспериментальная проверка лекарственных средств, 
применяемых для профилактики и лечения преждевременного старения.

В связи с тем, что процент лиц пожилого и старческого возраста в Эстонской ССР 
по сравнению с другими союзными республиками Советского Союза является самым 
высоким, изучение вопросов геронтологии и гериатрии в ЭССР является очень важным

По данным Тартуской республиканской клинической больницы в последнее время 
увеличилось число госпитализированных людей пожилого и старческого возраста.

Автор считает необходимой организацию гериатрических кабинетов и в Эстон
ской ССР, в первую очередь в Таллине и Тарту.

NOUKOGUbE VÖIAAU
5O.AASTAPÄEVAKS

ZINOVI SOLOVJOV

eest arreteeriti ning Vjatka

22) novembril 1966. a. möödus 90 aastat silmapaistva ühiskonnatege
lase, nõukogude tervishoiu ja Nõukogude armee meditsiiniteenistuse ühe 
esimese organisaatori, Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ühe 
vanema liikme Zinovi Petrovitš Solovjovi sünnist.

Z. Solovjov sündis Grodnos. Keskhariduse sai ta Simbirski gümnaa
siumis — samas, kus õppis V. I. Lenin. Seal tutvus ta juba kooliaastatel 
marksismi klassikute töödega. 1827. a. alustas õpinguid Kaasani ülikooli 
arstiteaduskonnas. Üliõpilasena astus ta Venemaa Sotsiaaldemokraatlikku 
Töölisparteisse (1898. a.), tegi revolutsioonilist propagandat tööliste hul
gas ja asutas marksistlikke ringe, mille 
kubermangu asumisele saadeti. Aasta 
pärast tuli Z. Solovjov Kaasanisse tagasi. 
Progressiivselt meelestatud neuroloog pro
fessor L. Darkševitš aitas tal uuesti pää
seda arstiteaduskonda,mille lõpetas 1904. a. 
Pärast seda läks ta Punase Risti salga koos
seisus Vene-Jaapani sõtta, kust pöördus 
tagasi 1905. a. Seejärel töötas Simbirskis 
ja Saraatovis semstvo sanitaararstina. 
Simbirskis kohtus V. I. Lenini noorema 
venna Dmitriga, kes algul õppis Moskva 
ülikoolis ja sealt revolutsioonilise tegevuse 
pärast välja heideti. 1900. aastal tuli 
Dmitri Uljanov Tartu ülikooli arstitea
duskonna viimasele kursusele. Ta lõpe
tas selle 1901. a. Uljanov ja Solovjov 
töötasid koos arstidena ja tegid revolut
sioonilist põrandaalust tööd. 1909. a. arre
teeriti Z. Solovjov koos mitme teise bolše- 
vikuga ning saadeti Ust-Sõssolskisse (Vo
logda kubermangu) kolmeks aastaks asu
misele.

Asumiselt tagasi saabunud, asus Z. So
lovjov elama Moskvasse, kus sai arsti 
ametikoha, ühtlasi võttis aktiivselt osa 
ühiskondlikust tööst. Ta oli ajakirja «Общественный врач» üheks toime
tajaks, Ülevenemaalise Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Liidu sekretäriks
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ja muudel ametikohtadel. Esimese maailmasõja ajal töötas Z. ^°^°|Vb.us 
haavatute ja haigete sõjaväelaste ülevenemaalise semstvoliidu arstil 
sanitaarosakonnas. Pärast Veebruarirevolutsiooni valiti ta Moskva hn . 
Hamovnitšeski rajoonivalitsuse bolševike fraktsiooni esimeheks, Oktoo 
päevil aga oli Moskva linna Hamovnitšeski rajooni revisjonikomisjo i 
liige. .

Pärast Suurt Sotsialistlikku Oktoobrirevolutsiooni alustas Z. Solovjov 
tööd nõukogude tervishoiu ühe esimese organisaatorina. Ta töötas valja 
tervishoiu rahvakomissariaadi organiseerimise projekti. 11. juulil 1918. a., 
kui loodi tervishoiu rahvakomissariaat, määrati Z. Solovjov rahvakomis
sari asetäitjaks, kellena töötas kuni surmani. Eelmistel aastatel omanda
tud rikkalikud kogemused ja tsaari-Venemaa tervishoiukorralduse põh
jalik tundmine olid eeldusteks, mis võimaldasid tal leida õigeid lahendusi 
ja parimat oma kogemustest ära kasutada nõukogude tervishoiu süsteemi 
rajamisel. 

Kodusõja raskeimal ajal, 1920. a. jaanuaris, määrati Z. Solovjov 
Sõjaväe Sanitaarpeavalitsuse ülemaks, kus tema organisatoorsed võimed 
ja bolševistlik printsipiaalsus ning tahe avaldusid eriti eredalt Tööliste 
ja Talupoegade Punaarmee sõjaväe-sanitaarteenistuse rajamisel. Uus, 
nõukogude tervishoiukorraldus suhtus sõdurisse printsipiaalselt uuest 
seisukohast — kui nooresse sotsialistliku riigi täieõiguslikku kodanikku.

Meditsiinilise teenindamise korraldamisele Punaarmees ja võitlusele 
tähnilise tüüfusega pühendas Z. Solovjov tol ajal kogu tähelepanu. Ta 
koondas ka sõjaväe sanitaarteenistuse, tervishoiuorganite ja laialdase 
nõukogude üldsuse jõupingutused selle raske ülesande lahendamiseks. 
Asjale tuli kasuks see, et ta oli ühel ja samal ajal Sõjaväe Sanitaarpea
valitsuse ülem, tervishoiu rahvakomissari asetäitja ja Venemaa Punase 
Risti Seltsi esimees.

Z. Solovjovi juhtimisel tegi Punaarmee noor meditsiiniteenistus ära 
suure töö. 1920. a. mõne kuuga suurenes hospidalide voodikohtade arv 
400 000-ni, loodi laialdane saunade-pesumajade võrk, mis suutis teenin
dada kogu armeed. Korraldati massilisi kaitsesüstimist koolera ja kõhu- 
tüüfuse vastu. Need abinõud andsid häid tulemusi. Juba 1921. a. langes 
haigestumine parasitaartüüfustesse (eelmise aastaga võrreldes) kolm 
korda, mille järel epideemia armees kiiresti likvideeriti. Neil raskeil 
aastail näitasid sõjaväearstid tohutut ennastsalgavust. Kümnest tuhandest 
sõjaväearstist haigestus aastail 1919—1920 tähnilisse tüüfusse neli tuhat 
ja suri kaheksasada.

Pärast Kodusõja lõppemist koondas Z. Solovjov tähelepanu ulatus
likele meditsiiniprobleemidele. Ta töötas läbi sõjaväemeditsiini teadus
likud alused ja rakendas ellu profülaktika algmed. Uued arusaamad 
armee meditsiiniteenistuse laadist ja sisust nõudsid sõjaväemeditsiini 
statistika radikaalset ümberkorraldamist. Ka siin on Z. Solovjovil suured 
teened. 1924. a. seadis ta sisse isikliku sanitaarstatistilise kaardi, millele 
märgiti kõik andmed iga sõjaväelase tervise seisundi, tema töö- ja elu
tingimuste ning rakendatud ravi ja profülaktika abinõude kohta.

Suurt tähelepanu pööras Z. Solovjov teadusliku uurimistöö arenda
misele sõjaväe meditsiiniteenistuses. Tema initsiatiivil loodi nii keskuses 
kui ka perifeerias — sõjaväeringkondades — sanitaarhügieeni- ja psühho- 
füsioloogialaboratooriume, mis uurisid sõjaväeteenistuse mõju sõjaväe
lastele ning määrasid spetsiifilised nõuded spetsialistide valimiseks mitme
sugustesse väeliikidesse.

Kodumaa kaitsevõime tõstmine oli Z. Solovjovile eriti südamelähe
dane. Ta kutsus kõiki arste ühiskondlikus korras kaasa aitama sotsialist
liku kodumaa kaitsevõime tugevdamisele. Selles etendas tähtsat osa 
Punase Risti Selts, kes korraldas töötajatele kursusi sanitaarkaitse ja 
esmaabi andmise alal.

Ka meditsiinikaadri ettevalmistamisele pühendas Z. Solovjov suurt
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tähelepanu ja aitas selleks kõigiti kaasa. Tema ütluse järgi pidi nõu
kogude arst olema ühiskonnategelane, organisaator, kes aktiivselt võitleb 
kollektiivi tervise eest. 1923. a. valiti Z. Solovjov Kõrgema Meditsiini
kooli (hiljem Moskva II Meditsiini Instituut) sotsiaalhügieeni kateedri 
professoriks.

Z. Solovjov suri 6. novembril 1928. a. Ta jättis suure kirjandusliku 
pärandi tsiviil- ja eriti sõjaväetervishoiu teaduslike ning praktiliste prob
leemide kohta. Z. Solovjovi teened nõukogude tervishoiu teoreetiliste ja 
praktiliste aluste rajajana on hindamatud.

- H. Roots

KOGEMUSTE VAHETAMIME ЗА KASUISTIKA

TSÜTODIAGNOSTIKAST

H. KAPRAL 
(Tallinna Raudtee Haiglast, peaarst M. Ponomarjov)

Kliiniline tsütoloogia (eksfoliatiivne ja punktsioontsütoloogia) kui 
üldtsütoloogia üks osa on viimaste aastakümnete jooksul saanud elu
õiguse muude kliinilis-diagnostiliste uurimisviiside hulgas. Et metoodika 
■on lihtne, võib seda uurimisviisi kasutada nii statsionaaris kui ka poli
kliinikus (6). Tsütoloogia ülesandeks on detailselt uurida rakkude morfo
loogilist struktuuri, kusjuures vajaduse korral tuleb rakendada tsüto- 
keemilisi meetodeid. Sageli võib selgitada haiguse mehhanismi (aine- 
vahetushaigused, põletikulised protsessid, pahaloomulised kasvajad jm.), 
mida muude kliiniliste uurimismeetoditega alati ei õnnestu avastada.

On tõestatud, et esimesed malignisatsiooni tunnused avalduvad raku
struktuuri muutustes, mis võimaldavad oletada ja tabada algavat malig- 
niseerumist küllaltki vara. Tsütoloogilisel uurimismeetodil on haiguse 
kulu jälgimise seisukohalt mitmeid eeliseid, nimelt preparaatide valmis
tamiseks ei tarvitse teha operatsiooni ega proovikaapimist ja uuringuid 
võib korrata (4). Ei tohi aga unustada, et negatiivsed tsütoloogilised 
andmed ei luba pahaloomulise kasvaja olemasolu veel eitada.

Käesolevas artiklis püütakse anda lühike ülevaade tsütoloogilisest 
uurimisest Tallinna Raudtee Haiglas. Seejuures lisatakse näitajaid ühe 
aasta kestel tehtud töö kohta.

Materjali võtmisest, kogumisest ja ettevalmis
tamisest tsütoloogilisteks uuringuteks. Lümfisõlmede, parenhüma- 
toossete elundite, tuumorite jm. punkteerimisel kasutatakse M. Abra- 
movi (1) poolt välja töötatud metoodika kohaselt harilikke peenikesi 
.süstlanõelu, mis läbimõõdu poolest sobivad kampri süstimiseks. Nõela 
diameeter ja pikkus sõltuvad elundist, selle asendist, tuumori mõõtmetest 
ja asukohast. Punkteerimisel kasutatav süstal ja süstlanõel peavad 
olema täiesti kuivad. Minimaalne hulgake vett nõelas või süstlas võib 
põhjustada tsütoloogilise materjali lüüsi ja sel teel võib protseduur nur
juda. Et süstalt ja süstlanõela kiiresti kuivatada, oleme neid 1—2 korda 
loputanud 96°-lise etanooliga ja seejärel veel 2—3 korda eetriga.

Kogemused näitavad, et uuringuteks on küllaldane, kui nõela 
valendikku aspireeritakse vähesel hulgal punktaati (1). Sel moel saadud 
materjalist tavaliselt piisab 8—20 preparaadi valmistamiseks ja seda on 
võimalik uurida nii tsütoloogiliselt kui ka tsütokeemiliselt (9).

Seroossete õõnte punkteerimisel on tarvis vältida tsütoloogiliseks 
uurimiseks saadetava eksudaadi hüübimist (transudaadid tavaliselt nii
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kergesti ei hüübi). Hüübimisprotsessi ajal eksudaadist väljasadestuv 
fibriininiidistik haarab põhilise massi vormelementidest hüübesse, kus 
neid uuringuks on tegelikult võimatu kätte saada. Hüübimise vältimiseks 
kasutatakse nn. stabilisaatoreid (oksalaate, tsitraate, hepariini jm.), mma 
kindlas koguses ja kontsentratsioonis lisatakse eksudaadile (2). Mõne- 
tilga hepariini oleme tilgutanud 250 ml-lise mahuga Erlenmeieri kolbi, 
kuhu osakonnas kogutakse eksudaat, mis toimetatakse laboratooriumi nn 
üld- kui ka tsütoloogilisteks uuringuteks. Punktaadist valmistatakse õhu
kesed äigepreparaadid, mis pärast õhus kuivamist värvitakse. Materjali 
piisava koguse korral uuritakse osa sellest ka natiivselt.

Kui pindmisi kudesid ja lümfisõlmi punkteerida on täiesti ohutu, 
siis siseelundite (maksa, põrna, kopsude, neerude jm.) punkteerimisel 
tuleb arvestada vastunäidustusi. Nende ignoreerimine võib kaasa tuua 
raskeid tüsistusi ja võib ette tulla isegi surmajuhte (1, 3, 7, 9 jt.).

Absoluutsed vastunäidustused siseelundite punkteerimiseks on järg
mised: 1) hemorraagiline diatees (siit tuleneb vajadus enne punkteerimist 
määrata põhilised vere hüübimise näitajad); 2) mädaprotsessid nahal 
punktsioonikoha läheduses; 3) komatoosne seisund; 4) motoorne rahutus; 
5) mehhaaniline kollatõbi, mis on kestnud üle kuu. Siseelundite punkt- 
siooni ei tohi teha ambulatoorselt.

Relatiivsed vastunäidustused on 1) kõrge iga; 2) patsiendi keeldu
mine punktsioonist; 3) hüpertooniatõbi III staadiumis, stenokardia jms.

Röga, uriini ja muude eritiste saatmisel tsütoloogiliseks uuringuks 
on oluline jälgida, et need oleksid värskelt kogutud. Röga kogumiseks 
antakse haigetele eelmisel õhtul puhtad Petri tassid. Ühtlasi instrueerib 
meditsiiniõde patsienti, kuidas seda teha. Uuringuteks saadetav röga 
peab sisaldama võimalikult vähe sülge ja olema vaba toidulisanditest, 
mis tsütoloogilist uurimist tunduvalt raskendavad. Hommikul on vaja 
puhastada hambad, loputada suukoobas veega ning enne hommikusööki 
koguda röga kuiva puhtasse Petri tassi.

Järgmisel hommikul tuuakse Petri tassid laboratooriumi. Metall- 
spaatli ja prepareerimisnõela abil otsitakse mustal foonil kahtlasi röga- 
kiukesi, need asetatakse esemeklaasile, mis kaetakse katteklaasiga. Nii. 
valmistatakse 8—10 preparaati. Mikroskoopimisel pahaloomulise kasvaja 
suhtes kahtlased rakud või rakkude kogumikud isoleeritakse (selleks 
lükatakse katteklaas prepareerimisnõela abil kõrvale), huviobjektis ole
vate rakkude ümbrus puhastatakse limast ja esemeklaasi vastasküljele 
märgitakse vahapliiatsiga (ringjoonega) nende asukoht. Kui preparaatides 
leidub pahaloomulise kasvaja suhtes kahtlasi rakke, siis need värvitakse 
ja uuritakse mikroskoobi abil (10).

Uurimismaterjali saamiseks söögitorust või maost kasutatakse hari
likku jämedat sondi, millesse on lõigatud veel mõned lisaaugud, et 
oleks võimalik aspireerida igast küljest. Aspireerinud oleme Janet’’ 
süstlaga röntgenkontrolli all, nii et sondi aukudega osa satuks kahtlasse' 
piirkonda võimalikult täpselt.

Kui oletatakse kusepõie pahaloomulist kasvajat, siis annab kuse- 
põiest (mis on eelnevalt tühjendatud) uurimismaterjali aspireerimine' 
lisaaukudega kateetri abil tsütoloogiliselt paremaid tulemusi kui uriini- 
analüüs. Günekoloogia valdkonnas saab tsütoloogilisteks uuringuteks 
kasutada uurimismaterjali emakakaelast ja tupest ning excavatio recto- 
uterina punktaate.

Värvimismeetodid. Tsütoloogiliste uuringute puhul kasu
tatakse tänapäeval väga mitmesuguseid värvimismeetodeid (5, Ц) Roh
kesti rakendatakse Papanicolaou klassikalist meetodit või seile modifi
katsioone, kuid nende kõrval on levinud ka hematoksiliin-eosiiniga värvi
mine, May-Grünwaldi, Leishmani ja teised meetodid.

Tallinna Raudtee Haigla laboratooriumis on kasutusel Leishmanr 
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värvimismeetod, mis tagab vaga peene tuumastruktuuri ning tsütoplasma 
küllaltki hea värvumise. Leishmani värv on müügil valmis kujul origi- 
naalpudeleis ja ka pulbrina. Lahuse valmistamiseks võetakse 2,5 g kuiva 
värvi, mis lahustatakse 1 liitris metanoolis. Valmisvärv säilitatakse tume
dates pudelites.

Preparaatide värvimine Leishmani järgi koosneb neljast üksteisele 
järgnevast etapist: 1) fikseerimine ja eelnev värvimine Leishmani vär
viga 3—5 minuti jooksul; 2) loputamine neutraalse destilleeritud veega; 
3) järelvärvimine Giemsa-Romanovski värvi lahusega (1,5 tilka Giemsa- 
Romanovski värvi 1 ml destilleeritud vee kohta) 15 minutit; 4) lopu
tamine destilleeritud veega.

Ekspressuuringud. Operatsiooni ajal võib sageli tekkida 
olukordi, mille puhul aitab kiire morfoloogiline uuring, millest võib 
sõltuda edasine operatsioonitaktika. Neil puhkudel saab tsütoloogiline 
ekspressuuring kirurgi tõhusalt abistada.

Kokkuvõte tsütoloogilistest uuringutest Tallinna Raudtee Haiglas
01. II 1965 — 01. II 1966

Materjal tsütoloo- 
giliseks uuringuks
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Tsütoloogiliselt uuritud haiged, kel on 
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Röga 259 6 4 2 66,6 4 1
Uriin 26 3 2 1 66,6 2 1 —1
Punktaadid:

a) lümfisõlmed 23 11 11 — 100 8 6 —
b) maks 14 4 2 2 50 2 4 —
c) neerud 4 4 4 — 100 4 2 1
d) rinnanääre 8 4 4 — 100 4 3 —
e) põrn 1 1 1 — 100 — 1 —
f) eesnääre 4 1 1 — 100 1 — —
g) seroossed

õõned 24 8 7 1 87,5 6 5 —
h) excavatio

rectouterina 11 1 — 1 — — — —
' ■ - r?. «
Puutepreparaadid:

a) rinnanääre 14 4 4 — 100 3 4 14
b) lümfisõlmed 4 1 1 — 100 1 1 2

Materjal emaka-
kaelast 4 — — — — — — —
Muud uurimisma-
terjalid (lõputus-
veed, punktaadid
tuumoritest, aspi-
ratsioonimater j ai
söögitorust, kuse-
põiest jm.) 93 15 13 2 86,6 13 12 15

Kokku: 489 63 54 9 85,7 48 40 | 32

Tallinna Raudtee Haiglas on kasutusel N. Aleksejevi (2) poolt 
1955. a. soovitatud kiirmeetod, mis võimaldab vastuse anda 4—6 minuti 
jooksul. Kõnealune meetod koosneb kolmest järgmisest etapist: 1) prepa
raadi fikseerimine ja eelnev värvimine Leishmani värviga 1 minuti 
jooksul; 2) ilma vaheloputuseta valatakse preparaatidele Giemsa-Roma
novski värvi lahust (2 tilka 1 ml destilleeritud vee kohta), mis on kuu-
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mutatud 50—60°-ni; 3) esimene preparaat võetakse värvi alt päras takse 
minutilist värvimist, loputatakse destilleeritud veega ja kuiva a'^ik_ 
kiiresti filterpaberi lehtede vahel. Järgnevalt asutakse seda koJae ia 
roskoopima. Vajaduse korral võetakse värvi alt järgmine prepar j 
toimitakse analoogiliselt. млгштпк

Ühe aasta jooksul on Tallinna Raudtee Haigla laborato 
tsütoloogilisel kiirmeetodil uuritud 32 haiget, kusjuures vastus anti 
minuti jooksul. . .

Tsütodiagnostiline meetod võeti Tallinna Raudtee Haiglas kasutusele 
1. veebruaril 1965. a. Kuni 1. veebruarini 1966. a. on tsütoloogiliselt 
uuritud 489 haiget (vt. tabel ja tahvel III, mikrofotod 1, 2 ja 3) Peale 
pahaloomuliste kasvajate õnnestus tsütoloogiliselt diagnoosida veel mit
meid muid patoloogilisi seisundeid. Need on järgmised: kolm sugav- 
blastomükoosi juhtu, kaks kaela piirkonna branhiogeenset tsüsti, ühel 
juhul hemokromatoos, üks pankrease mitteparasitaarne tsüst ja üks sper- 
matotseele. Kaheteistkümnel juhul anti maksa parenhüümi seisundi 
morfoloogiline iseloomustus. Peale nimetatute diagnoositi mitmeid rinna- 
näärme ja muude elundite healoomulist kasvajaid.

Tsütodiagnostilised uuringud õigustavad end täiesti, aidates sageli 
lahti harutada diagnostilisi keerdsõlmi. Julgeme soovitada kirjeldatud 
meetodi laialdasemat kasutuselevõtmist ka neis raviasutustes, kus seda 
seni pole tehtud.

KIRJANDUS: 1. Абрамов M. Г. Клиническая цитология. M., 1962. — 2. Алек
сеев Н. Г. Лаборат. дело. 1956, 5, 29. — 3. Б люгер А. Ф. В кн.: Руководство по 
внутренним болезням, т. 5. М., 1965. — 4. Брамберга В. Мед. газета, 3. 09. 1963 г. — 
5. Виды К. и Кер ск и Ю. В кн.: Диагностика рака шейки матки. Варшава, 1964, 
31—34. — 6. ГамперВ. В. и Беркман Г. И. Лаборат. дело, 1958, 6, 10—13. — 
7. Мансуров X. X. В кн.: Инструментальная диагностика заболевании печени. М., 
1965, 104—112. — 8. Станкевич М. И. Лаборат. дело, 1958, 6, 13—16. — Э.Черны- 
шева Е. В. В кн.: Инструментальная диагностика заболеваний печени. М., 1965, 166. — 
10. G г а h а m, R. М. The Cytologic Diagnosis of Cancer. Philadelphia and London, 
1963. — 11. Zimmer, S. Anleitung zur praktischen Zytodiagnostik des Lungen- 
krebses. Leipzig, 1965.

О ЦИТОДИАГНОСТИКЕ

X. Капраль

Резюме

Клиническая цитология как часть общей цитологии в течение последних десяти
летий завоевала право на существование наряду с другими клинико-диагностическими 
методами исследования. Ее можно применять как в стационаре, так и в поликлинике. 
Зачастую она помогает выяснять механизмы болезни даже тогда, когда другими клини
ческими методами исследования этого не удается достигнуть. Цитологический метод 
исследования при наблюдении за течением заболевания имеет ряд преимуществ, а 
именно: для приготовления препаратов не нужно делать ни операции, ни пробного 
соскоба и исследование можно проводить повторно. Однако при этом не следует за
бывать о том, что отрицательные цитологические данные еще не дают возможности 
отрицать наличие злокачественной опухоли.

Приводится краткий обзор цитологических исследований в Таллинской железно
дорожной больнице. Подробно описывается методика забора материала и даются 
указания по подготовке к цитологическому исследованию. Поясняется, как надо дей
ствовать при пункции поверхностных тканей, лимфатических узлов, паренхиматозных 
■органов, опухолей, серозных полостей, и приводятся абсолютные и относительные про
тивопоказания. Приводятся различные методики окрасок, применяемые при цитоло
гических исследованиях, а также описывается методика экстренных цитологических ис
следований. u

Метод цитодиагностики в Таллинской железнодорожной больнице начали приме
нять с 1 февраля 1965 года. В течение первого года цитологически было обследовано 
489 больных. Кроме злокачественных опухолей, цитологически были диагностированы 
и некоторые другие патологические состояния, например, три случая глубокого бла
стомикоза, две бранхиогенные кисты в области шеи, один случай гемохроматозы, 
одна непаразнтарная киста поджелудочной железы и одно сперматоцеле.
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TAHVEL III
H. Kapral

Mikrofoto 1 
Neerupunktaat. Hüpernefroidse vähi rakkude kogumik (värvitud Leish

mani järgi, suurendus 850X)

Mikrofoto 2 
Niudeluupunktaat. Müeloomsed rakud üdis (värvitud Leishmani järgi, 

suurendus 1000 X)

Mikrofoto 3
Maksapunktaat. Hemokromatoosi juht. Maksa epiteeli rakkude proto- 
plasma on täidetud hemosideriiniga. Maksa rakkudes on näha düstroo

filist muutusi (värvitud Leishmani järgi, suurendus 1000X)



TAHVEL IV

V. Šillastu ja Ö. Maimets

Mikrofoto 1
Vasaku koja sein müokardi ja 
endokardiga. Sidekoeliselt pakse
nenud endokardis näha amüloidi 
ladestus (pinnaga risti paikne
vad tumedad väädid), müokardis 
sidekoe rohkenemine. (Värvitud 
van Giesoni järgi, suurendus 

30X)

Mikrofoto 2
Amüloidi ladestus vasaku koja 
endokardis. (Värvitud van Gie

soni järgi, suurendus 270X)

Mikrofoto 3
Amüloidtuufnor niudeluust (värvitud van Giesoni järgi, suurendus 30X)



В 18 случаях была дана морфологическая характеристика состояния печеночной 
паренхимы. Кроме этого, были диагностированы различные доброкачественные опухоли 
грудных желез и других органов.

Цитодиагностические исследования полностью себя оправдывают и часто помо
гают разрешать диагностические затруднения. Названный метод можно смело реко
мендовать для более широкого применения в тех учреждениях, где он раньше не 
использовался.

SKLERODERMIA JA AMÜLOIDOOSI ÜHEAEGSE
ESINEMISE JUHT

Arstiteaduse kandidaat V. SILLASTU ja O. MAIMETS
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna patoloogilise anatoomia kateedrist, 
juhataja dotsent U. Podar, ja hospitaalsisehaiguste kateedrist, juhataja dotsent 

L. Päi, ning Tartu Vabariiklikust Kliinilisest Haiglast, peaarst H. Kanter)

Kirjandusest võib leida andmeid kollagenooside ja amüloidoosi ühe
aegse esinemise kohta [M. Štšerba (4), W. Symmers (8), G. Teilum (10), 
G. Aleksejev ja A. Rjabinkina (1), A. Gelderman kaastöölistega (7) jt.].

Kuid sklerodermia ja amüloidoosi üheaegse esinemise kohta and
med puuduvad. Ka A. Gelderman jt. (7), kes 1962. aastal andsid ülevaate 
amüloidoosist dermatomüosiidi puhul, mainivad, et amüloidoosi esine
mist koos sklerodermiaga ei ole seni veel kirjeldatud. Järgnevalt esi
tame difuusse generaliseerunud sklerodermia juhu, millega samal ajal 
kaasnes amüloidoos.

Meespatsient J. J., 43 aastat vana, elukutselt elektrik, oli varem olnud aktiivne 
sportlane (kesk- ja pikamaajooksja). Aastaid on põdenud kroonilist haimoriiti. 
1943. aastal sai kannatada liiklusavarii tõttu. 1944. aastal põdes pneumooniat, äge
dat sapiteede põletikku ja ägedat apenditsiiti (opereeriti pärast perforatsiooni). 
1958. aastal diagnoositi kaksteistsõrmiksoolehaavandit.

1962. a. detsembris tekkis vasakus puusas valu, mis tugevnes liigutamisel. 
1963. a. jaanuarist alates levis valu peaaegu kõikidesse liigestesse. Labakäed tursu- 
s_id, ülajäsemetes ilmnes paresteesianähte ja neis tekkisid neuralgilist laadi valud. 
Õhtuti oli kehatemperatuur pidevalt subfebriilne. 1963. a. aprillis tekkis septiline 
kehatemperatuur ja liigesevaevused intensiivistusid. Samast perioodist pärinevad 
anamneesi andmeil esimesed viited algavale südamekahjustusele. 1963. a. juunis 
tekkisid tursed kogu kehal, tahhükardia, arütmia ja kardiovaskulaarne puudulikkus, 
mis glükosiidravile enam ei allunud.

Haige viibis Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla kardioreumatoloogiaosakon- 
nas 10. juulist 9. oktoobrini 1963. a. (haiguslugu nr. 906/63). Haiglasse saabumisel oli 
üldseisund rahuldav. Ühel ajal liigesevalude ja algava kontraktuuri nähtudega esi
nes valusid ja tõmblusi ka lihastes. Diagnoositi mõõdukat eksudatiiv-proliferatiivset 
polüartriiti. Nahk oli pärgamenditaoline kuiv ja ketendav, ühtlasi atroofiline (eriti 
jäsemetel) ning nahaalune kude oli üle kogu keha pastoosne. Südame mõõtmed 
4 + 10 cm, tahhükardia (pulss 100 korda minutis, südametipul süstoolne kahin). 
Arteriaalne rõhk 120/75 mmHg.

Haiglas viibimise aja vältel vaheldus subfebriilne kehatemperatuur septiliste 
palavikuperioodidega. Aeg-ajalt tekkisid tursed kogu kehal ja näol. Kardiovasku
laarne puudulikkus süvenes. Püsivale tahhükardiale järgnes absoluutne arütmia. 
11. haiglas viibimise nädalal tekkis totaalne atrioventrikulaarne blokaad koos atrio- 
ventrikulaarse dissotsiatsiooniga. Elektrokardiogrammil täheldati järjest süvenevaid 
repolarisatsiooniprotsessi häireid. Süda dilateerus kõikides mõõtmetes. Kopsus muu
tusi esialgu ei leitud. 3.—4. nädalal pärast haiglasse saabumist tekkisid kuivad 
räginad ja krepitatsioon, röntgenoloogiliselt diagnoositi bilateraalset interstitsiaalset 
pneumooniat.

Haavandtõbi raskendas seedetraktivaevuste trakteerimist põhihaiguse aspektist. 
Varakult tekkisid isutus ja iiveldus. Hiljem hakkas haige peaaegu iga päev oksen
dama. Tekkisid spontaansed ja palpeerimisel vallandatavad valud kõhu piirkon
nas ning visa obstipatsioon, mis perioodiliselt vaheldus kõhulahtisusega.

Esinesid pidev albuminuuria, mikrohematuuria, silindruuria, hüpo- ja isoste- 
nuuria. ööpäevane diurees oli muutuv ja viitas aeg-ajalt tekkivale vedelikupeetu- 
sele. Jääklämmastikku oli vereseerumis 36—63 mg%.

Settereaktsioon oli kogu aeg kiirenenud (53—57 mm tunnis), arenes mõõdukas 
normokroomne aneemia. Ühel korral täheldati leukotsütoosi (leukotsüütide arv 
10 000 mm3-s) ja ühel korral eosinofiiliat. Proteinogrammid näitasid süvenevat hüpo- 
proteineemiat (5,98—5,45%), kusjuures a2-fraktsioon oli pidevalt ja y-fraktsioon
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perioodiliselt kõrgenenud. Bilirubiini hulk seerumis ja seerumi proovid olid nor
maalsed. .

Luude röntgenogrammid näitasid difuusset ja kohati laigulist osteoporoosi. 
Vasakus puusaluus leiti koldelis-destruktiivne protsess vähese enostaalse геакг- 
siooniga ning vaagna lateraalses osas pehmekoeline ja teravalt kontureeritud lisa- 
vari. 6.—7. nädalal pärast ravile saabumist muutus niudeluuga ühenduses olev tuu- 
mor palpeeritavaks. Ligikaudu samal ajal täheldati makroglossiat (keelel hammaste 
jäljendeid). Kongo punasega tehtud proov oli tugevasti positiivne. Naha-, nahaaluse 
koe ja lihasebiopsia andmed viitasid sklerodermiale. Haige suri progresseeruva 
kardiovaskulaarse puudulikkuse nähtude tõttu.

Patoloogilis-anatoomiliselt (lahanguprotokoll nr. 329/63, prosektor R. Mikelsaar) 
leiti järgmist. Südame vasaku koja endokard valge, ebatasane ja tavalisest paksem. 
Südamelihase lõikepind kahvatupruun, valgete kuni 0,3 cm läbimõõduga saarekes- 
tega. Soole sein tavalisest veidi paksem. Põrn väga tihke, reaktsioon amüloidi suhtes 
difuusselt positiivne, folliikulid kadunud. Vasaku niudeluu siseküljel 10,5X6X4 cm 
suurune tihke, noaga hästi lõigatav halli-lillakirju ebateravalt piirdunud moodus
tis, mis osaliselt ulatub ka niudeluu keskosani. Reaktsioon amüloidi suhtes posi
tiivne.

Mikroskoopilisel uurimisel leiti: epidermise atroofia, pärisnahas sidekude 
kollageniseerunud, rasunäärmed ja karvafolliikulid kadunud; paiguti kerge mukoidne 
turse ja väikesed fibrinoidse nekroosi alad, higinäärmed atrofeerunud, nahaalune 
rasvkude sidekoega suurel määral asendunud ja veresoonte seinad paiguti skle- 
rootilised. Skeletilihastes interstitsiaalse fibroosse koe rohkenemine, lihasekiudude 
tugev atroofia ja vähene infiltraat. Südames sklerootilised muutused ja lihasekiu
dude atroofia, endokardi sidekoes ja sklerootilistes alades lihasekiudude vahel amü
loidi koldeid (vt. tahvel IV, mikrofotod 1 ja 2), mis annavad positiivse metakro- 
maatilise reaktsiooni gentsiaanavioletiga. Keeles laialdased fibrinoidse nekroosi kol
ded ja amüloidoos interstitsiaalse skleroosiga. Difuusne skleroos ka neerudes, vähe
mal määral sooltes ja maksas. Maksa rasvastus. Rinnaku luuüdis plasmotsütoos. 
Niudeluu tuumor koosneb korrapäratu kujuga amüloidikolletest (vt. tahvel IV, 
mikrofoto 3), mille vahel rohkesti plasmarakke. Kollete perifeersed osad ja vere
soonte homogeensed seinad kollete vahel värvuvad kongo punasega punaseks. 
Mõnedes kolletes lubjaladestused.

Eespool öeldut resümeerides näeme, et vaatluse all olnud haigel esi
nesid difuusne progresseeruv sidekoe kahjustus, mis on iseloomulik 
sklerodermiale, ja amüloidoos, mis lokalisatsiooni, tekke ja ebaühtlase 
värvusreaktsiooni poolest vastab primaarsele amüloidoosile.

Elundite sklerodermilised kahjustused võivad suurel määral variee
ruda. See sõltub sellest, millise elundi sidekude on peamiselt kahjusta
tud. A. Nesterovi ja A. Sigidini (2) andmeil tuleb südamekahjustusi ette 
peaaegu 90 %-1 generaliseerunud sklerodermia juhtudest. Ka käesoleval 
juhul olid südames kõige tugevamad muutused, mis südame amüloi- 
doosiga kombineeritult põhjustasid surmaga lõppeva kardiovaskulaarse 
puudulikkuse.

Kliiniliselt täheldati nahamuutustes turse ja atroofia faase, kuid 
sklerodermiale kõige tüüpilisem muutus — induratsioon — ei olnud 
välja kujunenud («Seier oder mia sine seier odermia»). Selliste seisundite 
võimalusele viitavad A. Nesterov ja A. Sigidin (2), seostades seda protsessi 
kiire kulu ja vistseraalsete muutuste ülekaaluga (nn. akuutne sklero
dermia).

W. Symmers (8), G. Teilum (9, 11) jt. juhivad tähelepanu amüloi
doosi ja nn. kollageenihaiguste vahelisele seosele. Ka G. Aleksejev ja 
A. Rjabinkina (1) arvavad, et kollagenoosi ja amüloidoosi korral esineb 
teatav üldine kudede ainevahetuse häire.

Viimase aja andmed kollagenooside ja amüloidoosi etiopatogeneesi 
kohta kinnitavad sugulust nende haigusprotsesside vahel. Tänapäeval võib 
üldtunnustatuks pidada infektsioos-allergilist kollagenooside etiopato
geneesi teooriat, mille raames pööratakse erilist tähelepanu koeomastele 
autoallergilistele protsessidele. Ka sklerodermia areneb autoimmuunsus- 
protsesside foonil [A. Strukov ja A. Beglarjan (3), R. Emmrich (6)]. 
Sklerodermiat vallandavaks teguriks võib pidada kroonilist infektsiooni, 
käesoleval juhul haimoriiti. Võib oletada, et see põhjustas autoantigeeni 
tekkimise sellele järgneva autoantikehade produktsiooniga. Aktiivse 
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immunogeneesi morfoloogiliseks väljenduseks oli plasmarakkude hüper- 
plaasia, selle üks tagajärg aga düsproteineemia. Haigusprotsess 
progresseerus edaspidi autoantigeen-autoantikehareaktsiooni käigus auto- 
allergilise kahjustusena.

Kui aktsepteerida amüloidooside autoallergilist patogeneesi, siis tule
neb sellest oluline järeldus: amüloidoos ei saa olla primaarne nähtus, 
nagu ei saa olla esmane, s. o. ilma vallandava faktorita, ükski autoaller- 
giline protsess. Võrreldes primaarse ja sekundaarse amüloidoosi juhte 
omavahel jõuab ka M. Stšerba kaasautoritega (5) seisukohale, et pole 
•olemas printsipiaalset vahet primaarse ja sekundaarse amüloidoosi vahel.

KIRJANDUS: 1. Алексеев Г. А., Рябинкина А. И. Терапевт, архив, 1961, 
5. 80—89. — 2. Нестеров А. И., Сиг и дин Я. А. Клиника коллагеновых болезней, 
М., 1961. — 3. СтруковА. И., БегларянА. Г. Патологическая анатомия и пато
генез коллагеновых болезней, М., 1963. — 4. Щерба М. Л. Общий амилоидоз, Л., 
1957. — 5. Щерба М. Л. и др. Клинические варианты амилоидоза. Сов. медицина, 
1963, 11, 19—24. — 6. Е m m г i с h, R. Chronische Krankheiten des Bindegewebes, 
Leipzig, 1959. — 7. G e 1 d e r m а n, A. a. oth. New England. J. Med., 1962, 267, 17, 
858—861. — 8. Symmers, W. J. clin. Pathol., 1956, 9, 187—211. — 9. T e i 1 u m, G. 
Amer. J. Pathol., 1948, 24, 2, 389—408. — 10. Sama, Amer. J. Pathol., 1956, 32, 5, 
945—956. — 11. Sama, Nord. Med., 1958, 60, 32, 1137—1141.

СЛУЧАЙ ОДНОВРЕМЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 
И АМИЛОИДОЗОМ

В. Силласту и О. Майметс

Резюме

В литературе имеются данные об одновременном проявлении коллагенозов и ами
лоидоза, а данных об одновременном проявлении склеродермии и амилоидоза нет.

Описывается случай, когда у находившегося под наблюдением больного имело 
место прогрессирующее диффузное поражение соединительной ткани, характерное для 
склеродермии, и амилоидоз, который по локализации, опухолевому возникновению и 
неравномерности цветной реакции соответствовал первичному амилоидозу. Наиболее 
интенсивно склеродермические изменения были выражены в сердце, что в комбина
ции с амилоидозом сердца привело к сердечно-сосудистой недостаточности, закончив
шейся летально. Клинически из изменений кожи отмечались фазы отека и атрофии, 
а наиболее типичные для склеродермии изменения (т. е. индурация) не были выражены.

Склеродермия развивается на фоне процессов аутоиммунизации. Фактором, спо
собствующим развитию склеродермии, можно считать хроническую инфекцию, в дан
ном случае гайморит. Можно предположить, что он вызвал появление антигенов с 
последующей продукцией антител. Морфологическим выражением активного иммуно
генеза была гиперплазия плазматических клеток, одним же из последствий ее — 
диспротеинемия. Болезненный процесс в дальнейшем прогрессировал в ходе реакции 
.автоантиген-автоантитело как аутоаллергическое поражение.

AKUUTSEST INFEKTSIOOSSEST LÜMFOTSÜTOOSIST

V. SEEDER
(Tartu Linna Kliinilisest Lastehaiglast, peaarst H. Kääri)

Akuutne infektsioosne lümfotsütoos, mida esimesena kirjeldas 
С. H. Smith (New Yorgis) 1941. aastal, on meil vähe tuntud haigus. Seda 
on ette tulnud Ameerikas, hiljem Euroopas ja Aasias (1, 2). Sageli haiges
tuvad alla 10 aasta vanused lapsed, harvem noorukid. Haigus esineb ena
masti sporaadiliselt, kuid on kirjeldatud ka epideemiaid lastekodudes, 
kasarmutes jm.

Akuutsele infektsioossele lümfotsütoosile on iseloomulik healoomuline 
kulg Inkubatsiooniaeg kestab 12—21—24 päeva (1, 2). Kliinilisi sümptoome 
•on vähe. Sageli esineb ülemiste hingamisteede katarr, harva võivad tekkida 
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sarlakeid või leetreid meenutavad lööbed. Lümfisõlmede ja parenhüma 
toossete elundite suurenemist ei peeta tüüpiliseks. Küllaltki sageli kohta 
apenditsiidi- või enteriidinähte. Ajukelmete ärritusnähte kirjeldatakse 
harva. Sagedamini kaebavad haiged peavalu ja seljavalusid, nad on erut^_ 
tud ning kapriissed. Haigus võib paljudel juhtudel kulgeda kliiniliste näh
tudeta, kusjuures see avastatakse juhuslikult (vereanalüüsi tegemisel).

Akuutse infektsioosse lümfotsütoosi korral peetakse tüüpiliseks vere 
muutusi. Esineb tugev leukotsütoos (30 000—120 000), kusjuures ülekaalus 
on väikesed ja ühesugused küpsed lümfotsüüdid (75—90%). Atüüpilisi ega 
patoloogilisi rakke ei esine. Lümfotsüüdid on luuüdipreparaadis samuti üle
kaalus. Leukotsütoos kestab 3—6 nädalat ja möödub tüsistusteta. Ravi on 
sümptomaatiline.

Akuutset infektsioosset lümfotsütoosi diagnoositi Tartu Linna Kliini
lises Lastehaiglas esmakordselt 1962. aastal. Illustratsiooniks toome hai
gusjuhu kokkuvõtliku kirjelduse.

3-aastane poeglaps, lasterikkast töölisperekonnast, käib lasteaias. Vastsündinu- 
ja imikuiga olid kulgenud normaalselt. Aasta tagasi oli põdenud seroosset menin
giiti, mille tõttu raviti haiglas. Pärast seda märkimisväärseid haigusnähte ei ole tek
kinud. Muid haigusi põdenud ei ole. 1962. a. 18. oktoobril toimetas maarajooni ambu
latoorium lapse Tartu Linna Kliinilisse Lastehaiglasse diagnoosi selgitamiseks (hai
guslugu nr. 1149).

Laps haigestus nädal enne kliinilisele uurimisele suunamist. Kehatemperatuur 
tõusis 40°-ni, mis püsis 2 päeva. Pärast temperatuuri normaliseerumist näis laps 
4—5 päeva jooksul tervena. Kaheksandal haiguspäeval tõusis kehatemperatuur uuesti 
39°-ni. Laps oli rahutu, närviline ja kapriisne ning kaebas peavalu. Vanemate sõnade 
järgi täheldati kõndimisel väheseid tasakaaluhäireid. Samal päeval hospitaliseeriti. 
Kõrgele kehatemperatuurile vaatamata oli laps aktiivne ega kaevanud midagi. Objek
tiivsel uurimisel leiti kesknärvisüsteemi erutusnähte, ühtlasi ilmnes mõõdukas üle
miste hingamisteede katarr. Maks oli palpeeritav mammillaarjoonel (3 cm allpool 
roietekaart). Muid patoloogilisi muutusi ei täheldatud.

Vereanalüüsi tulemused: SR 18 mm tunnis, leukotsüüte 35 700 (eale vastav norm 
10 000), neist lümfotsüüte 83% (abspluutne arv 29 637, eale vastav norm 5 150). Veri 
muus osas normaalne. Teised kliinilis-laboratoorsed analüüsid patoloogiliste nihe
teta. Tuberkuliiniproovid (Pirquet’ ja Mantoux’ 1 : 1000) negatiivsed. Röntgenoloo- 
gilisel uurimisel diagnoositi bilateraalset hiliiti.

Eespool toodud haigustunnuseid arvestades võis oletada lümfaatilist 
leukoosi, lümfaatilist leukemoidset reaktsiooni või akuutset infektsioosset 
lümfotsütoosi. Algava lümfaatilise leukoosi kliinilised sümptoomid võivad 
sarnaneda kirjeldatud haiguse sümptoomidega, kuid tavaliselt toimeta
takse lapsed raviasutusse alles siis, kui leukoosi tüüpiline triaad, nimelt 
tugev aneemia, hemorraagianähud ja suu limaskesta nekrootilised muu
tused, on juba välja kujunenud. Käesoleval juhul neid sümptoome ei esi
nenud. Kindlalt kõnelesid leukoosi vastu aneemia ning valgete verelib
lede noorte ja patoloogiliste vormide puudumine. Lümfaatilise leuke- 
moidse reaktsiooni kindlakstegemiseks ei leitud anamneesist mingit alust. 
Et aga saada tungipunkte akuutse infektsioosse lümfotsütoosi diagnoosi
miseks, uurisime ka teisi sama lasteaia lapsi.

Lasteaiarühma 20 lapsest olid kliiniliselt terved 7, s. о. ’/з uurituist. 2/з-1 tähel
dasime kaela lümfisõlmede suurenemist, neelu piirkonna hüpereemiat ja riniiti. Vere
analüüsi tegime 9 haigel ja 2 kliiniliselt tervel lapsel. Ülemiste hingamisteede katarri 
põdevast 9 lapsest esines 3-1 mõõdukas leukotsütoos (valgeid vereliblesid 12 000— 
12 200 ühes mm3-s). Kõigil kolmel oli eosinofiilide arv suurenenud (6—10%). Lüm- 
fotsüütide osas olulisi nihkeid ei täheldanud. Ühel leidsime kõrge leukotsütoosi 
(37 350) samaaegse lümfotsütoosiga (lümfots. 85%, s. o. 31 748 ühes mm3-s). Peale 
kaela lümfisõlmede suurenemise muid patoloogilisi muutusi sellel haigel ei esinenud. 
Ühe kliiniliselt terve lapse veri oli normaalne, teisel ilmnesid vähene leukopeenia 
ja eosinofiilia. Tuginedes lastekollektiivi uurimisel saadud andmetele otsustasimegi 
kõnealusel juhul diagnoosida akuutset infektsioosset lümfotsütoosi. Diagnoosi kinni
tas patsiendi kliiniline jälgimine. Raviks määrati üldtugevdava vahendina vitamiine. 
Et diagnoos oli esialgu selgusetu, tehti kiirenenud settereaktsiooni pärast ka kom
bineeritud antibakteriaalne kuur. „

Lapse üldseisund püsis kogu kliinikus viibimise vältel hea. Kesknärvisüsteemi 
erutusnähud taandusid viiendaks ravipäevaks. Kolmandaks ravipäevaks langes feb- 
riilne temperatuur, kuid subfebriilsus kadus alles kolmandal nädalal. Ravil viibimise 
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ajal tekkis haigel kolmel korral kõhulahtisus (roojas 2 korda päevas). Maksa suurus 
normaliseerus teise ravinädala lõpuks. Verepilt hakkas paranema 3. ravipäevast 
alates: 9. ravipäevaks oli SR normaliseerunud, leukotsüütide arv 19 700, eosino- 
fiile 11% ja lümfotsüüte 75%. Teise ravinädala (s. o. neljanda nädala) lõpuks langes 
leukotsüütide arv 12 750-ni ja eosinofiilide arv 10%-ni, muus osas oli verepilt nor
maalne. Laps lahkus kliinikust 24. ravipäeval, kusjuures veres oli leukotsüüte 8 100, 
nendest lümfotsüüte 50% (vastab eale); eosinofiilide arv jäi mõõdukalt kõrgene- 
nuks (5%).

Võime oletada, et vaatluse all olnud lastekollektiivis esines akuutse 
infektsioosse lümfotsütoosi puhang. Ühel uurituist, kellel leukotsüütide 
ja lümfotsüütide arv oli tunduvalt suurenenud, oli haigus tõenäoliselt 
kulminatsiooniperioodis. Seevastu kolm last, kellel esinesid mõõdukas 
leukotsütoos ja eosinofiilia, olid arvatavasti rekonvalestsendid. Haigus- 
puhangust kõneleb ka ülemiste hingamisteede katarr 2/3-l lasteaiarühma 
lastest. Kas kaela lümfisõlmede suurenemine (herne- või väikese oa suu
rused) kuulus kirjeldatud haiguse sümptoomide kompleksi, jäi selgita
mata, sest andmed lümfisõlmede seisundi kohta varajasemast ajast puu
dusid.

KIRJANDUS: 1. G a i s f о r d, W. a. L i g h t w о о d, R. Paediatrica, 1955, vol. 3, 
316—318. — 2. В i e 1 i n g, R. u. G s e 11, O. Die Viruskrankheiten des Menschen. 
Leipzig, 1962.

ОБ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЛИМФОЦИТОЗЕ

В. Сеэдер

Резюме

Острый инфекционный лимфоцитоз — мало известное в ЭССР заболевание, кото
рое носит в основном спорадический, а иногда и эпидемический характер.

Острому инфекционному лимфоцитозу свойственно доброкачественное течение. 
Инкубационный период длится 12—24 дня. Клиническая симптоматология небольшая: 
катар верхних дыхательных путей, головные боли и боли в спине, иногда явления 
аппендицита или энтерита.

Характерным считается изменение крови:, наблюдается резкий лейкоцитоз (30 000 - 
120000), причем преобладают малые зрелые лимфоциты (75—90%). Патологические 
или атипичные клетки не встречаются. Лейкоцитоз длится три—шесть недель и про
ходит без осложнений.

Описывается случай острого инфекционного лимфоцитоза у трехлетнего мальчика, 
диагностированный в 1962 году в Тартуской городской клинической детской больнице.

KAUGELE ARENENUD ÜLALÕUAVÄHI JUHT

Arstiteaduse kandidaat M. LÕVI 
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna stomatoloogia kateedrist, 

juhataja arstiteaduse kandidaat N. Vihm)

Lõualuude ja suukoopa pahaloomulised kasvajad moodustavad ligi
kaudu 3—5% kõigist pahaloomulistest kasvajatest (2, 10), kusjuures üla- 
lõuavähki esineb mitu korda sagedamini kui alalõuavähki (1, 2, 4). Üla
lõua anatoomiliste iseärasuste tõttu on ülalõuavähi diagnoosimine kül
laltki raske ja seda tehakse sageli liiga hilja.

Ülalõuavähk areneb enamasti teisese haigusena, harilikult saab 
alguse see Highmore’i koopa limaskestast (1, 8). Sel juhul on ülalõuavähi 
varajane diagnoosimine raske pikaajalise sümptoomideta kulu tõttu 
(3, 5, 7, 9). Mõnikord sarnaneb kasvajaline protsess haimoriidiga (6). 
A. Kjandski (4) andmeil on */з  lõualuuvähi juhtudest primaarsed (nn. 
intraalveolaarsed), mis saavad alguse embrüonaalperioodil periodontaal- 
pilusse jäänud Malassez’ epiteelirakkudest (6, 8, 9). Primaarsed lõualuu- 
vähid võivad sagedasti olla ka diagnoosimisvigade põhjuseks, sest alg
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staadiumis simuleerivad need hammastest lähtunud põletikke, Vе ' 
dontiiti ja osteomüeliiti. Valediagnoosist tulenev ebaratsionaalne r 
(Highmore’i koopa loputused, haavandite küretaaž ja füsioteraapia) ag 
soodustab kasvaja kiiret muutumist inoperaabliks.

Meespatsient T. G„ 65 aastat vana, elukutselt puusepp, hospitabseenti 
18. IV 1965. a. (haiguslugu nr. 908) Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla kirurguise 
stomatoloogia osakonda. Suunatud rajoonihaiglast diagnoosiga: highmoniis ei 
csteomyelitis maxillae sin. post extractionem dent. L1 2. Saabumisel kaebas valutavat 
ja lehkavat haavandit suus vasaku ülalõua piirkonnas, peavalu ja halba enese
tunnet.

Anamneesi andmeil olid 1965. a. veebruaris eemaldatud vasakust ülalõuast 
kahe esihamba ja ühe suure purihamba ( L6 dens) juured, mis põhjustasid valu ja 
liikusid. Hammaste väljatõmbamisel tekkinud haavad ei paranenud, vaid laienesid 
peatselt üheks suureks haavandiks, millest väljus veresegust eritist. Umbes nädala 
pärast pöördus patsient uuesti polikliinikusse, kus alustati osteomüeliidivastast ravi: 
antibiootikumide süste, suuloputusi ja soojendust. Et ambulatoorne ravi paari nädala 
kestel mingeid tulemusi ei andnud ja haavand üha laienes, ühtlasi haige enesetunne 
halvenes, paigutati ta 10. III 1965. a. Kilingi-Nõmme Linna Haiglasse. Raviks mää
rati antibiootikume (penitsilliini ja streptomütsiini), ultralühilaineravi, haavaloputusi 
ja küretaaži sellele järgneva tamponeerimisega. 19. III 1965. a. lahkus haige stat
sionaarist, erilisi muutusi tervise seisundis ei olnud. Et kodus tervis halvenes uuesti, 
hospitaliseeriti ta 31. III 1965. a. teist korda. Jällegi arvati, et tegemist on ülalõua 
osteomüeliidi või haimoriidiga, mille puhul kasutati antibiootikume, tehti füsio- 
terapeutilisi protseduure ja haavaloputusi, mis aga tulemusi ei andnud. 13. IV 
1965. a. suunati patsient omal soovil Tartu Vabariiklikku Kliinilisse Haiglasse.

Patsient on abielus, nelja lapse isa, kõik lapsed terved. Lapsepõlves on põde
nud kurguhaigust, täiskasvanuna kopsupõletikku ja radikuliiti, vanemas eas kanna
tas ateroskleroosi all. Patsiendi ema on surnud võrdlemisi noorena «põsekasva- 

jasse». Suitsetab 20. eluaastast alates (kesk
miselt üks pakk päevas). Hambaid pole 
kunagi ravinud, mille tõttu enamik neist on 
parodontoosi tagajärjel välja langenud. Ham- 
baproteese ei ole kandnud.

Objektiivsel uurimisel täheldati mõõdu
kat kahheksiat ja adünaamiat. Röntgenos- 
koopiliselt leiti cardiosclerosis et emphysema 
pulmonum. Esineb näo kerge asümmeetria 
(infiltraadi tõttu) vasakul, ülahuule ja nina- 
tiiva ümbruses. Ülalõua keskosas alveolaar- 
jätke piirkonnas (3J kuni puuduva L6 ham
bani) laialdane vinav haavand. Haavand, mille 
mõõtmed on 5X 4X3,5 cm, hõlmab alveolaar- 
jätke harja ja läheb üle ülahuule siseküljele 
(vt. foto). Kemplemisel sedastatav luu peh
menemine kõva suulae vasakpoolses osas, 

ja infiltreerunud äärtega haavand oli täidetud hallikasroheka nekrootilise

Foto

Tihkete ja infiltreerunud äärtega haavand oli täidetud hallikasroheka nekrootilise 
massiga, mis valutult eraldus tükkide viisi. Haavandit ümbritsev limaskest oli 
tursunud ja punetas. Submaksillaarsed lümfisõlmed herneterasuurused.

Suukoopa saneerimise eesmärgil eemaldati parodontoosist kahjustatud ham- 
3 I 8bad y|y • 20. IV 1965. a. tehti biopsia haavandi piirkonnast. Patoloogilis-histoloo- 

giline diagnoos: carcinoma planocellulare cum neerosae.
Röntgenogrammil täheldati vasaku ülalõua aiveolaarjätke piirkonnas luu dest

ruktsiooni. Highmore’i koobaste röntgeniülesvõttel esineb vasaku põsekoopa piirkon
nas varjustus.

Kliiniline diagnoos: carcinoma maxillae (II—III staadium).
Rinoloogilisel uuringul patoloogilisi muutusi ei avastatud. Vereanalüüs (19. IV 

65): hgb. 14,3 g%, erütrots. 4 440 000, leukots. 14 900, SR 20 mm, eosinof. 2%, 
keppt. 3%, segmentt. 71%, lümfots. 16%, monots. 8%. Veregrupp 0 (1). Uriin pato
loogilise muutuseta. Haige sai 20 seanssi telegamma-kiiritusravi (ülddoos 5000 r). 
Kiiritusravi tulemusena tekkinud reaktiivsete nähtude pärast tuli ravi ajutiselt kat
kestada. Üldtugevdavatest vahenditest manustati vitamiine ja tehti vereülekanne; 
raviti ka sümptomaatiliselt.

Kiiritusravi tulemusena haav nekrootilistest massidest osaliselt puhastus. 
26. V 1965. a. lahkus haige statsionaarist. Kontrollimisel ühe kuu pärast konstateeriti 
kasvajalise protsessi levimist ülalõualuus, mille tagajärjel oli tekkinud ühendus 
suukoopa ja ninaõõne vahel. Peale selle kaebas valu kaela vasakul poolel. Komple- 
misel täheldati kaelal, eespool m. sternocleidomastoideus sinister’it umbes kirsikivi- 
suurust valulikku moodustist, mis lubas oletada kasvaja metastaaside olemasolu 
kaela lümfisõlmedes.
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Patsient jäi haigla onkoloogiaosakonna kontrolli alla. Pahaloomulist kasvajat 
polnud enam võimalik opereerida. 1965. a. augustis haige suri.

Võib arvata, et käesoleval juhul oli tegemist ülalõua primaarse 
kartsinoomi või kartsinoomiga, mis arenes edasi Highmore’i koopa põhjast 
allapoole. Seda võimaldab oletada asjaolu, et antrum’i suunas voha
vatele pahaloomulistele kasvajatele iseloomulikud patoloogilised nähud 
Highmore’i koopas ja ninaõõnes esialgu puudusid (eritised ninast ja hai- 
moriidi nähud). Valutavate ja liikuvate hammaste eemaldamine (anam- 
neesi andmeil) lubas ekslikult oletada lõualuu osteomüeliiti.

Kirjeldatud juht pakub praktilist huvi, näidates raskusi ülalõua 
pahaloomuliste kasvajate varajasel diagnoosimisel ja arstide valvsuse 
puudumist.

KIRJANDUS: 1. Афанасьева А. В. В кн.: Злокачественные опухоли, т. 2, Л., 
1952, 226—306. — 2. Евдокимов А. И., Васильев Г. А. Хирургическая стомато
логия. М., 1964. — 3. Зимо нт Д. И. Злокачественные новообразования носовой по
лости, придаточных пазух носа и глотки. М., 1957. — 4. КьяндскийА. А., Косто
маров а М. К. В кн.: Злокачественные опухоли, т. 2, Л., 1952. - 5. Усол ьцев Н. Н. 
Вести, оторинолар., 1953, 2, 57—61. — 6. В а 1 о g h, К. es m. Gerastomatologie, Bu
dapest. 1962. — 7. Fojtik, M. Dtsch. stomatol. 1964, 10, 799—804. — 8. H e u s e r, H. 
Klinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Leipzig, 1963. — 9. Hiie, V. Nõu
kogude Eesti Tervishoid, 1958, 2, 27—31. — 10. R о s e n t h а 1, W. u. a. Spezielle 
Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie. Leipzig. 1963.

СЛУЧАЙ ЗАПУЩЕННОГО РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

М. Лыви

Резюме

Злокачественные опухоли челюстей и ротовой полости составляют примерно 
3—5% от всех злокачественных новообразований, причем рак верхней челюсти встреча
ется значительно чаще, чем рак нижней. Из-за анатомических особенностей верхней 
челюсти диагностика рака этой области бывает довольно затруднительной и поэтому 
часто оказывается запоздалой.

Первичные раки челюсти в начальной стадии симулируют воспаления одонтоген
ного происхождения, периодонтиты и остеомиелиты. Исходящее же из ошибочного 
диагноза направленное лечение способствует быстрому превращению опухоли в ино- 
перабельную.

Рак верхней челюсти в большинстве случаев развивается как вторичное заболе
вание, причем обычно берет начало в слизистой гайморовой пазухи.

Для того чтобы улучшить раннюю диагностику злокачественных опухолей че
люстей, необходимо в значительной мере повысить бдительность врачей при лечении 
стоматологических больных.

Описывается случай запущенного рака верхней челюсти, где имела место оши
бочная диагностика, в результате которой больной длительное время получал нецеле
сообразное лечение.

ABIKS VELSKRITELE ЗА ÕBEBELE

RAHHIIDI VÄLTIMISEST JA RAVIST

Arstiteaduse kandidaat I. LAAN 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Rahhiit on pediaatrias vana, kuid alati aktuaalne probleem. Rahhiiti 
haigestub tänapäeval veel 50—70% imikutest. Juustest paljaks hõõrdu
nud ja lamendunud kukla põhjuseks peetakse mõnikord ekslikult selili 
lamamist. Patronaažitöötajad otsivad imikul küll rahhiidile iseloomulikke 
luustiku muutusi, kuid ei pane tähele kesknärvisüsteemi kahjustuste 
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varajasi sümptoome, nagu rahutu uni, tujukus, suurenenud erutuvus, 
higistamine jms.

Rahhiit pidurdab lapse füüsilist ja psühhomotoorset arengut ning 
muudab organismi vastuvõtlikumaks muude haiguste suhtes. 
põdevatel lastel esineb sagedamini hingamisteede katarre, kopsupõletikke, 
seedetrakti haigusi, grippi ja muid ägedaid nakkushaigusi. Enamikul 
kroonilist kopsupõletikku põdevatest väikelastest võib leida rahhiidi 
jääknähte.

Rahhiit võib olla kaasasündinud või välja kujuneda juba esimese 
elukuu lõpul või teise algul, kui ema raseduse ajal ei saanud küllaldaselt 
D-vitamiini. Seepärast peab rahhiidi profülaktika algama juba antena- 
taalsel perioodil. Sellest on vähe, kui naistenõuandla töötajad juhivad 
tähelepanu värskes õhus viibimise ja õige toitumise vajadusele (küllalda
selt loomseid rasvu, maksa, kalamarja, muna, juur- ning puuvilja jne.). 
Kui rasedus langeb päikesevaesele aastaajale, tuleb määrata kvartslam- 
biga kiiritamist ülepäeviti (kokku 25 korda). Viimasel kahel raseduskuul 
peab rase tarvitama 1—2 supilusikatäit kalamaksaõli või 1500—3000 TÜ 
Ds-vitamiini (1—2 tilka õlilahust) päevas. D-vitamiini ja kalamaksaõli 
tuleb üle 35 aasta vanustele rasedatele seoses algava ateroskleroosi või
malusega määrata ettevaatlikult.

Lastepolikliiniku patronaažiõde peab tulevase ema kodus kindlasti 
kontrollima, kas ta on teadlik rahhiidi profülaktika viisidest ja neid 
õigesti rakendab. Andmed tuleb märkida patronaažilehele. Kui rase ei 
ole rahhiidi profülaktikaga tegelnud, peab imikule D-vitamiini määrama 
juba varakult.

Ka imetav ema peab vähemalt esimesel kuul, s. o. lapsele D-vita
miini andmise alguseni, võtma kalamaksaõli või D2-vitamiini samas annu
ses kui rasegi, samuti on ette nähtud kvartslambiga kiiritamine. Sel 
juhul sisaldab rinnapiim lapsele vajalikku D-vitamiini rohkem.

Enneaegsetele tuleb D-vitamiini andma hakata kahe nädala, aja
liselt sündinutele aga kolme nädala vanuselt, esialgu 500—800 TÜ päevas 
(1 tilk õlilahust ülepäeviti), kusjuures paari nädala vältel minnakse üle 
tavalisele profülaktilisele annusele (3000—5000 TÜ päevas). Siinkohal 
tuletame veel kord meelde, et D2-vitamiin on müügil kas õli- või piiritus
lahusena. 1 ml Ds-vitamiini õlilahust sisaldab 50 000 TÜ-d (üks tilk 
sisaldab ligikaudu 1600—1700 TÜ) D-vitamiini. Piirituslahuse kontsent
ratsioon on suurem (1 ml-s 200 000 TÜ-d), mistõttu ühes tilgas piiritus
lahuses on 4000 TÜ. On soovitatav, et lapse arenemisloosse oleksid mär
gitud mõlemad näitajad, s. o. mitu tilka Ds-vitamiini õli- või piiritus
lahust saab laps päevas ja mitu toimeühikut nendes sisaldub.

Emale tuleb tingimata õpetada, kuidas D-vitamiini imikule anda, kus
juures on vaja rõhutada, et üledoseerimisel võib areneda raskekujuline 
hüpervitaminoos. Tähelepanekud näitavad, et emad tilkade loendamisel 
sageli eksivad. Mõnikord lisatakse õlilahust suurele piimakogusele, mille 
tõttu lahus kleepub imikupudeli seinte külge. Kui D-vitamiini anda koos 
veega, siis ei omasta organism seda kuigi hästi. Niisuguste vigade välti
miseks tuleb patronaažitöötajal D-vitamiini andmist korduvalt kont
rollida. Ema peab näitama, kuidas ta seda teeb.

Kui ema D-vitamiini imikule mingil põhjusel ei anna või teeb seda 
korrapäratult, võib D-vitamiini anda nn. tõukeannustes (kasutatakse 
D-vitamiini piirituslahust). Sel juhul saab imik D-vitamiini patronaaži- 
õelt üks kord nädalas 30 000—35 000 TÜ korraga. Selliseid suuri annu
seid alla 2—2V2 kuu vanustele lastele ei manustata.

Viimastel aastatel on kasutusele võetud preparaat videiin, milles 
peale D-vitamiini leidub ka valkaineid. Üks gramm videiini sisaldab 
200 000 TÜ D-vitamiini. Preparaat deponeerub organismis hästi ja 
seda soovitatakse kasutada eriti siis, kui tõukeannused on vajalikud.
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Videiini antakse ajalistele ühe kuu vanustele lastele 0,25 g (50 000 TÜ) 
üks kord päevas 12 päeva vältel. Enneaegsetele aga juba kahe nädala 
vanuselt samuti 0,25 g üks kord päevas, kuid 18 päeva vältel. Sellise 
manustamisviisi korral saab imik tarvismineva D-vitamiinihulga 
(600 000—900 000 TÜ) lühikese aja jooksul.

Meie kliimas on kuni aasta vanustele lastele D-vitamiini otstarbekas 
anda 1. oktoobrist 1. maini või isegi 1. juunini. Samal ajal D-vitamiini 
manustamisega soovitatakse kasutada ka vitaminiseeritud kalamaksaõli, 
mis peale D-vitamiini sisaldab ka A-vitamiini. Kalamaksaõli võib imi
kule andma hakata ühe kuu vanuselt. Esialgu on ette nähtud 3—5 tilka 
kaks korda päevas, 2—3 kuu vanuselt võib anda ’/2 teelusikatäit 1—2 
korda päevas, 3—4. elukuust alates 1 teelusikatäis 1—2 korda päevas 
kogu aasta vältel (välja arvatud suvekuud), 1,5—3-aastaselt aga 1—2 des- 
serdilusikatäit vitaminiseeritud või 2—3 desserdilusikatäit vitaminisee- 
rimata kalamaksaõli päevas.

Tuleb meeles pidada, et 1 ml vitaminiseeritud kalamaksaõli sisaldab 
400—500 TÜ A-vitamiini ja 150—250 TÜ D-vitamiini. Seega on ühes tee- 
lusikatäies (5 ml) kalamaksaõlis keskmiselt 2000—2500 TÜ A-vitamiini 
ja 750—1250 TÜ D-vitamiini. Ka vitaminiseeritud kalamaksaõli andmine 
ja sel teel manustatav D-vitamiini annus tuleb täpselt märkida lapse 
arenemisloosse.

Kalamaksaõli ei ole soovitatav anda enne sööki, vaid söögi ajal või 
pärast seda. Kui lapsel on kalduvus kõhulahtisuseks või põhjustab kala
maksaõli isutust ja oksendamist, tuleb selle andmine lõpetada. Sel juhul 
on soovitatav määrata A-vitamiini 1600 TÜ päevas. Talvel on rahhiidi 
vältimiseks üle kolme kuu vanuseid imikuid otstarbekas kvartslambiga 
kiiritada. Seda tehakse harilikult ülepäeviti, kokku 20—24 korda. Kiiri
tamise ajal on D-vitamiini manustamine keelatud, sest see võib põhjus
tada hüpervitaminoosi.

Rahhiidi profülaktika ei piirdu ainult D-vitamiini andmisega. Rah
hiiti haigestumist soodustab ka A-, C- ja B-rühma vitamiinide ning 
mineraalsoolade vähesus organismis. Seepärast on oluline, et last õigesti 
toidetaks. Emadele tuleb selgitada rinnapiimaga toitmise vajadust, sest 
sel viisil toidetud lapsed haigestuvad rahhiiti kaks korda harvemini kui 
kunstlikul toidul olevad lapsed. Arvatavasti on selle üheks põhjuseks 
asjaolu, et imik omastab rinnapiimas leiduvast kaltsiumist 70% ja fos
forist 50%, kuna lehmapiima kaltsiumist ainult 30% ja fosforist 20—25%.

Rahhiidi profülaktika eesmärgil soovitame ühekuusele imikule anda 
ka mahlu ja 4—5-kuusele esimese tõhustustoiduna juurviljapüreed, mis 
on valmistatud kapsast, lillkapsast, porgandist, kartulist, mustast rõi
kast jm. Neile lastele, kellel rahhiidinähud ilmnesid esimestel elukuudel, 
soovitame juba 4-kuuselt anda pool munakollast (sisaldab A- ja D-vita
miini ning fosforit) 2—3 korda nädalas. Putrudest on kasulikumad tatra- 
ja kaerahelbepuder, vähem soovitatavad manna-, lastejahu- või riisi- 
puder. Kuue kuu vanuseks saanud imikule võib 2—3 korda nädalas anda 
1—2 teelusikatäit peenestatud maksa või kalamarja. Rahhiidi vältimise 
aspektist on oluline, et lapsed viibiksid palju värskes õhus.

Kui imik rahhiiti siiski on haigestunud, on peale D-vitamiinravi 
vajalik ka eespool kirjeldatud hügieenilis-dieetiline ravi. D-vitamiini 
kasutatakse sel juhul suuremates annustes. I astme rahhiidi puhul on 
ette nähtud 10 000—15 000 TÜ päevas 30—45 päeva vältel (ravikuur 
500 000—600 000 TÜ), II astme rahhiidi korral aga 20 000—25 000 TÜ päe
vas 30—45 päeva jooksul (ravikuur 800 000—1 000 000 TÜ). Rahhiidi 
ravimisel ei tohi unustada ka A-, C- ja B-rühma vitamiine. Pärast ravi
kuuri lõpetamist jätkatakse D-vitamiini või kalamaksaõli andmist pro- 
fülaktilistes annustes.

Väga raskete rahhiidivormide korral, samuti D-vitamiiniresistentse
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rahhiidi juhtudel, mis nõuab suuri D-vitamiiniannuseid, tuleb ravida 
haiglas, kus pidevalt kontrollitakse kaltsiumi-, fosfori- ja aluselise fosia 
taasi sisaldust veres. t.

Soovitatav on anda ka 20%-list sidrunhappelahust üks teelusikatäis 
3—5 korda päevas ja 25%-list naatriumtsitraadilahust üks teelusikatäis 
2—3 korda päevas. Sidrunhape soodustab kaltsiumisoolade lahustumist 
ja imendumist organismis ning vähendab atsidoosi. Võib ordineerida ka 
järgmist segu: Rp. Acidi citrici 35 g, Natrii citrici 25 g, Aquae destillatae 
250 g, mida antakse 1 teelusikatäis 3 korda päevas.

Rahhiidi ravimisel kasutatakse ühel ajal D-vitamiiniga ka kaltsiumi- 
preparaate: kas 5—10%-list kaltsiumkloriidilahust 1 teelusikatäis 3 korda 
päevas või kaltsiumglükonaati 0,25—0,5 g 2—3 korda päevas. Väga hästi 
mõjub kaltsiumglütserofosfaat, mida manustatakse 0,05—0,1 g kolm 
korda päevas.

Pärast ägedate rahhiidinähtude möödumist tuleb alustada massaaži ja 
võimlemist. Teisel elupoolaastal on rahhiidi järelraviks näidustatud ka 
vereringet ning kudede toitumist parandavad männiekstrakti- või soo
lase vee vannid (1 ämbri vee kohta 50—100 g keedusoola või 10 ml 
männiekstrakti).

Kõik rahhiiti põdevad lapsed võetakse eriarvele, kusjuures arenemis
loos peab andma ülevaate rahhiidi kulust. Otstarbekas on kord kuus 
analüüsida, miks üks või teine lastest on haigestunud rahhiiti. Selline 
analüüs aitaks vältida vigu edaspidises töös ja vähendada rahhiiti hai
gestumise juhtumeid.

О ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАХИТА

И. Лаан

Резюме

Профилактика рахита у беременных женщин приводится еще до рождения ре
бенка. Кроме общих мероприятий (правильное питание и режим жизни), вполне целе
сообразно проводить во второй половине беременности курс общих облучений ртутно
кварцевой лампой и назначать витамин Д по 1500—3000 МЕ в день в течение послед
них 2—3 месяцев беременности.

Беременным женщинам в возрасте старше 35 лет витамин Д следует назначать с 
большой осторожностью.

Специфическую профилактику рахита с витамином Д у здоровых доношенных 
детей необходимо проводить с трехнедельного, а у недоношенных — с двухнедельно
го возраста. Сначала назначают витамин Д по 500—800 МЕ в день, а с полутора—двух 
месяцев — по 3000—5000 МЕ в день на протяжении всего года, кроме летних месяцев.

Если мать по каким-либо причинам не может регулярно давать ребенку витамин 
Д, его можно назначать один раз в неделю по 30 000—35 000 МЕ. Детям до двух—двух 
с половиной месяцев профилактику ударными дозами проводить не следует.

Рыбий жир можно назначать детям со второго месяца жизни, сначала каплями, 
а с 2—3 месяцев — по !/г—1 чайной ложке 1—2 раза в день. Необходимо помнить 
при этом, что витаминизированный рыбий жир содержит в 1 мл 150—250 МЕ витамина 
Д2 и 400—500 МЕ витамина А.

При начальных проявлениях рахита витамин Д назначают по 10 000—15 000 МЕ 
в день в течение 30—45 дней (на курс лечения 500 000—600 000 МЕ). При рахите средней 
тяжести — 20 000—25 000 МЕ в день (на курс 800 000—1 000 000 МЕ витамина Д).

В комплексную терапию рахита нужно включить и цитраты. Более целесообразно 
назначение раствора 35 г лимонной кислоты и 25 г лимоннокислого натрия в 250 мл 
воды. Такой раствор дают 3 раза в день по чайной ложке.

Необходимо очень пунктуально отмечать в истории развития ребенка все данные 
о появляющихся признаках рахита и их дальнейшем течении, а также регистрировать 
все профилактические и лечебные мероприятия при этом заболевании.
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RINNANÄÄRMEVÄHI ÕIGEAEGSEST AVASTAMISEST

Arstiteaduse kandidaat M. PURDE
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Kaasajal on arstiteaduse üheks aktuaalseks ülesandeks võitlus vähk- 
tõve vastu. Vähktõbe sa^ab kõige edukamalt ravida siis, kui see avasta
takse varakult. Raskusi tekitab asjaolu, et haigus areneb sageli märka
matult ega põhjusta erilisi vaevusi. Rinnanäärmevähk aga on sõna otse
ses mõttes käega katsutav, kusjuures selle õigeaegne avastamine sõltub 
suurel määral kesk-eriharidusega meditsiinipersonali tööst.

Iga aasta hõlmatakse profülaktiliste günekoloogiliste läbivaatustega 
üha rohkem inimesi, mõnes rajoonis (näiteks Kingissepa rajoonis) dispan- 
seeritakse juba kogu elanikkonda. Peame loomulikuks nõuet, mille koha
selt naiste meditsiinilisel uurimisel alati kontrollitakse ka nende rindu.

Rinnanäärmevähk on küllaltki sageli esinev haigus. Meie vabariigis 
on see kõikide pahaloomuliste kasvajate hulgas sageduse poolest viiendal 
kohal. Eesti NSV-s on rinnanäärmevähki põdevate haigete vanus kesk
miselt 60 aastat, kuid seda võib ette tulla ka märksa nooremas ja vane
mas eas. Iga kasvajataoline moodustis rinnas ei ole alati vähk. Rinda
des võib esineda vähieelseid seisundeid, nn. mastopaatiaid, mida põhjus
tavad närvisüsteemi ja sisenõristusnäärmete talitluse häired. Nende õige
aegne ravimine võimaldab vähi tekkimist vältida. Kaasajal tunneb arsti
teadus mitmeid tegureid, mis soodustavad või väldivad vähi teket rinna- 
näärmetes. Rinnanäärmevähki haigestumist aitab ära hoida sagedane ja 
kauakestev laste rinnaga toitmine. Abordid seevastu soodustavad rinna- 
näärme haiguste tekkimist.

Kuigi rinnanäärmevähi diagnoosimise ja ravi võimalused on sood
sad, tuleb igal aastal 8% rinnanäärmevähki põdevatest haigetest ravile 
hilinenult. Kaugele arenenud rinnanäärmevähi juhte esineb sageli just 
siis, kui puudub regulaarne meditsiiniline järelevalve. Halb on ka see, 
et enamik rinnanäärmevähki põdevatest haigetest tuleb arsti juurde 
omaalgatusel. Ravivõimalused paraneksid märgatavalt, kui suurem osa

haigetest avastataks juba profülaktiliste läbivaatuste ajal. Ravile saabu
nud haiged tavaliselt ütlevad, et nad juhuslikult leidsid (enamasti pese
misel) rinnanäärmes «tüki». On väga otstarbekas, et naised regulaarselt 
kontrolliksid oma rindu (näiteks iga kolme kuu järel).

Rindu on kasvaja suhtes soovitatav kontrollida kindla süsteemi järgi, 
mida peavad oskama nii meditsiinitöötajad kui ka naised ise. Mõtteliselt 
võib rinnanäärme jaotada neljaks osaks (sektoriks): ülemiseks mediaal
seks ja lateraalseks, alumiseks mediaalseks ja lateraalseks osaks. Ülemi
ses lateraalses osas on kasvajaid kõige sagedamini (vt. joon. 1). Kontrollida 
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tuleb mõlemat rinnanääret. Soovitatav on seda teha lamades, sest S11S ° . 
lihased lõtvunud ning kudedes esinevaid tihkestunud alasid ja sõlmekesi 
on kergem leida. Palpeeritakse õrnalt näpuotstega, algul pinnalisemalt, 
siis sügavamalt. Hoolikalt on vaja kombeida ka rinna ülemist lateraalset 
väljaulatuvat osa. Suure rinnalihase ääre alust, kaenlaaugu, rangluualust 
ning selle pealset piirkonda tuleb kontrollida lümfisõlmedes paiknevate 
kasvaja metastaaside suhtes (vt. joon. 2).

Seejärel palpeeritakse ülemist mediaalset ja mõlemat alumist sekto
rit. Lõpuks tuleb kontrollida rinnanibu ja nibualust piirkonda. Kui rinna
nibule või nibu väljakule vajutamisel eritub vedelikku, siis peab need 
haiged onkoloogi juurde suunama. Ka sissetõmbunud rinnanibu ning 
nibu väljaku leemendamine ja punetus on kasvaja võimalusele viitavad 
tunnused. Iga rinnanäärmes leiduv tihkestunud ala või «tükk» vajab 
onkoloogilisest aspektist täiendavat uurimist.

Rinnanäärme kasvajate õigeaegseks avastamiseks tuleb kasutada 
kõiki võimalusi. Igal meditsiinilisel läbivaatusel on vaja kontrollida naiste 
rindu, kusjuures naistele tuleb õpetada, kuidas seda ise teha.

О СВОЕВРЕМЕННОМ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М. Пурде

Резюме

Рак грудной железы — довольно часто встречающееся заболевание, своевремен
ное выявление которого в большой степени зависит от работы среднего медицинского 
персонала. В нашей республике рак грудной железы по частоте занимает пятое место 
среди злокачественных опухолей. В грудной железе могут быть также и предраковые 
состояния, так называемые мастопатии, обусловленные нарушениями нервной регу
ляции и функции желез внутренней секреции. Своевременное лечение таких заболеваний 
предупреждает развитие рака.

Обследование грудной железы (причем обязательно обеих) в отношении опухоли 
рекомендуется проводить по строгой системе в положении лежа, что облегчает выяв
ление имеющихся в тканях узелков и уплотнений. Пальпацию проводят легко, кончи
ками пальцев, вначале поверхностно, а затем глубже. Грудную железу, мысленно раз
деленную на четыре сектора, следует обследовать по отдельным секторам (см. рис. 1). 
Следует также обследовать подмышечную, над- и подключичную области в отношении 
возможных метастазов опухоли в лимфатические узчы (см. рис. 2). И в конце обсле
дуют сосок грудной железы и околососковую область.

Для своевременного выявления опухолей грудной железы необходимо использо
вать все возможности. При каждом медицинском, а также гинекологическом осмотре 
следует проверять и грудную железу, причем нужно научить женщин, как это делать 
самим.

TÖÖSTUSETTEVÕTETE OHU TOLMUSISALDUSE 
UURIMISE KAASAEGSED MEETODID

G. FEOKTISTOV
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Võitlus tööstustolmu vastu on üks aktuaalseid hügieeni- ja sanitaaria- 
probleeme, sest selle kahjustava teguri toimel tekkinud kutsehaiguste arv 
on küllaltki suur. Pneumokoniooside ja muude tolmukahjustuste likvi
deerimiseks on vaja tugevdada süstemaatilist kontrolli tööstusettevõtete 
õhu tolmusisalduse üle, samuti jälgida, et tolmuvastased üritused olek
sid küllaltki tõhusad. See võimaldab tõsta sanitaarjärelevalve kvaliteeti 
ja suurendada nõudlikkust, mis kahtlemata aitab kaasa tõhusamate tolmu- 
vastaste abinõude realiseerimisele.
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Ohu tolmusisalduse kvantitatiivseks iseloomustamiseks kasutatavaid 
meetodeid jaotatakse tavaliselt kahte rühma: gravimeetrilised ehk kaalu- 
meetodid, mis tolmusisaldus! võimaldavad määrata kaalu järgi (mg/m3), 
ja konimeetrilised ehk loendusmeetodid, mille abil saab kindlaks teha 
tolmukübemele arvu 1 cm3 õhus. Tuleb aga arvestada, et kaalult ühe
sugune tolmukogus võib sisaldada kas vähesel arvul jämedaid või suurel 
arvul peeni tolmukübemeid. Jämedad tolmukübemed, mille mõõtmed on 
üle 5 mikromeetri, sadenevad tolmuflitrile kergemini ja põhjustavadki 
selle kaalu suurenemise. Seevastu peened tolmukübemed, mis on arvu
liselt ülekaalus, suurendavad tolmu- 
f iltri kaalu ligikaudu ainult 7 % 
võrra (3).

Aerosoolide sadenemine hinga
misteedes suureneb vastavalt kübe
mete mõõtmete suurenemisele 0,2 mik
romeetrist jämedamate suunas (6, 7). 
Peened ja ülipeened kübemed (dia
meeter 1—2 mikromeetrit ja vähem) 
etendavad peaosa pneumokoniooside 
arengus, jämedamatel kübemetel aga 
on oluline tähtsus krooniliste tolmu- 
bronhiitide sugenemises (1). Seega on 
õhu tolmusisalduse täielikuks hinda
miseks vaja mõõta ka tolmukübe
mele suurust, s. o. hinnata tolmu 
disperssust.

Lihtsalt ja küllaltki täpselt saab 
õhu tolmusisaldus! gravimeetriliselt 
määrata I. Petrjanovi poolt kasutu
sele võetud riidest ФПП-15 valmista
tavate analüütiliste aerosoolfiltrite 
АФА abil. Filtrid АФА-В-18, s. o. 
kaalanalüüsiks ettenähtud filtrid töö
pinnaga 18 cm2, valmistatakse komp
lektidena, milles tihedast paberist 
kaitserõngaste vahel on 10 filtrit. 
10 komplekti hoidmiseks kasutatakse 
paberkassette. Filtreid АФА-В-18 saab 
tellida aadressil: Москва, В-261, Ле
нинский проспект, д. 70/11, контора 
Главизотопа või Ленинград, Загород
ный проспект, д. 13, магазин «Изо
топ». 100 filtrit maksab umbes 
5 rubla.

Aerosooli kontsentratsiooni gravi- 
meetriline uurimine seisab teatavast 
õhu hulgast tolmuproovi võtmises 
filtrile ja viimase kaalu suurenemise 
määramises analüütilistel kaaludel.

Analüüs tehakse järgmise skeemi 
kohaselt.

1 Kassetist võetakse välja analüüti
liste filtrite komplekt. Filtrite väljaulatu
vale osale kirjutatakse filtri järjekorranum-
ber. , . 2. Filtripakk suletakse ja sellest voe
tud filtri kaitserõngas avatakse

3 Pintsettide abil asetatakse filter analüütiliste kaalude kausikese keskele ja 
kaalutakse täpsusega 0,1—0,05 mg. Filtri kaal ja järjekorranumber kirjutatakse 
laboratooriumipäevikusse.

4 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1967. nr. 1

Joonis
Padrun tolmuproovide kogumiseks 

filtritele АФА-В-18.
1 — padruni korpuse ristilõige; 2 — 
padruni kate (pealtvaade ja ristilõige)
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4. Kaalutud filter võetakse kaalult (pintsettidega), asetatakse kaitserõngaste 
vahele, seejärel pakki ja kassetti.

5. Proovivõtmise kohal võetakse kaalutud filter kassetist (pakist) ja Pai.g^- 
takse tolmupadrunisse, mis voolikute abil on ühendatud kulumõõtja ja aspiratsioom- 
seadisega.

6. Aspiratsiooniseadis lülitatakse sisse ja saastunud õhku filtritakse teatava 
aja jooksul. Ohu liikumise kiirus ei tohi ületada 100 1/min. Kui see on üle 30 1 min., 
siis paigutatakse padrunisse filtri taha tugivõrk.

7. Pärast proovivõtmist eemaldatakse filter padrunist, keeratakse kahekorra 
kokku, asetatakse pakikesse ja siis kassetti.

8. Enne kaalumist võetakse filter pakikesest ja hoitakse 10—15 minutit toa
temperatuuril.

9. Filter vabastatakse kaitserõngast, keeratakse pintsettidega neljakorra kokku 
ja asetatakse analüütiliste kaalude kausikesele.

10. Filter kaalutakse.
11. Tolmusisaldus proovivõtmise kohal arvutatakse järgmise valemi järgi:

(q2-qi)- 1000
П Q-t ’

kus n — tolmu kontsentratsioon (mg/m3), qi — puhta filtri kaal (mg), q2 — tolmuse 
filtri kaal (mg), Q — õhukulu (1/min.), t — proovivõtmise vältus (min.).

Konimeetrilise analüüsi puhul võib tolmukübemele hulka 1 cm3 
õhus määrata kahel viisil: ultramikroskoobi või dinitrotselluloosmemb- 
raanfiltrite nr. 4 ja 5 abil.

Aerosoolide ultramikroskoopimiseks kasutatavaid väliloendeid val
mistavad Riikliku Tööhügieeni ja Kutsehaiguste Teadusliku Uurimise

Aparatuur õhu tolmusisalduse gravimeetriliseks uurimiseks

Nimetus Soovitatav tüüp või mark Otstarve

Kaalud АДВ-200, ВТ-100, BT-20 Filtrite kaalumiseks
Tolmupadrun Valmistatud joonise järgi (vt. 

joon.)
Filtrite paigutamiseks

Aspiratsiooniseadis Ežektorid, õhupumbad, elek- 
tertolmuimejad

Tolmuse õhu läbitõmbamiseks 
filtrist

Kulumõõtjad Kuiv- või märgreomeetrid, 
gaasiloendid, kulumõõtjad 
PC-3 ja PC-5

Filtrist läbitõmmatud õhu 
mahu määramiseks

Kiiruseregulaator Hoffmanni näpitsad Aspireeritava õhu liikumise 
kiiruse reguleerimiseks

Sekundimõõtja või — Aspiratsiooniaja määramiseks
kell

Statiiv — Tolmupadruni kinnitamiseks
Pintsetid Anatoomilised Filtrite tõstmiseks
Komplekt АФА-В-18 Tehase toode Filtreerimiseks
filtreid

Kummivoolikud — Aparatuuri detailide ühenda
miseks

Laboratooriumi- Protokollimiseks
päevik

Instituudi katsetöökojad. Aparaat maksab 450—480 rubla. Sellega saab 
peale tolmu arvulise kontsentratsiooni õhus määrata ka tolmukübemete 
elektrilaengut ja laengute hulka igal kübemel. Üksikasjaliku instrukt
siooni saamiseks metoodilise kirja näol võib kirjutada samal aadressil.

Tolmukübemete arvulise kontsentratsiooni võib kindlaks teha ka 
märksa lihtsamal viisil, nimelt membraanfiltrite abil. Neid filtreid võib 
posti teel tellida.
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Enne kasutamist tuleb iga membraanfiltrit destilleeritud vees ühe
kaupa keeta 5—10 minuti jooksul. Seejärel kuivatatakse need filterpaberi 
vahel. Filtri matile pinnale (tööpinnale) märgitakse terava pliiatsiga selle 
järjekorranumber.

Proovivõtmise kohal asetatakse filter spetsiaalsesse metallkassetti ja 
seejärel metallallonži, mis ühendatakse aspiratsiooniseadisega. Kassetid 
ja allonžid valmistatakse jooniste järgi, mida võib hankida Eksperimen
taalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist (Tallinn, Ravi t. 18/20). Samast 
saab konsultatsiooni ka kõigis muudes küsimustds, mis puudutavad õhu 
tolmusisalduse uurimist.

Ohu filtreerimise kiirus on 5—7 1/min. Tolmukübemeid on filtril 
vahetult võimalik loendada ainult siis, kui sellel on peetunud 0,5—0,6 mg 
tolmu. Analüüs tehakse järgmise skeemi kohaselt.

1. Filter koos sellele aspireeritud tolmuga võetakse allonžist ühes kassetiga.
2. Laboratooriumis vabastatakse filter kassetist, asetatakse esemeklaasile (töö

pinnaga allapoole) ja muudetakse läbipaistvaks immersiooniõli abil.
3. Preparaat asetatakse okulaarvõrguga varustatud mikroskoobi alla. Okulaar- 

võrgu silma suurus mõõdetakse objektmikromeetri abil (4).
4. Tolmukübemete hulk loendatakse (immersioonobjektiiv, suurendus 15X90) 

vähemalt kümnes vaateväljas.
Tolmu kontsentratsioon arvutatakse järgmise valemi järgi:

NC= К — tolmukübet 1 cm3 kohta, V
kus N — keskmine tolmukübemete arv (10 või rohkem vaateväljas) okulaarvõrgu 
suures ruudus, V — aspireeritud õhu hulk (1), К — koefitsient, mille väärtus arvu- 

250 nD2tatakse valemi -——---- järgi, kusjuures D — filtri «elavlõike» diameeter millimeet
rites, а — ruudu külje pikkus mikromeetrites.

Membraanfiltrite abil määratud tolmusisaldus on alati suurem kui 
piluaparaatide (Owens-1 ja CH-2) kasutamisel leitud tolmusisaldus, sest 
piluaparaadid ei haara täielikult ei peenemaid ega jämedamaid tolmu
kübemeid (2, 5).

Vahetult pärast tolmukübemete loendamist määratakse samadel 
membraanfiltritel kindlaks ka tolmu disperssus (eespool märgitud suu
renduse juures), mis väljendatakse protsentides. On muutunud tavaks 
kasutada järgmist tolmukübemete rühmitamist fraktsioonidesse vasta
valt nende mõõtmetele: kuni 1,1—2,2—5,5—10 ja üle 10 mikromeetri. 
Täpsete tulemuste saamiseks mõõdetakse vähemalt 100 tolmukübeme 
suurus. Üheaegselt tolmu disperssuse selgitamisega on soovitatav lühidalt 
kirjeldada ka uuritavate tolmukübemete morfoloogiat (nende konfigurat
sioon, kübemete väiksem diameeter jms.).

Tolmu dispressust võib analüüsida ka filtritel АФА-В-18, mida 
on kasutatud tolmusisalduse gravimeetriliseks uurimiseks. Sel juhul ei 
tohi tolmu kogus filtril ületada 0,1—0,5 mg (sõltuvalt tolmu erikaalust). 
Kvartsitolmu uurimiseks on filtrile vaja koguda 0,4—0,5 mg tolmu. 
Pärast filtri kaalumist analüütilistel kaaludel (tolmusisalduse gravimeet
riliseks määramiseks) asetatakse filter esemeklaasile tööpinnaga alla
poole, nii et ta oleks sellel hästi tihedalt ja veidi väljavenitatud. Seejärel 
paigutatakse esemeklaas koos filtriga 0,5—1 minutiks keeva atsetooni 
auru, mille saamiseks valatakse keeduklaasi 50 ml atsetooni ja kuumu
tatakse seda vesivannil. Kui atsetoon keeb, siis muudetakse filtrid üks
haaval läbipaistvaks. Kogu operatsioon peab toimuma tõmbekapis, kus
juures tuleb vältida atsetooni plahvatamist, mis võib juhtuda lahtise 
leegi toimel. Atsetooniauru mõjul muutuvad filtrid õhukeseks läbipaist
vaks kileks, millele tolmukübemed on kindlalt fikseerunud. Pärast seda 
võib preparaati kasutada tolmu disperssuse uurimiseks mikroskoobi abil 
eespool kirjeldatud meetodil. Ka membraanfiltreid võib dispersiomeet- 
riliseks analüüsiks atsetooniga töödelda.
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Käesolev artikkel hõlmas tänapäeval kasutatavatest tolmusisalduse 
uurimise meetoditest ainult murdosa. Eespool kirjeldasime üksnes kõige 
lihtsamaid meetodeid, mille kasutamine peaks olema kohustuslik vaba
riigi tööstusettevõtete sanitaar-hügieenilisel kontrollimisel.

KIRJANDUS: 1. Величковский Б. T., Кацнельсон Б. А. Этиология и 
патогенез силикоза. М., 1964. — 2. Кацнельсон Б. А., Величковский Б. Т., 
Форштадт В. М. в кн.: Вопросы гигиены, профпатологии и промышленной токсико
логии. Т. V. Свердловск, 1959, 234—243. — 3. Корнилова В. М„ Н и к о л а е в а С. П., 
Томсон Н. М. В кн.: Вопросы гигиены атмосферного воздуха. Л., 1959, 72—78. — 
4. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. М., 1958. — 5. Фукс Н. А. 
Механика аэрозолей. М., 1955. — 6. В u с k 1 а n d, F. а. oth. Nature, 1950, 166, 4217, 
354—355. — 7. Wilson, J. В., L а M e г, V. К. J. Industr. Hyg. Тох., 1948, 30,265.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУШНОЙ 
СРЕДЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Г. Феоктистов

Резюме

Для определения весовых концентраций пыли в воздушной среде рабочей зоны 
применяются аналитические фильтры аэрозольные (АФА), обладающие высокой эффек
тивностью пылеулавливания. Малое аэродинамическое сопротивление позволяет увели
чить скорость отбора проб до 100 литров в минуту и тем самым сократить время их 
отбора. Сокращение времени на весь ход анализа дает возможность получить резуль
таты определения запыленности воздуха практически в день отбора проб.

. Счетные концентрации пыли (число частиц/см3) в воздухе определяются с по
мощью походного счетчика для ультрамикроскопии аэрозолей или путем осаждения 
частиц взвешенной пыли на мембранные динитроцеллюлозные фильтры (МФ) № 4 
пли № 5. Дисперсионный анализ пылевых частиц производится либо на мембранных 
фильтрах, либо на фильтрах АФА, подвергнутых предварительно перед микроскопией 
просветлению иммерсионным маслом или парами ацетона.

Консультации по описанным в статье методам санитарно-гигиенического контроля 
запыленности воздуха можно получить в лаборатории токсикологии и гигиены труда 
Института экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохране
ния ЭССР (г. Таллин, ул. Рави, 18/20).

ARSTITEADUSE AJALOOST

ESIMENE EESTI NAISPROVIISOR

L. PANT

Olympiada Kann-Tusti sündis 15. juulil 1880. a. Muhu saarel Hella
maal kooliõpetaja perekonnas. Oma põhitöö kõrval oli isa huvitatud veel 
arstiteadusest ning oli endale muretsenud vastavasisulist kirjandust. 
Raamatutes antud õpetuste järgi ravis ta oma perekonna liikmeid ise. 
Nii kogus ja kuivatas ta humalalehti, et nendest keeta teed kolmeaasta
sele tütrele, kes põdes rahhiiti. Selline ravimtaimede kogumine ja ravi
mite valmistamine oli tulevasele proviisorile jätnud nii sügava mulje, et 
ta jäljendas seda oma lapseea mängudes ning ühtlasi mõjutas see tema 
edaspidist elu.

Perekonnas oli seitse last, kes kõik õppisid Kuressaares. Et võimal
dada neile haridust väiksemate kuludega, asus ka isa sinna tööle. Kui 
tütarlaps oli kuuendas klassis, suri ta isa. Et nooremad lapsed saaksid 
õppida, saatis vanem vend oma stipendiumi majapidamiskuludeks. Ainu
keseks soodustuseks oli see, et lapsed vabastati õppemaksust kui kooli
õpetaja perekonna liikmed. O. Tusti lõpetas gümnaasiumi 1899. a. Järg
misel aastal sooritas ta erieksami saksa keele õpetaja kutse saamiseks, 
kuna elukutse valik oli naistel äärmiselt-piiratud. Samal ajal sattus 
talle kätte kuulutus, milles teatati, et magister А. B. Lesnevskaja korral-
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dab Peterburis (algusega 20. jaanuaril 1902. aastal) farmaatsiaalased 
kursused naistele. Need kujutasid endast esimest farmaatsia kooli nais
tele Venemaal. Mainitud kool oli kaheaastase õppeajaga ning selle lõpe
tajad omandasid õiguse anda kõrgemate õppeasutuste juures eksamid 
apteekriabilise kutse saamiseks. Kursustele pääsemiseks nõuti gümnaa
siumi lõputunnistust ja ladina keele oskust, õppemaks oli 200 rubla aas
tas. Osa sellest summast kogus O. Tusti saksa keele tundide andmisega, 
puuduva osa laenas õelt.

Esimestest kursustest võttis osa 24 naist, õppekava oli koostanud
Sõjaväemeditsiini Akadeemia ja

Tsaari-Venemaal ei tahetud, et

kinnitanud Meditsiinidepartemang. 
Loenguid pidasid sama akadeemia 
õppejõud eesotsas keemiaprofessor 
I. Maltševskiga. Anatoomiat ja 
esmaabi lugesid eriarstid, muid 
õppeaineid meditsiiniakadeemia pro
fessorite assistendid, apteegiala 
käsitles proviisor E. Akker. Õppe
programmis oli ette nähtud enne 
lõunat kuulata teoreetilisi loenguid 
ja pärast lõunat (üks kord nädalas 
ä 4 tundi) olla praktikal magister 
А. B. Lesnevskaja apteegis. Prak
tika seisis algul selles, et tuli vaik
selt seista assistendi selja taga ja 
vaadata, kuidas ta töötab. Edaspidi 
aidati teha lihtsamaid töid.

A. Lesnevskaja ja E. Akker olid 
Venemaal esimesed naisproviisorid.. 
Eksamid sooritasid nad Sõjaväeme
ditsiini Akadeemia juures 1897. a. 
Varsti pärast seda õiendas A. Les
nevskaja eksamid farmaatsiama- 
gistri kraadi saamiseks. Ta taotles 
luba apteegi avamiseks Nevski 
prospektil nr. 32, mille ta sai 1901.. a. 
juulis. Apteegile pandi nimeks Esi
mene Naisapteek (Первая женская 
аптека).

naised elukutse omandaksid. Tööta
vatesse naistesse suhtuti pilke ja põlgusega, mistõttu tollal leidus väga 
vähe vene rahvusest naissoost apteekriabilisi. Nii olid kõik Esimese Nais- 
apteegi apteekriabilised poolatarid ja juhataja proviisor E. Akker oli 
sakslanna.

Tegevuse algusaastail sattus Esimene Naisapteek pilke ja naeru alla. 
Eriti põlastavalt suhtusid naisapteegi töötajatesse nn. meesapteekide töö
tajad, samuti naerdi neid revüüdes ja farssides. Sellest hoolimata töötas 
see vapralt edasi ning võitis aja jooksul üldise lugupidamise ja poolehoiu.

Esimene Naisapteek oli sisustatud tolle aja kohta eeskujulikult. 
Sisseseade ja ruumid olid valgeks värvitud. Esimestena Venemaal kand
sid töötajad kohustuslikku töörõivastust, nimelt pitsiga kaunistatud val
geid kitleid. Teise uudsusena oli vahetustega töötamine tol ajal, kui töö
päevad meesapteekides olid pikad. Töötajad olid kohustatud sööma 
apteegiomaniku toitu ning elama apteegis. Naisapteek oli avatud iga päev 
kella üheksast hommikul kella kümneni õhtul, kusjuures tööpäeva pik
kus oli kuus ja pool tundi, kuid vabu päevi ei antud. Apteekriabiline sai 
puhkust igal aastal üks kuu, proviisorid aga kaks kuud. Esimese Nais
apteegi eeskujule järgnedes seadsid ka paljud teised apteegid mõne aja 
pärast sisse kohustusliku valge töörõivastuse ja vahetustega tööpäeva.

53



1905. a. septembris kehtestati kahe vahetusega tööpäev kõikides 
kides, samuti vähendati igakuist öövalvete arvu viieteistkümnelt kahek
sale.

Esimese kohustusliku suvepraktika ajal töötas O. Tusti Peterburi 
kubermangus Kaporje mõisa lähedal asuvas maakonna-(semstvo-) aptee
gis, kus tal tuli tegutseda juba üsna iseseisvalt. Hea töö eest anti talle 
maakonna valitsuse tänukiri. Järgmisel aastal määras magister A. Les
nevskaja O. Tusti kursusekaaslaste praktika juhendajaks ja maksis selle 
eest viisteist rubla kuus.

Ka teise suvepraktika ajal töötas O. Tusti Kaporje maakonnaaptee
gis ja sai sügisel samuti tänukirja. Seekord töötas ta täiesti üksinda, sest 
nii arst kui ka velsker läksid samal ajal puhkusele. Sügisel jätkusid 
loengud veel pool aastat. Seejärel sooritasid kursuslased apteekriabilise 
eksamid. Pärast apteekriabilise kutse saamist 1904. a. jäi O. Tusti Esi
messe Naisapteeki tööle.

Pärast Vene-Jaapani sõja puhkemist varustas Esimene Naisapteek 
ravimitega muu hulgas ka ühte ratsaväepataljoni, kellele kõik pulbrid 
tuli tableteerida, mis tollal oli päris uudne moodus. Naisapteegil ainu
kesena Peterburi apteekide hulgas oli selleks otstarbeks spetsiaalne 
käsipress.

Juba Vene-Jaapani sõja ajal ja pärast seda hakkas hoogustuma 
apteegitöötajate poliitiline tegevus. Nad võtsid osa (ka O. Tusti) sala
jastest koosolekutest ülikooli juures, demonstratsioonidest pühapäeviti 
jne. 1905. aastal ühinesid kõik apteegitöötajad üldstreigiga, millest osa
võtmise pärast läks O. Tusti tülli apteegi omaniku A. Lesnevskajaga 
ning ta vallandati. Pärast vallandamist elatus ta 1905. aasta lõpuni saksa 
keele tundide andmisest. Seejärel leidis töökoha Oudova maakonna
apteegis. Maakonnaapteek varustas ravimitega maakonnahaiglat ja seda 
osa elanikkonnast, kellel oli õigus saada ravimeid tasuta. Pärast vaba- 
müügiapteegi omaniku surma pidi ta üle võtma lisakoormusena ka selle 
apteegi juhatamise.

1907. a. suvel kutsus A. Lesnevskaja O. Tusti Esimesse Naisapteeki 
tagasi, kusjuures pakkus talle kõrgemat kuupalka. Selleks ajaks oli tal 
apteekriabilise praktika kestnud 3 aastat ja ta võis taotleda proviisori 
eksamitele pääsemist. Eksamid kestsid 1907. aasta sügisest 1908. aasta 
kevadeni, need tuli sooritada riikliku komisjoni ees Sõjaväemeditsiini 
Akadeemia juures. 1908. a. saigi O. Tusti esimese eesti rahvusest naisena 
proviisorikutse.

Ka proviisorina jäi O. Tusti tööle Esimesse Naisapteeki. Sellest ajast 
alates kasutas ta oma kahekuulist puhkusi välismaareisideks, kusjuures 
külastas mitmeid sealseid apteeke. Need erinesid Venemaa apteekidest 
põhiliselt selle poolest, et neis kaubeldi rohkem patenteeritud valmis- 
ravimitega, kuna ravimite ekstemporaalset valmistamist tuli ette vähem 
ja selleks puudus sageli vastava ettevalmistusega inimene. Erines ka 
ravimite nomenklatuur, mistõttu välismaal ei tuntud paljusid Venemaal 
laialdaselt levinud ravimeid.

Esimeses Naisapteegis töötas O. Tusti Suure Oktoobrirevolutsioonini. 
Sel ajal võttis ta intensiivselt osa seltskondlikust elust. Koos Rudolf 
Wallneri ja Artur Lembaga asutasid nad Peterburi Eesti Üliõpilaste 
Seltsi, kuhu kuulusid ka Viktor Kingissepp ja Jaan Anvelt. Hiljem 
eraldus sellest seltsist rühmitus, kes nimetas end «Põhjalaks», kuna 
endisest seltsist sai «Eesti Üliõpilaste Selts».

O. Tusti lõi kaasa paljudes üritustes — mängis näitemängudes, 
aitas korraldada kontserte, näitemüüke ja loteriisid, millest saadav tulu 
kasutati Peterburi eesti koolide ülalpidamiseks. Asutati ka eestlaste 
varjupaik, mille juhatajaks ta oli umbes aasta. Pärast maailmasõja puh
kemist avasid eestlased oma hospidali, kus paljud eestlased, sealhulgas 
O. Tusti, töötasid tasuta.
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Suure Oktoobrirevolutsiooni ajal töötas О. Tusti Balti Laevatehase 
pteegis ja oli lühikest aega Peterburi Suure Slaavi Apteegi juhatajaks, 
eejärel siirdus Eestisse.

1920. a. jaanuarist 1926. aastani töötas O. Tusti Sõjaväe Keskapteegi- 
lao juhataja asetäitjana. 1926. a. kuulutati välja konkurss uute apteekide 
avamiseks. Koos proviisor J. Koitmetsaga avas O. Tusti nn. Suur-Pärnu 
apteegi.

Nimetatud apteegis töötas O. Tusti 1945. aastani. Seejärel läks ta üle 
apteek nr. 2, mis asub Pärnu mnt. 10. Töö oli meeldiv ja kaastöötajatega 
läbisaamine väga hea. Möödunuga võrreldes olid palju paranenud ka 
töötingimused, eelkõige oli lühenenud tööaeg.

Armsaks saanud apteegist lahkus O. Tusti 1957. a., et 77-aastaselt 
jääda auga teenitud vanaduspensionile. Praegu elab O. Tusti Tallinnas.

KIRJANDUS: 1. Левинштейн И., БМЭ, том 33, изд. 2-ое, 509—511. — 
2. Тольцман Т. Учебник организации фармацевтического дела. М., 1961, 78—81. — 
3. Eesti Rohuteadlane, 1927, 2, 35—36. — 4. W а 11 n е г, R. Pharmacia, 1927, 2, 46—47.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ПРОВИЗОР В ЭСТОНИИ

Л. Панг

Резюме

Олимпиада Канн-Тусти родилась 15 июля 1880 года в Хелламаа на острове Муху 
в семье школьного учителя. Отец ее наряду с основной работой интересовался меди
циной и заказывал для себя соответствующую литературу. По предписаниям книг он 
сам лечил членов своей семьи и собирал и высушивал лекарственные растения. Сбор 
лекарственных растений оставил глубокое впечатление у будущего провизора.

Несмотря на трудности, О. Тусти в 1899 г. окончила гимназию. В 1900 году 
она сдала специальный экзамен на получение звания учителя немецкого языка. Следует 
отметить, что в то время выбор профессий для женщин был очень ограничен. Случайно 
О. Тусти читала объявление, в котором говорилось, что в Петербурге магистр 
А. Б. Лешневская организует курсы по фармации для женщин (с началом 20 января 
1902 года), которые явились первой фармацевтической школой для женщин Рос
сии. Курсы были с 2-годичным сроком обучения, и окончившие их получали право 
сдавать экзамены при высших учебных заведениях для получения звания помощника 
аптекаря.

Для поступления на курсы требовалось свидетельство об окончании гимназии и 
знание латинского языка. Плата за обучение составляла 200 рублей в год.

Учебная программа была составлена Военно-медицинской академией. Лекции 
читали преподаватели той же академии, аптечное дело преподавала провизор Е. Аккер.

А. Б. Лешневская и Е. Аккер были первыми в России женщинами-провизорами. 
Ä. Лешневская ходатайствовала о получении разрешения на открытие аптеки на Нев
ском проспекте, 32, которая и была открыта в июле 1901 года. Аптека получила 
название Первой женской аптеки. В первые годы деятельности Первая женская аптека 
встретила насмешки и презрение. С особым презрением к ней относились сотрудники 
так называемых мужских аптек. Несмотря на это, аптека работала и со временем 
завоевала всеобщее признание и уважение.

После получения звания помощника аптекаря в 1904 г. О. Тусти осталась рабо
тать в Первой женской аптеке. С осени 1907 г. до весны 1908 года О. Тусти сдала 
экзамены провизора комиссии при Военно-медицинской академии и первая из женщин 
эстонской национальности получила звание провизора.

До Октябрьской революции О. Тусти работала в Первой женской аптеке. Позже 
О. Тусти работала во многих аптеках. С 1945 по 1957 год она работала в Таллине 
в аптеке № 2, откуда в возрасте 77 лет ушпа на пенсию. Сейчас О. Тусти живет в 
Таллине.
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PÕLTSAMAA APTEEK 200-AASTANE
Möödunud aastal sai Põltsamaa apteek 200-aastaseks. Selle asutas l?66- 

maa-arst Peter Ernst Wilde (1732—1785), kelle oli Riiast Põltsamaale kutsunuü 
lik mõisnik ja tööstur J. W. Lauw. Apteek asus Kuningamäel. P. E. Wilde w 
Põltsamaal üheaegselt nii arstina kui ka apteekrina. , „ j.

P. E. Wilde poolt asutatud apteegi ostis 1786. a. Sileesiast pärinev S. Ch. Bernatv 
kes proviisorina töötas Põltsamaal 1779. a. alates. Tol ajal hakkas Põltsamaa alevi 
õitseaeg mööduma, sest J. W. Lauw läks pankrotti ja tema poolt rajatud tööstus
ettevõtted (klaasi-, kalevi-, portselani- jt. vabrikud) likvideeriti. Ümberkaudse 
rahva jõukus vähenes, mille tagajärjel ka apteegi olukord pidevalt halvenes. 1800. a. 
teatas S. Ch. Berndt, et tema majanduslik olukord ei võimalda apteegi tegevust 
paremini korraldada ning et ta soovib seda müüa. Kuid müük tal ei õnnestunud 
ning pärast tema surma', 22. oktoobril 1803. a. apteek suleti. 16 aastat oli Põltsamaa 
alev ilma apteegita; alles 1819. a. avas Brasche uue apteegi.

Aastail 1840—1849 tegutses Põltsamaal apteegiomanikuna proviisor G. T. Walcker 
(1803—1871). 1. jaanuaril 1865. a. ostis apteegi proviisor L. Naritz (1838—1917), kes 
pidas seda surmani, s. o. 52 aastat. Tal oli ka arstikutse. Apteek asus tol ajal mada
las puumajas praeguse apteegi vastas. Neil aastail pöördusid haiged sageli otse 

apteeki, arsti juurde mine
mata. Pärast Leon Naritza 
surma töötas seal kaks aastat 
tema poeg Leon Naritz, kes 
suri 1919. aastal. Edasi läks 
apteek pärijate valdusesse ja 
juhatajaid hakkas valima Leon 
Naritza (vanem) tütar Clara 
Drachenfels.

Aastail 1921—1927 oli Põlt
samaa apteegi juhatajaks pro
viisor Jaan Vasar. Tema ajal 
apteegi käive ja populaarsus 
kasvasid tunduvalt. Apteek 
muutus I järgu apteegiks. Ret
septide arv aastas ulatus pea

aegu 6000-ni. Ka siis asus apteek endises kohas jõe kaldal. Neil aastail ilmus 
uudispreparaadina müügile aspiriin, mida kohe hakati laialdaselt kasutama. Köha- 
ravimeist võis osta alteed, lagritsat ja taani kuninga tilku (rinnaeliksiir). Segudest 
müüdi Hoffmanni tilku ja kunsenpalsamit, mis koosnes eeterlikest õlidest, kollasest 
värvainest ja piiritusest. Valmispreparaate oli apteegis vähe. Hangiti drooge, kuiva
tati, tambiti, sõeluti, valmistati tinktuure ja pulbrisegusid. Drooge müüdi ka tee- 
segudena. Valmistati salve, kreeme, hematogeeni, kefiiri jms.

1927. a. sai Põltsamaa apteegi omanikuks proviisor Martin Kask, kes viis, 
apteegi praegusesse hoonesse ja sisustas selle uue, moodsa saarepuumööbliga. Aastail 
1930—1940 kuulus Põltsamaa apteek proviisor Herman Rudolfile, kes oli silmapaistev 
spetsialist.

Nõukogude võimu kehtestamisel tuli Põltsamaa apteegi juhatajaks proviisor 
Elfriede Karu, kes praegu töötab Viljandi Rajooni Keskapteegi juhatajana.

Pärast Eesti NSV vabastamist 1944. a. sügisel sai apteegi juhatajaks viljandlane 
proviisor Kiira Vihmand (kes praegu töötab Viljandi apteegis nr. 112) ja juhataja 
abiks proviisor Lydia Villemson. Seadnud korda kõige hädavajalikuma, siirdus 
K. Vihmand Viljandisse tagasi ja Põltsamaa apteegi juhataja kohustused võttis 
endale proviisor Marianne Koiva, kes tegutses sellel kohal 6 aastat. Esialgu töötas 
apteegi kõrval ka rohukauplus, mis hiljem suleti.

Aastail 1950—1951 oli Põltsamaa apteegi juhatajaks proviisor Linda Vool, kes 
praegu töötab Otepääl. Ta rajas apteegis assisteerimisruumi. 1951. a. hilissügisel sai 
Põltsamaa apteegi juhatajaks staažikas proviisor Enn Lõhmus. Tema ajal kahekor
distusid apteegi personal ja töömaht, remonditi kõik ruumid ja põrandad kaeti 
linoleumiga. Apteegiruume laiendati praeguse assisteerimisruumi võrra (36 m2).

Praegu on Põltsamaal 4800 elanikku. Apteeki külastab iga päev kuni 500 ini
mest. Tinglikult võttes tähendab see, et linna iga kümnes elanik astub kord päevas 
apteeki. Üks kolmandik neist esitab arstitähe ja kaks kolmandikku ostab ravimeid,, 
mida apteek müüb retseptita. Apteek teenindab Jõgeva Rajooni Haiglat (105 voodi- 
kohta), Lustivere Vabariiklikku Tuberkuloosi Sanatooriumi (75 voodikohta) ja 
Võisiku Invaliidide Kodu (300 kohta). Peale selle peab ta varustama 5 apteegipunkti. 
Apteek allub Jõgeva Rajooni Keskapteegile ja Apteekide Peavalitsuse Tartu osakon
nale. 1966. a. alates on tal III kategooria. Apteegis on praegu 19 töötajat, nende 
hulgas 4 kõrgema ja 4 kesk-eriharidusega spetsialisti. Apteek on varustatud aja
kohase aparatuuriga (autoklaav, vaakuumfilter, kaasaegne vee destilleerimise apa
raat, kaks kuivatuskappi, bürettsüsteem jms.).

L. S u u г к i v i, 
Põltsamaa apteegi juhataja
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200-ЛЕТИЕ ПЫЛЬТСАМААСКОЙ АПТЕКИ

Л. Сууркиви

Резюме

В прошлом году исполнилось 200 лет со дня основания аптеки Пыльтсамаа, кото
рую основал в 1766 году сельский врач Пэтер-Эрнст Вильде (1732—1785), приглашен
ный в Пыльтсамаа из Риги местным промышленником и помещиком Л. В. Лаувом.. 
П.-Э. Вильде работал в Пыльтсамаа одновременно и врачом, и аптекарем.

В течение двух столетий жители Пыльтсамаа получали в аптеке лекарства, а 
также и советы. Многие фармацевты (и врачи) руководили в течение этого времени 
Пыльтсамааской аптекой, и условия работы были различны, как и времена. Из малень
кой аптеки в течение двухсот лет выросла аптека III категории с 19 штатными работ
никами, из которых 8 специалистов. Аптека имеет 5 аптечных пунктов. Кроме них, она 
снабжает также Иыгеваскую районную больницу, Республиканский туберкулезный са
наторий Лустивере и Дом инвалидов Выйзику. Аптека оборудована современной аппара
турой.

KONVERENTSI!*  JA NÖUPIOAAAISEI*
VII VABARIIKLIK KURORTOLOOGIA- JA FÜSIOTERAAPIAKONVERENTS

8.—10. septembrini 1966. aastal toimus Pärnus VII vabariiklik kurortoloogia- ja 
füsioteraapiakonverents, mille programmis oli 82 ettekannet. Konverentsi temaatika 
hõlmas liikumiselundite, perifeerse närvisüsteemi ja seedetrakti haiguste füsiotera- 
peutilise ning kuurordiravi mitmesuguseid küsimusi.

Avaettekandes rääkis L. V e r n i k (Pärnu) Eesti kuurortide arengust aastail 
1963—1966. Ta märkis rõõmustava faktina, et on asutud taastama Narva-Jõesuu ja 
Kingissepa kuurorte. Voodikohtade üldarv sanatooriumides on suurenenud rohkem 
kui 25% võrra.

Aeroioonide uurimist ning elektroaerosoolide kasutamist ravi otstarbel käsitles 
7 ettekannet. Dotsent J. R ei n et puudutas Baltikumi õhu ionisatsiooni uurimist. 
Dotsent P. Prüller kõneles atmosfääriõhu ionisatsioonist ja selle tähtsusest 
hügieeni ning kurortoloogia seisukohalt. Elektroaerosoolide kasutamist ülemiste hin
gamisteede ning südame ja veresoonte haiguste ravimisel käsitlesid professor 
E. Siirde, S. Sibul, V. Leonova (Moskva) ja J. Riiv kaasautoritega.

Eesti NSV sapropeelide varudest ja nende uurimisest rääkis K. Veber. Vii
mase aja andmeil on sapropeelide varud ligikaudu 3 miljardit kuupmeetrit, kus
juures neid on veel puudulikult uuritud ning ravi otstarbel pole üldse rakendatud.

Humisooli ja mudatõmmiste kasutamist käsitles kolm ettekannet (V. Sui; 
I. Liepinja ja M. Rosenfeld (Riia); V. Sui, J. Karusoo ja E. К e e 1).

Huvi äratas professor L. Lauce viciuse, I. Cibiriene ja E. Mar- 
tinaviciene (Vilnius) ettekanne «Aju vaskulaarsete düstooniate segmentaar- 
reflektoorse ravi mõned uued meetodid hüpertooniatõbe põdevatel haigetel». I. О s - 
taptšuki (Jalta) uurimusest ilmnes, et kliimaravi Krimmi lõunarannikul paran
dab reumahaigete südame ja veresoonte funktsionaalset seisundit ja normaliseerib 
veresoonte toonust. Hüpertooniatõve I ja II staadiumis haigete ravimist Pärnu 
kuurordis erinevatel aastaaegadel käsitles E. Dmitrijeva. R. Markovitš ja 
E. Sahhovskaja kõnelesid magneesiumsulfaadi transkardiaalse ionoforeesi 
rakendamisest stenokardiat põdevate haigete üldises sanatoorse ravi kompleksis. 
Koronaarpatoloogiat seoses sanatoorse raviga käsitlesid P. T s a r f i s ja А. M e š t - 
šerjakova (Moskva). Välise hingamise näitajate diagnostilist tähtsust mitraal- 
stenoosi põdevate haigete puhul ja nimetatud näitajate muutumist mudaravi korral 
kirjeldasid dotsent Ü. Lepp ja H. Põder.

Kõige arvukamalt oli konverentsil liikumiselundite haiguste diagnoosimist ja 
sanatoorset ravi puudutavaid ettekandeid. Käsitlemist leidsid ka mudaravi ja bal- 
neoteraapia toimemehhanismid [V. M u r z a (Vilnius), E. Veinpalu, R. T r i n k, 
L. Veinpalu], balneoreaktsioon [H. Guobys (Vilnius), E. V e i n p а 1 u] ja ravi 
efektiivsus [G. Jeremenko (Moskva), R. T r i n k]. Huvipakkuv oli dotsent 
L. Päi ja A. Sefferi ettekanne vabade koevastaste antikehade ja reumatoid- 
faktori uurimisest infektsioosset artriiti põdevatel haigetel, samuti dotsent M. В e 1 - 
jenki (Odessa) ja professor M. Kohhanovitši (Simferoopol) ettekanded polü- 
artriidi kompleksravist ja reumahaigete kuurordiravist haigusprotsessi minimaalse 
aktiivsuse korral.

Laste reumat käsitlesid E. Müllerbek, S. Kleitsman, I. Laan, 
E. L u i g a ja I. Pilv. Muude küsimuste hulgas rõhutati vajadust rajada Eesti 
NSV-sse lastesanatoorium.

Konverentsi viimasel päeval räägiti perifeerse närvisüsteemi [L. Drozdovski 
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(Odessa), M. Roosaare, M. F a r b e r] ja seedetrakti haiguste kuurordir avist 
[H. Priedit (Riia), A. Burd, M. Grünberg, V. Vvedenskaja, A- ur 
lenko, R. Rodovski, A. Bogunova], Ühtlasi kõneldi organismi reaktnvsuse 
elektromeetrilist uurimist puudutavatest küsimustest (M. Tölp, R. M а г ко v 11 s).

L. Veinpalu

II KOHTUARSTIDE JA PATOLOOGANATOOMIDE KONVERENTS

7 .—8. oktoobrini 1966. a. toimus Tallinnas II Eesti NSV kohtuarstide ja pato- 
looganatoomide laiendatud konverents, millest võtsid osa ka NSV Liidu ja Eesti 
NSV tervishoiu ministeeriumide töötajad, meie vabariigi juriidiliste asutuste esin
dajad, samuti delegaadid teistest liiduvabariikidest, Moskvast ja Leningradist.

Konverentsil arutati kohtumeditsiini ja patoloogilise anatoomia aktuaalseid 
probleeme: kohtumeditsiini ekspertide profülaktikaalane töö, südame ja veresoonte 
patoloogia, laste patoloogia, äkksurm, onkoloogia, kohtumeditsiinialane toksikoloogia, 
põllumajandus- ja tööstustraumatism. Üldse kuulati ja arutati 115 ettekannet, kus
juures ligikaudu poolte tööde autoriteks olid meie vabariigi arstid ja teaduslikud 
töötajad. Mitmeid ettekandeid esitasid haiglate prosektorid ja rajoonide kohtumedit
siini eksperdid. Nende töödele anti kõrge hinnang.

Avaettekandes andis Eesti NSV tervishoiu ministri esimene asetäitja E. Kama 
ülevaate kohtuarstide ja patolooganatoomide tegevusest vabariigis.

A. Lukas esitas andmeid kohtumeditsiini ekspertide profülaktikaalase töö 
peamiste vormide kohta. Seejuures juhtis ta tähelepanu planeerimise ja kontrolli
mise, samuti kogemuste vahetamise vajadusele. Kohtumeditsiini ekspertide rohkeid 
andmeid ei kasuta veel küllaldaselt sanitaarharidusmajad ja ühing «Teadus». 
A. Lukaši ja N. Elšteini ühine ettekanne käsitles kohtumeditsiini ekspertide 
ja terapeutide koostööd äkksurma vältimisel. Autorid kirjeldasid mitmeid töövorme, 
mida tuleks rakendada arstide, tervishoiuorganisaatorite ja juhtivate töötajate 
kaasatõmbamiseks sel alal. Sama küsimust käsitleti V. Prozorovski ja L. Gro- 
movi (Moskva), V. Opaljeva, A. Protopopova ja O. Veberi (Krasno- 
jarsk) ettekannetes. O. Porkšejan ja S. Plisski (Leningrad) analüüsisid 
rohke materjali põhjal äkksurma esinemist seoses klimaatiliste tingimustega. Nad 
tegid kindlaks, et ateroskleroosi ja hüpertooniatõbe põdevatel haigetel mõjustavad 
äkksurma tekkimist õhutemperatuuri kõikumised, õhurõhu langus, kõrge õhu
niiskuse sisaldus, tuul ja lumesadu. L. Batova ja A. Kišinjevski (Keme
rovo) töös toodud andmete järgi on Lääne-Siberi klimaatilised tingimused südame 
ja veresoonte haigusi põdevatele isikutele tervislikumad kui Balti riikides. E. А1- 
1 i к u, samuti N. Elšteini, P. Männiste ja S. Baršai ühises töös käsitleti 
suremust müokardiinfarkti tõttu.

20 ettekandes kõneldi tootmis- ja põllumajandustraumadest. Tähelepanu vääri
sid H. Tootsi teated surmaga lõppenud põllumajandustraumade põhjustest ja 
abinõudest niisuguste juhtude vähendamiseks.

Eraldi istungil arutati kohtumeditsiinialast toksikoloogiat. Enamiku 17 tööst 
esitasid Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Peaekspertiisi Büroo töötajad (M. Ho- 
t i m s к a j а, H. P а 11 о, S. М ä n n i к u s, A. S v а r t z, R. О о t s i n g, A. S e r e - 
metjeva, Õ. К а r a s k). Nende ja külaliste (Moskva, Leningrad jm.) ettekannetes 
toodi andmeid läbitöötatud materjalidest, samuti soovitusi mürgistuste diagnoosimi
seks ja profülaktikaks. Professor E. Karu juhtis tähelepanu alkoholijoobe objek
tiivse diagnoosimise vajadusele elupuhuse ekspertiisi korral.

Konverentsil leidsid käsitlemist mitmed onkoloogiaprobleemid. NSV Liidu 
Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski kõneles kant
serogeensetest põlevkiviproduktidest indutseeritud epidermaalsete nahakasvajate 
progressioonist. Mitmesuguseid õnkoloogiaalaseid küsimusi puudutasid T. T i t к i n, 
V. К ü n g, G. L о о g n a, F. V i n к m а n n, А. К r j u к о v, A. L u к a š, L. P о к к, 
U. V а г j u 1 i 11, М. К о 1 j а к, U. Р о d а г, V. Kivirik, I. V ä ä г s i, V. S i 1- 
lastu, A. Priikask, K. Reiter ja J. Samlas.

Mitmed ettekanded olid pühendatud neerupealiste patoloogia uurimisele 
(V. Väides, H. T u r u ja N. H a u g). Professor L. Gromov ja S. Antonova 
(Moskva) esitasid huvitavaid andmeid düshormonaalsete kasvajate tekkimise kohta 
eksperimendis. Pärast neerupealiste kõrvaldamist tekkisid ühel kolmandikul valge
test hiirtest sisesekretsiooninäärmetes düshormonaalsed kasvajad. V. Karpunini 
ja V. Küngi, samuti V. К ü n g i ja А. V õ s a m ä e tööd puudutasid põlevkivi 
ja fosforiitide kaevandamise ja töötlemisega tegelevatel inimestel esinevaid tolmu- 
kahjustusi Eesti NSV-s.

Teise päeva plenaaristungil arutati laste patoloogiat. Huvipakkuvad olid 
R. Oršanskaja (vastsündinute surma põhjused), N. Valdenbergi (kohtu
meditsiini ekspertiisi puudused vastsündinute uurimisel pärast surma) ja R. M i- 
kelsaare (morfoloogilistest muutustest eksperimentaalse hüpoksia ja hüperkap- 
nia puhul) ettekanded. Professor L. Višnjevetskaja (Moskva) kõneles perina- 
taalse suremuse aktuaalsetest probleemidest.

Mitmed ettekanded puudutasid kohtumeditsiini ekspertiisi ja patoloogilise ana
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toomia üksikküsimusi. Meie vabariigist esinesid E. Murašev (ajutüve verevalu
mite diferentsiaaldiagnoosimisest), O. Kool (ajutüve kompressiooni osatähtsusest 
surma geneesis), K. Hansson, Mi Kramarenko, M. Popov ja A. Lukas, 
V. Küng (allergiast põhjustatud ninapolüüpide diagnoosimisest), A. Võsamäe 
(röntgenikiirte toimest kopsudesse), L. Janrus, J. Karusoo ja A. Reinvald 
(tuberkuloosihaigete surma põhjustest), H. Slik ja V. Väides (elupuhusest 
trepanobiopsiast) jne. S. Gulordava kõneles sissetungivatest rindkere vigas
tustest, A. S e p p о kirjeldas suremuse vähendamise abinõusid tüsistunud lahtiste 
luumurdude puhul. A. Lukas andis ülevaate fašismiohvrite säilmete ekshumat- 
siooni ja kohtumeditsiini ekspertiisi organiseerimisest ning korraldamisest. Nii
sugustel juhtudel juurdluse toimetamisest rääkis L. К e s к о j a.

Huviga jälgiti NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliikme profes
sor А. T š i s t о v i t š i (Leningrad) ettekannet. Ta kõneles patoloogilis-anatoomilis- 
test muutustest pärast ulatuslikke operatsioone tekkinud tüsistuste korral. Eba
soodsalt lõppenud haigusjuhtude põhjuseks on paljudel juhtudel mikrofloora resis- 
tentsus antibiootikumide suhtes. Professor A. Tumanov (Moskva) rõhutas sero
loogiliste uuringute tähtsust mõnede haiguste ja märgistuste etiopatogeneesi selgi
tamisel, samuti organismi antigeensest iseärasusest tingitud tüsistuste hindamisel 
ravi ajal.

Konverentsi tööst võttis aktiivselt osa NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi 
kohtumeditsiini peaekspert professor V. Prozorovski. Professorite N. A v а к - 
jani (Jerevan), L. Višnjevetskaja (Moskva), S. Il j ins ki (Riia), I. Ogar- 
kovi (Leningrad), L. Gromovi (Moskva) jt. ettekanded ja sõnavõtud andsid 
väärtuslikke nõuandeid ja soovitusi.

A. Lukas

MULJEID ÜLELIIDULISE DERMATOVENEROLOOGIDE SELTSI PLEENUMILT

24 .—26. oktoobrini 1966. a. toimus Moskvas Üleliidulise Dermatoveneroloogide 
Teadusliku Seltsi pleenum, millest Eesti NSV delegaadina ka allakirjutanu osa 
võttis.

Pleenumi esimene päev oli pühendatud süüfilise patogeneesi ja teraapia küsi
mustele. M. Rosentul (Moskva) juhtis tähelepanu sellele, et penitsilliini laialdase 
kasutamise tõttu on süüfilise inkubatsiooniperiood tunduvalt pikenenud ja kliiniline 
sümptomatoloogia muutunud. 1963. a. rakendatud raviskeemid olevat end täiesti 
õigustanud ja ei ole otstarbekohane kuuride kestust lühendada, nagu tehakse 
Leningradis. S. Pavlov (Leningrad) seevastu pooldas süüfilise permanentset ravi, 
mida ta on kasutanud juba 1959. a. alates. Nimetatud autor manustab penitsilliini 
ja bitsilliini 3 ilma vaheajata, kokku 12—36 milj, ühikut (olenevalt haiguse staa
diumist ja haige kehakaalust). Ravi kestab 1—3 kuud. Sellist ravi talusid patsiendid 
hästi, retsidiive ei tekkinud. Haiged tervistusid kiiremini kui penitsilliin-vismutravi 
puhul.

Kiitva hinnangu osaliseks said ka teised bitsilliinipreparaadid. Bitsilliin 4 ja 
6 olevat eriti tõhusad koos pürogenaaliga. Bitsilliin 6 hindas kõrgelt G. G a g a j e v 
(Moskva). Selle süstimine on valutu ja vajalik kontsentratsioon püsib veres kauem 
kui teiste dürantsete preparaatide oma. M. К о g a n i (Moskva) andmeil väheneb 
bitsilliinravi ajal C-vitamiinisisaldus veres, mistõttu askorbiinhapet on vaja 
manustada ka ravi ajal. Suurte bitsilliiniannustega on süüfilisehaigeid ravinud 
M. Višnj ak (Alma-Ata), kes pro die on kasutanud kahe- ja kolmekordseid annu
seid (üks kuur 20—25 miljonit ühikut, kuuri kestus 20—30 päeva). Kandidamükoo- 
side profülaktikaks määrati nüstatiini ja polüvitamiine. A. S t e i n (Lvov) leidis, et 
süüfilisehaigetel neerupealiste talitlus on enamasti nõrgenenud. Neerupealiste ja 
maksa talitluse parandamiseks, põletikulise reaktsiooni nõrgendamiseks ja C-reak- 
tiivse valgu kõrvaldamiseks soovitati kasutada pürogenaali.

M. Buhharovitši (Donetsk) arvates tuleks uurida iga süüfilisehaige sise
elundite seisundit, sest algul olevat vistseraalsed häired ainult funktsionaalset 
laadi ja alles hiljem tekivad destruktiivsed protsessid. M. Amiridze (Tbilisi) 
leidis, et veresoonkonna häired esinevad eriti hilissüüfilise puhul, kusjuures bitsil
liin 3 normaliseerib selle süsteemi tegevust, kõrvaldab hüpotoonia, parandab elektro- 
kardiograafia ja kapillaroskoopia näitajaid.

Kaasasündinud süüfilist käsitles M. Mi li ts (Moskva). Ta mainis, et osal 
lastest avaldub see ainult ajukoore patoloogilises talitluses, kusjuures Wassermanni 
reaktsioon ja Nelsoni test on negatiivsed ning liikvor normaalne. Niisugustele 
lastele soovitab autor spetsiifilise ravi kõrval manustada ka neuropleegilisi aineid 
ning küllaldaselt vitamiine.

Pleenumi teisel päeval arutati gonorröavastase võitluse küsimusi (22 ette
kannet). N. Ovtšinnikov (Moskva) rääkis, et gonokokid on viimaselxajal penitsil
liini suhtes tunduvalt resistentsemaks muutunud, mille tõttu tuleks kasutada levo- 
mütsetiini ja erütromütsiini. I. Porudominski (Moskva) soovitas antibiootiku
mide annuseid suurendada kümme korda või kasutada mitut ravimit korraga. Sage
damini tuleks manustada tetratsükliini. Raskematel juhtudel anda samal ajal ka 
sulfaniilamiide. Järelkontrolli vältust tuleks pikendada, sest ühest kuust on vähe.
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В. Afanasjev (Moskva) soovitas eriti visadel gonorröajuhtudel rakendada 
erütromütsiini (6 milj, ühikut värske ja kuni 10 milj, ühikut kroonilise gonorroa 
puhul). E. Turanova (Moskva) teatas, et gonorröa levitajatena ülesantud naistest 
12%-1 gonokokke leida ei õnnestunud. A. Tšastikova (Gorki) mainis, et latentse 
gonorröa ainsa sümptoomina esines 29,1%-1 haigeist sigimatus. M. Podgajets- 
kaja (Kiiev) leidis 50%-1 gonorröahaigetest naistest trihhomonoosi, mida ta soori
tab ravida trihhopooliga (100% ravituist tervistub). Edukaks gonorröavastaseks võit
luseks on vaja tugevdada koostööd naistenõuandlatega, samuti parandada haigete 
avastamist, välja selgitada amoraalsed isikud (rahvamaleva kaasabil), avada koloo
niad nende ümberkasvatamiseks ja laiendada sanitaarselgitustööd suguhaiguste alal, 
eriti noorsoo hulgas.

Pleenumi kolmandal päeval arutati püroteraapia küsimusi dermatoloogias, kus
juures 13 ettekannet oli pühendatud pürogenaali kasutamisele. Kuigi kehatempera
tuur tõuseb vähesel määral, tugevdab pürogenaal organismi kaitsereaktsioone, muu
dab reaktiivsust, aktiviseerib ainevahetust ja neerupealiste talitlust, tõstab arte
riaalset rõhku ning põhjustab leukotsütoos!. A. Stein (Lvov) soovitas pürogenaali 
kasutada krooniliste dermatooside raviks siis, kui muud ravivahendid ei ole mõju 
avaldanud. Et palavik vähendab C-vitamiini hulka organismis, soovitab A. U h h i n 
(Saraatov) samal ajal askorbiinhapet manustada. Eriti efektiivne on manustada 
pürogenaali kombinatsioonis gammaglobuliini või kampolooniga. Häid tulemusi on 
pürogenaal andnud ekseemi, neurodermiidi ja sklerodermia ravimisel. Seda prepa
raati taluvad hästi nii lapsed kui ka vanemad inimesed.

L. Nikolajeva (Rjazan) propageeris laktoteraapiat ja elektropüreksiat, 
L. Gess (Iževsk) 2%-lise väävlisuspensiooni süstimist ja V. Karpuskin (Moskva) 
prodigiosaani kasutamist.

Pleenumil jõuti järeldusele, et püroteraapia on tõhus abinõu krooniliste naha
haiguste paranemise kiirendamiseks ja remissioonide pikendamiseks.

L. Nurmand

RAHVUSVAHELINE INTERNISTIDE KONGRESS JA SÜMPOOSION PRAHAS

29. augustist 3. septembrini 1966. aastal toimusid Prahas Tšehhoslovakkia inter- 
nistide kongress ja sümpoosion, millest võtsid osa 25 riigi esindajad, sealhulgas ka 
Nõukogude Liidu 12-liikmeline delegatsioon. Nii kongressil kui ka sümpoosionil oli 
pearõhk pandud kliinilise füsioloogia probleemidele.

Praha Eksperimentaalse Teraapia Instituudi professor O. S m a h e 1 juhtis 
kongressi plenaaristungil tähelepanu sellele, et füsioloogia eemaldumine kliinikust 
on selle arengule pidurdavalt mõjunud. Kliinilise füsioloogiaga tegelemine on eriti 
vajalik seetõttu, et paljusid inimese füsioloogiaga seotud probleeme (näiteks töö- 
ja seksuaalfüsioloogia alalt) ei saa lahendada loomkatsete abil.

Kongressi üheksateistkümnel istungil oli enamik ettekannetest pühendatud hin
gamise füsioloogiale. Kõneldi hapniku difusioonist õhukestes verekihtides 
(G. T h e w s, SFV), kopsudes toimuva gaaside difusiooni ealistest iseärasustest 
(G. Reie hei, SFV), difusiooni seostest vere hemoglobiinisisaldusega (G. A n - 
d e r jt., Berliin) jne.

H. Vogel ja H. Thews (SFV) kirjeldasid meetodit, mis kaudsel teel või
maldab määrata hapniku ja süsihappegaasi rõhkude diferentsi alveoolide kapillaari
des. Selleks lastakse uuritaval sisse hingata kindlas kontsentratsioonis Ог, CO2, Не 
ja N2 segu ning seejärel uuritakse nende gaaside kontsentratsiooni väljahingatavas 
õhus. Mitmed tööd käsitlesid ventilatsiooni ja perfusiooni muutumist mitmesuguste 
patoloogiliste seisundite puhul (H. H e r z о g, Šveits; W. W. Waring, USA; 
А. M. E 1 - H a w e y, AÜV jt.).

Istungitel, kus arutati ravimite kineetikat inimese organismis, pöörati peamist 
tähelepanu antibiootikumide kasutamisele. V. Jakovlev (NSV Liit) näitas, et 
pärast manustamist muutub antibiootikumide (metsilliin, amitsilliin, propitsilliin jt.) 
antibakteriaalne aktiivsus, sest need ühinevad verevalkudega. Huvipakkuvaks oli 
J. Mešalkini ja G. Arhipova (NSV Liit) töö, mis käsitles südamelihase 
metabolismi uurimise metoodikat. Nimetatud autorid asetavad südame operatsiooni 
ajal vasakusse vatsakesse ja koronaarsiinusesse sondid, mille abil saab verd ana
lüüside tegemiseks. Samal ajal tehakse müokardi biopsia. Sel teel saadud biokeemi
lised, morfoloogilised ja histokeemilised näitajad võimaldavad hinnata südamelihase 
ainevahetuse ja struktuuri iseärasusi mitmesuguste klapirikete puhul ning jälgida 
ravimite mõju südamelihase metabolismile.

Istungil, mille teemaks oli endogeensete ainete- muutumine organismis, puudus 
ettekannetevaheline komplekssus. W. Gross (SFV) käsitles erütrotsüütide ja vere- 
seerumis sisalduva kaaliumi ja naatriumi kontsentratsiooni sõltuvust adenosiintri- 
fosforhappest. I. G а n e 1 i n a (NSV Liit) ettekandes näidati, et lipoidide aine
vahetuse regulatsioonis etendab olulist osa hüpotaalamus.

31. augustil 1966. a. toimus Praha Karli ülikooli aulas Hingamise Füsioloogia 
ja Patoloogia Euroopa Seltsi asutamine. Seltsi presidendiks valiti prantsuse tead
lane L. Sadoul, üheks kolmest asepresidendiks akadeemik V. Parin.
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Internistide sümpoosionil arutati kliinilise füsioloogia kontseptsiooni ja metoo
dika (eeskätt perifeerse vereringe uurimise metoodika) küsimusi. Kontseptsiooni 
arutamisel soovitati (R. Kourilsky, Prantsusmaa; J. S к 1 a d а 1, Tšehhoslovak
kia SV) kliinilist füsioloogiat pidada iseseisvaks distsipliiniks.

Mikrotsirkulatsiooni sektsiooni sissejuhatav ettekanne (W. R e d i s c h, USA) 
käsitles mikrotsirkulatsiooni parameetrite (hemoparameetrite ja vaskulaarsete para
meetrite) omavahelist suhet. Mitmed ettekanded olid pühendatud kapillaaride funkt
sionaalse seisundi uurimise meetoditele (P. J. В a n e m а r k, Rootsi; W. R i e s, SDV; 
L. TeltsQharov, Bulgaaria RV) ning selle muutumisele mitmesuguste füsioloogi
liste ja patoloogiliste seisundite puhul (I. Pferovsky, Tšehhoslovakkia SV; 
E. Naftchi, USA; B. Schamardin, NSV Liit).

Osa ettekandjaist käsitles verevoolu uurimist jäsemete lihastes venoosse oklu- 
sioonpletüsmograafia abil (W. S c h г о e d e r, SFV; I. D a h n, Rootsi; J. Linhart 
ja A. Fischer, Tšehhoslovakkia SV, J. G i 11 e s p i e, Inglismaa jt.). Enamik 
autoreist jõuab järeldusele, et venoosne oklusioonpletüsmograafia on sobiv uuri
mismeetod verevoolu hindamiseks jäsemete veresoonte oblitereerumise puhul ning 
soovitab seda kasutada ravi tulemuste hindamiseks.

Eesti NSV esindajatena võtsid kongressi ja sümpoosioni tööst osa H. К a h n, 
kes esines ettekandega «Bensooli mõjust porfürinuuriale», ja B. Schamardin^ 
kes käsitles veresoonte permeaabluse muutusi seoses vibratsioontõvega.

Kongressist osavõtjail oli võimalus tutvuda Praha teadusliku uurimise insti
tuutide (eksperimentaalse teraapia instituut, vereringehaiguste instituut, kutse
haiguste ja tööhügieeni instituut jt.) tegevusega ning külastada kongressi puhul 
korraldatud meditsiinilise aparatuuri ja ravimite näitust.

H. Kahn ja B. Schamardin

PROFÜLAKTILISE MEDITSIINI JA SOTSIAALHÜGIEENIALANE 
XI RAHVUSVAHELINE KONGRESS

26. —30. septembrini 1966. a. toimus Varnas profülaktilise meditsiini ja sotsiaal- 
hügieenialane XI rahvusvaheline kongress, millest võtsid osa Nõukogude Liidu, 
Bulgaaria, Rumeenia, Ungari, Poola, Tšehhoslovakkia, Saksa DV, Saksa FV, Jugo
slaavia, Austria ja Itaalia esindajad. Nõukogude teadlased esitasid 48 ettekannet 
toksikoloogia, tööhügieeni ja kutsepatoloogia, kommunaalhügieeni ning noorukite 
töö- ja koolihügieeni valdkonnast. Eesti NSV-d esindasid kolm inimest. L. Akker- 
berg andis hügieeni seisukohalt hinnangu tervistavatele abinõudele põlevkivi 
tootmise ja töötlemise tööstuses. I. Maripuu käsitles kutsepatoloogiat põlevkivi
tööstuses ja I. Veldre rääkis Eesti NSV veekogude sanitaarsest kaitsest.

Pärast kongressi võttis Nõukogude Liidu teadlaste delegatsioon osa turismimat- 
kast. Peale Varna tutvuti ajalooliselt huvitava Tirnovoga, kaasaegsete tööstuslinnade 
Gabrovo ja Plovdiviga. Külastati pealinna Sofiat, käidi Sipkal ning vaadati muid 
ajaloolisi mälestusmärke ja vaatamisväärsusi. Plovdivis ja Sofias tutvuti hügieeni- 
instituutide struktuuri, töö ja majandusküsimustega, samuti teadusliku töö planeeri
misega ning osakondade ja laboratooriumide tööga.

Rahvusvaheliselt kongressilt ja turismimatkalt mööda Bulgaariat tõid Nõukogude 
Liidu teadlased kaasa palju uusi muljeid ja huvitavaid mõtteid.

I. Veldre

IV ÜLEMAAILMNE PSÜHHIAATRITE KONGRESS MADRIIDIS

5 .—11. septembrini 1966. a. toimunud kongressist võttis osa üle 4000 psüh
hiaatri ligi 50 maalt. NSV Liitu esindas kuueliikmeline delegatsioon eesotsas 
NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Psühhiaatria Instituudi direktori NSV Liidu 
Arstiteaduse Akadeemia tegevliikme professor А. V. Snežnevskiga.

Kongressil peeti rohkem kui 120 istungit (neist 11 plenaaristungit) ja arutati üle 
1200 ettekande. Et käsitlemist leidsid kõik kaasaegse psühhiaatria probleemid, kuju
nes kongress kõige ulatuslikumaks arvamuste vahetamiseks ja arupidamiseks viimaste 
aastate jooksul üldse.

Juba avaplenaaristungil peetud kõnedes rõhutasid Rahvusvahelise Psühhiaat
rite Assotsiatsiooni president E. Cameron (Kanada) ja kongressi presidönt 
J. J. Lõpez Ibor (Hispaania) psühhiaatria osatähtsuse pidevat kasvu kaasaegses 
meditsiinis ja selle sotsiaalse erikaalu tõusu. See kohustab psühhiaatreid üha rohkem 
tegelema psühhohügieeni, diagnostika ja ravi ning psühhiaatrilise abi arendamisega. 
Kongressil selgus veel kord, et enamikus riikides ootavad lahendamist paljud psüh
hiaatria organisatsioonilised probleemid, mis nõukogude tervishoiukorralduses 
ammugi on teoks saanud. Seetõttu oli mõistetav suur huvi Nõukogude psühhiaatrite 
ettekannete vastu.

Ühes osavõturohkemas sektsioonis arutati kõrgemat närvitegevust. Selles 
sektsioonis esitas ka allakirjutanu ettekande mõnede neuroleptiliste ainete toime ise-
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arasustest krooniliste skisofreeniahaigete puhul ja kõrgema närvitegevuse uurimise 
alusel diferentseeritud indikatsioonide püstitamise võimalustest. 

ongressil ilmnesid mõned kaasaegse psühhiaatria üldised tendentsid, mis vaa
ri vad esiletoomist. Üha laialdasema kõlapinna leiab psüühiliste protsesside olemuse 
ja psüühika häirete tekke materialistlik neurofüsioloogiline käsitlus. Seevastu ireu— 
distliku psühhoanalüütilise kontseptsiooni pooldajate ring jääb üha väiksemaks. Bio
keemia, füüsika, matemaatika ja küberneetika tungivad psühhiaatriasse ikka rohkem 
niihästi psüühika häirete olemuse interpreteerimise kui ka nende ravi valdkonnas. 
Geneetikaalased uurimused on psühhiaatrias taas omandanud olulise tähtsuse Üks 
kõige eredamaid suundi on uute, aina tugevama toimega psühhofarmakonide loo
mine, et mõjustada psüühilisi protsesse ja nende häireid. Siinkohal meenutagem 
norra tuntud psühhiaatri O. Odegardi seisukohta, mille kohaselt uusi ravimeetodeid 
ei ole mitte alati õige rakendada seniste asemel, vaid enamikul juhtudest komp
leksselt koos kasutatavate meetoditega või nende täienduseks.

Kongressi ajal leidis aset kõrgema närvitegevuse alal töötavate psühhiaatrite ja 
neurofüsioloogide ühine organisatsiooniline koosolek, kus asutati Rahvusvaheline 
Kõrgema Närvitegevuse Ühing. Juhatusse valiti ka kolm Nõukogude Liidu esindajat: 
professorid G. Morozov ja K. Monahhov Moskvast ning allakirjutanu. 
Ühingu ülesandeks on objektiivse neurofüsioloogilise suuna propageerimine psüühi
liste haiguste etiopatogeneesi uurimisel ning ravimeetodite toime selgitamisel.

J. Saarma

TÄHTPÄEVAD

ERNST MILL 70-AASTANE

2. detsembril 1966. a. sai 70-aastaseks arsti
teaduse doktor Ernst Miil.

Ernst Miil sündis 2. detsembril 1896. a. Pär
nus. Pärast Pärnu gümnaasiumi lõpetamist 1916. a. 
asus ta õppima Tartu ülikooli arstiteaduskonda, 
mille lõpetas kiitusega 1924. a. detsembris. 
1929. a. novembris kaitses E. Miil väitekirja tee
mal «Aneemilisest lipeemiast». Selle eest anti talle 
doctor medicinae teaduslik kraad, mille alusel 
NSV Liidu Kõrgem Atestatsioonikomisjon kinni
tas 3. juunil 1950. a. arstiteaduse doktori kraadi.

E. Miil on töötanud Tartu ülikooli sisehai
guste polikliiniku assistendina (1925—1935), Tartu 
tiisikuse ravila peaarstina (1930—1935) ning Tal
linna Ühise Haigekassa sise- ja kopsuhaiguste 
arstina (1935—1940). Hiljem töötas ta Tallinna

Linna TSN TK Tervishoiuosakonna inspektorina ravi ja profülaktika alal 
(1940), Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaadi vaneminspektorina 
tuberkuloosi alal ja Riikliku Tuberkuloosi Nõuandla peaarstina (1941), 
Tallinna Linna Tervishoiuosakonna inspektorina (1941—1943), Tallinna 
Tuberkuloosi Nõuandla (hiljem Tallinna Vabariiklik Tuberkuloositõrje 
Dispanser) peaarstina (1943—1945), Tallinna Linna TSN TK Tervishoiu
osakonna juhataja asetäitjana (1944—1945). Tallinna Vabariikliku Tuber- 
kuloositörje Dispanseri lasteosakonna juhatajaks oli ta aastail 1945—1950, 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi inspektoriks tuberkuloosi alal aastail 
1949—1950 ja Tallinna Vabariikliku Tuberkuloositõrje Dispanseri laste
osakonna arstiks aastail 1950—1952. 1952. a. augustist alates töötab juubi
lar Tartu Tuberkuloositõrje Dispanseris, algul dispanseerse osakonna 
juhatajana, ja lastetuberkuloosikabineti arstina, praegu laste ja noorte 
tuberkuloosikabineti arstina.

E. Miil on aktiivselt kaasa aidanud tuberkuloosi likvideerimisele 
laste hulgas, samuti ftisiaatrite ning pediaatrite kvalifikatsiooni tõstmi
sele lastetuberkuloosi alal. Ta on avaldanud 8 teaduslikku tööd, mitmeid 
artikleid ja ettekandeid.
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Juubilari on autasustatud teenete eest rahva tervise kaitsel Töö
punalipu ordeniga ja tema nimi on kantud Eesti NSV Tervishoiu Minis
teeriumi auraamatusse. Kauaaegse viljaka töö eest tuberkuloositõrje alal 
autasustati E. Miili sünnipäeval Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
aukirjaga.

Soovime juubilarile ka edaspidiseks head tervist, jõudu ja tööindu!

• Kolleegid

MITMESUGUST

KUI SÕNAD EI KUULA SÕNA

Arstiteaduse kandidaat H. JÄNES ja E. MARTSON

«Nõukogude Eesti Tervishoid» ei saa kurta kaastöö vähesuse üle, 
pigem on põhjust muret tunda selle rohkuse pärast, sest kõik, mida post 
toob, ei taha ajakirja poognatele kuidagi ära mahtuda. See rõõmustav 
tõik näitab, et meedikutel on ohtralt mõtteid, mida nad ühise kasu huvi
des soovivad kolleegidega jagada.

Mõtteid väljendatakse sõnades. Aga mõnikord autori sõnad ei allu 
tema mõtetele, nad omavolitsevad ega taha sõna kuulata. Laskem rää
kida näidetel, mis pärinevad «Nõukogude Eesti Tervishoiu» toimetusse 
laekunud käsikirjadest.

Superjitsiaalse gastriidi puhul esines patohist aloogiliselt enamikul 
juhtudel gastriit ja ainult ühel juhul sedastati patohistoloogiliselt super- 
fitsiaalset gastriiti. Mida see tähendab? Oli ja ei olnud? Laktaatdehüdro- 
genaasi isofermendid, olles organispetsiijilisteks näitajateks, viitavad aine
vahetuse häiretele reumokardiiti põdevatel lastel. Tähendab — nende ole
masolu viitab ainevahetuse häiretele. Aga need isofermendid on olemas 
ka normaalsetel tervetel lastel! Petrov ja Štšerbatenko uurisid verejooksu 
(juttu on verejooksust seedetrakti ülemistest osadest) ajal 350 haiget, lei
des 92,5% haavanditest. Kas 7,5% jäi leidmata? Kust Petrov ja Štšerba
tenko teavad, et need 7,5% jäid avastamata? Või põdes 92,5% verejook
suga haigetest haavandtõbe? Isojermentide spektris esines esimese e. 
südame fraktsiooni langus — keskmiselt 38,4 ±0,69%. Kas südamefrakt- 
sioon langes 38,4 ±0,69 % võrra? Või on 38,4 ±0,69 % südamefraktsiooni 
keskmiseks arvuliseks näitajaks pärast langust? Niisuguste lausete luge
des tekib palju küsimusi, millele kirjutise tekstist selget vastust ei leia.

Igal ühiskondlikul rühmitusel või kutsealal kujuneb oma erikeel, 
argoo, mis oluliselt erineb kirjakeelest. Peale spetsiifilise terminoloogia, 
mis sõnaraamatutes on kirja pandud, kasutatakse palju tavalisi sõnu 
metafoorselt. Igapäevastes kõnelustes mõistavad meedikud üksteist suure
päraselt, nii-öelda poolelt sõnalt, ka haiguslugude dešifreerimine ei val
mista ühelegi arstile raskusi, kuigi sissekannete tegemisel keelereegleid 
suurt ei arvestata. Teaduslikus tekstis aga on argoo vastuvõtmatu, sest 
trükitud artikkel peab olema mõistetav igaühele, ta peab olema kirju
tatud kaasaegses kirjakeeles. On see alati nii? Vastuse saamiseks lehitse
gem jällegi käsikirju.

Haige peab saama gaasivaba toitu. Järelikult — talle ei tohi anda 
vahukoort, mannakreemi, limonaadi jms! Haige peab iga päev oma dieedi 
ära sööma. Vaene patsient, ta peab ettekirjutatud toitumiskorra nahka 
panema! Kui dieet on paberile fikseeritud, siis on selle korralduse täitmine 
mõeldav, aga kui ettekirjutused anti suusõnaliselt. . . Ähvardava loote 
asfüksia puhul... Ei tea, keda loode ähvardas, kas arsti, akušööri? Võis 
täheldada mõõdukat uriini patoloogiat. Sel juhul uriin nähtavasti raskesti
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haige ei olnud. Esines sülje- ja hingamisteede sekretsiooni pidurdus. Käsi
kirjast ei selgu, milline elund eritab hingamisteid. , ... •

Ühest haigusloo väljavõttest leiame lakoonilise väljendi: kollektiivi 
laps. Emasid on teatavasti alati üks, aga isasid .. . Röga uuritakse järg
nevate mikroorganismide suhtes. Eriliik mikroorganisme: nad järgnevad 
nagu ajalehe joonealune jutt. Abordi tagajärjel tekkinud emaka limanaha 
kahjustused . .. Tähelepanuväärne fakt — emakas on tekkinud abordi taga
järjel. Ägedal mürgistusel tekib süljevool, higipahvak... Et viimased 
saaksid tekkida, peavad sellel personifitseeritud nähtusel olema nii sülje- 
kui ka higinäärmed. Viimase väite poolt kõnelevad meie esimesel haigel 
esinenud püsivalt kõrgenenud vereseerumi siaalhap-pe väärtused ja kiire
nenud SR. Kas tõepoolest kõige esimene haige? Ei tea, kui kõrgele vere- 
seerum oli tõusnud? Vale kontakt sõnade vahel võib põhjustada naeru
väärseid arusaamatusi autori ja lugeja vahel.

Tihti tekitab raskusi kaasaütlev kääne, millega peab olema ette
vaatlik. Marliga nahale asetamisel tekib tugev põletustunne ja valu. 
Imelik nahk see marliga nahk, nähtavasti naha eriliik. Südame 
infarktiga haigel esines ... Mingit tõbe põdev haige, kellel peale selle on 
veel südamelihaseinfarkt. Nefriidiga tüsistunud haigete kliiniline 
leid haiguse algpäevil erines tüsistusteta kulgevatest vaid raskuse 
poolest. Haiged, kes muutuvad komplitseeritumaks, kes on haiguse 
algpäevil midagi leidnud ja kes kulgevad?? . . . piirkonnahaiglas on 
personalil võimalik igal tööpäeval kasutada tasuta basseiniga saun koos 
saunapesuga. Siit järeldub, et basseinis võib käia tasuta, kuid saunamõ- 
nude eest peab maksma.

Klassikaline meedikute argoo avaldub ka väljendites veenisisesi (peab 
olema veeni), lihasesisesi (lihasesse), positiivsed haiged, negatiivsed pt. 
(tuleb näidata, mida haigel leiti või mida ei leitud), infektartriit (infekt
sioosne artriit), südame-veresoonkonna haigused (südame ja veresoon
konna haigused), südame pärgarterid (pärgarterid), meditsiiniline kiirgus 
(meditsiiniliste aparaatide töötamisel tekkiv kiirgus), rinnavähk (rinna- 
näärmevähk) jne. Laia levikuga parasiitsõnaks on kujunenud materjal. 
Kirjutatakse haigematerjal (vrd. ehitusmaterjal, kirjutusmaterjal), uuri
mismaterjal, andmed on materjal jne. Millist leidlikkust nõuab sõna mater
jal kuritarvitamine, seda illustreerib järgmine lause: Umbes 45—50 haige 
kohta on ametis üks sekretär-masinakirjutaja, kes kannab sisseräägi- 
tud materjali juba haiguslukku.

Eelmistes lõikudes toodud näited ei jäta kahtluse varjugi, et tege
mist on nn. köögikeelega, mida lugedes mõnikord on raske tõsiseks jääda. 
Kuldne tõetera peitub ütluses: «lausete selgus ja loogilisus kõnelevad 
autori mõttekäigu selgusest ja loogilisusest». Muidugi, laused võivad ka 
vastupidist tõestada. See on aga palju vähem meeldiv nii autorile endale 
kui ka toimetuse töötajatele, kes keelelisi keerdsõlmi peavad lahti haru
tama ja kõveraid lauseid sirgeks venitama (mille juures võib kergesti viga 
tekkida, sest mine tea, mida autor mõtles!).

Vahel eksitakse kõlaliselt või tähenduslikult lähedaste sõnade tarvi
tamisel. Ei eristata sõnu tihe (esinemissagedus) ja tihke (tihedasti koossei- 
sev, plink), eri (erisugune, eraldi olev) ja erinev (teistsugune olev), järgi 
(põhjal, kohaselt), järel (taga, pärast, alles) ja järele (üle, alles, kannule), 
teineteise (tarvitatakse kahe eseme või olendi kohta) ja üksteise (tarvita
takse rohkem kui kahe eseme või olendi kohta), peale selle (lisaks sellele) 
ja pärast seda (ajaliselt hiljem), tagajärg (iseendast kujunev) ja tulemus 
(resultaat, sihikindla tegevuse tagajärg) jne.

Mõnikord kipuvad käsikirjades käest ära ka meditsiinilised terminid. 
Neid küll omandatakse nii õpingute käigus kui ka hiljem, erialast kirjan
dust lugedes, kuid . .. unustamine olevat inimlik. Teadusliku uurimistöö 
trükkimisel, kogemuste ja tähelepanekute avalikkusele tutvustamisel aga 
ei või oskussõnadesse kergekäeliselt suhtuda. Vastasel juhul ei saa lugejad 
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aru, mida autor tahab öelda. Terminoloogia otstarve on teaduslikku keelt 
ratsionaliseerida, luua sõnu, millel on täpselt piiritletud tähendus. Ja sel
les tähenduses on neid vaja kasutada, muidu pole terminoloogial mõtet. 
Mida sellest aspektist võib käsikirjadest leida?

Tihti ei tehta vahet sõnade mõju ja toime vahel, ei arvestata reeg
lit, et esimest neist tarvitatakse koos alaleütleva, teist aga sisseütleva 
käändega. Segi aetakse tähenduse poolest erinevad mõisted uuring (ühe- 
puhune, lühiajaline uurimine), uurimine (uurimistöö tegemine) ja uurimus 
(kirjapandud uurimistöö). Autorite omaloominguks on näiteks terminid 
diafragmaalava (õige oskussõna on söögitorulahi), jämesoole ristiasetsev 
osa (ristikäärsool), rippuv kõht (rippkõht), neerupealise koorollus (neeru
pealise ehk suprarenaalnäärme koor), aatrioventrikulaarne (atrioventriku- 
laarne), sümpaatikotroopne (sümpatikotroopne), branhogeenne (branhio- 
geenne) jne. Kõiki terminoloogilisi libastusi ei ole ühes artiklis võimalik 
loetleda.

Meditsiinilise terminoloogia põhialuseks on anatoomia terminoloogia. 
Koos teaduse arenemisega muutub ka terminoloogia. Käesoleval ajal 
(1955. aastast alates) kehtib anatoomiliste terminite Pariisi nomenklatuur, 
mida 1960. aastal rahvusvahelisel anatoomide kongressil New Yorgis 
täiendati. Kahjuks pole seni ilmunud eestikeelset meditsiinilist oskus- 
sõnastikku, kuid loodetavasti saab see peatselt teoks, sest kirjastuses 
«Valgus» tegeldakse A. Valdese ja J. Veski «Ladina-eesti-vene meditsii
nilise terminoloogia käsiraamatu» trükiks ettevalmistamisega. Kuni nime
tatud raamat puudub, tuleb eestikeelse terminoloogia kasutajail vajaduse 
korral juhinduda seni (pärast 1960. aastat) ilmunud arstiteaduslikes välja
annetes kasutatavatest oskussõnadest.

Meditsiinilise teadusliku keele tarvitaja enamasti ei pääse mööda ka 
keemia terminitest. Kuid meedikute käsikirjades kipuvad valitsema tri- 
viaalnimetused. Sellisteks on käesoleva sajandi algusest pärinevad man- 
gaanhapu kaalium [nomenklatuurne nimetus kaaliummanganaat (VII), 
lubatud on ka kaaliumpermanganaat], lämmastiku alahapend (dialäm- 
mastikoksiid), metüülalkohol (metanool), sublimaat [elavhõbe(II)kloriidl, 
joodkaalium (kaaliumjodiid), kloornaatrium (naatriumkloriid), punane 
veresool [kaaliumtsüaanoferraat(III)], sinihape (vesiniktsüaniid), sööbe- 
naatrium (naatriumhüdroksiid), vesinikülihapend (vesinikperoksiid) jne.

Praegu hakatakse juba keskkoolis lastele kõnelema mitte toluoolist, 
vaid metüülbenseenist, mitte väävelvesinikust, vaid vesiniksulfiidist, mitte 
osoonist, vaid trihapnikust, mitte glütseriinist, vaid 1,2,3-propaantrioolist 
jne. Keemilistele ühenditele nimetuste andmisel tuleb lähtuda nomenkla
tuurist, mille on välja töötanud vastavad rahvusvahelised anorgaaniliste 
ja orgaaniliste ühendite nomenklatuuri komisjonid ning 1957. a. heaks 
kiitnud Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit. Selle 
nomenklatuuri on eesti keelele kohandatud kujul vastu võtnud D. I. Men- 
delejevi nimelise Üleliidulise Keemia Seltsi Eesti osakonna vabariiklik 
konverents 1962. a. novembris. Esialgu, üleminekuperioodil, on lubatud 
tarvitada ka mitmeid triviaalnimetusi (mis igapäevases elus jäävad kasu
tusele veel edaspidigi), nagu äädikhape, bensool, resortsiin, booraks, sooda 
jt. Neid võib kasutada näiteks populaarteaduslikes artiklites. Teaduslikes 
kirjutistes aga on vaja võimalikult kiiresti täies ulatuses kasutusele võtta 
süstemaatilisele rahvusvahelisele nomenklatuurile vastavad oskussõnad. 
Samasugune on lugu vitamiinidega, ka nende puhul tuleb uurimustes 
ladina tähestiku tähtede asemel eelistada rahvusvahelisi nimetusi. Peale 
selle ei tohi unustada, et mõnede ravimite kokkuleppelised nimetused 
on asendatud rahvusvaheliselt kasutatavate ja ravimi keemilist koostist 
peegeldavate nimetustega (mitte püramidoon, vaid amidopüriin, mitte 
urotropiin, vaid heksametüleentetramiin jne.). Niisugused terminoloogia- 
alased muudatused on täiesti seaduspärased, nad kajastavad terminite 
internatsionaliseerumise tendentsi.
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On iseenesest mõistetav, et käsikirja vormistamisel peetakse rangelt 
silmas iga aasta avaldatavat juhendit autoritele. Käesolevas artiklis 
jutuks olnud probleeme puudutab nimetatud juhend väga lühidalt 
(«Käsikiri esitatakse ajakirjale keeleliselt redigeerituna...»)» kuid koge
mused näitavad, et neile tuleb senisest tunduvalt rohkem tähelepanu 
pöörata.

Et autor saaks oma mõtteid õigesti, selgelt ja täpselt väljendada, 
peab ta arvestama grammatikat, tundma üldist ja erialast sõnavara ning 
põhilisi stiilireegleid. Ainult sel juhul on võimalik igati korrektset käsi
kirja koostada.
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ЕСЛИ СЛОВА ЯВЛЯЮТСЯ «НЕПОСЛУШНЫМИ»

X. Янес и Э. Мартсон
Резюме

В статье на основе конкретных примеров анализируются стилистические погреш
ности и грамматические ошибки, встречающиеся в текстах рукописей, поступающих в 
редакцию журнала «Ныукогуде Ээсти Тервисхойд», и позволяющие истолковывать, 
мысли автора двояко. Обращается внимание авторов на то, что применение в пре
дусмотренных для открытой печати научных текстах арго медицинских работников, 
является неприемлемым.

Подчеркивается также, что параллельно с развитием науки развивается и науч
ная терминология. Поэтому при оформлении научных материалов необходимо руковод
ствоваться действующими номенклатурами анатомии, химии, лекарственных препа
ратов и т. д.

Для того чтобы автор статьи мог коротко, точно и ясно выразить свои мысли» 
он должен хорошо знать язык, грамматику, медицинскую терминологию и основные- 
стилистические правила литературного оформления.

MIS ON BIOONIKA?

М. KINK

Sajandi algul võis kõik teaduslikud distsipliinid kahe käe sõrmedel 
üles lugeda. Neid ei olnud rohkem kui kümme. Meie ajastul iseloomustab 
teaduse arengut üha kitsam ja kitsam spetsialiseerumine, mille tule
musena piirdeaiad kujunevad omaette teadusharudeks. Ka bioonika on 
üks selliseid. See uus distsipliin on tekkinud bioloogia, meditsiini, elekt
roonika ja matemaatika kokkupuute alal.

Praegu on bioonika selleks alles liiga noor, et tema kohta leida kas 
või põgusatki ülevaadet entsüklopeediatest ja muudest taolistest teatme
teostest. Sel põhjusel tutvustamegi uut teadusharu allpool kõige üldise
mates joontes.

Sõna «bioonika» võeti tarvitusele 1960. aastal J. Steele’i ettepanekul.. 
See tuletis on saadud «bioloogia» ja «elektroonika» liitmisel (inglise k.. 
biology ja electronics = bionics).

Bioonika on teadusharu, mis tegeleb bioloogiliste protsesside ja mee
todite uurimisega eesmärgil kasutada saadud teadmisi juba tuntud masi
nate ja süsteemide täiustamiseks ning uute loomiseks. Bioonikat võib 
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nimetada ka teaduseks süsteemidest, mille karakteristikud on lähedased 
elusorganismide karakteristikutele.

Mõte tehnika arendamiseks ideid leida orgaanilisest loodusest ei 
tohiks kedagi üllatada. On ju bioloogiliste organismide ainevahetuse, 
energia ja informatsiooni muundamise mehhanismid erakordselt täius
likud. See pole midagi muud kui miljarditesse aastatesse ulatuva evo
lutsiooni ja loomuliku valiku tulemus.

Bioonikaalaste uurimistööde tegemisel lähtutakse mitmest aspektist. 
Peatähelepanu on seni pööratud informatsiooni saamise, edasiandmise, 
töötlemise ja kasutamise, biomehhaanika, bioenergeetika ja biokeemia 
küsimustele, et leida võimalusi elusorganismides esinevate printsiipide 
realiseerimiseks tehnikas. See võimaldab tõsta tehniliste süsteemide, 
masinate ja aparaatide kvaliteeti ning avardada nende kasutusalasid. 
Üha olulisemaks on muutumas teoreetiline bioonika, s. o. teadusharu, mis 
töötab välja elutegevusprotsesside matemaatilisi mudeleid. Tõsi küll, 
kaasaegsed matemaatilised meetodid, mis on loodud vastavalt navigat
siooni, astronoomia, füüsika jt. teaduste nõudmistele, komplitseeritud 
bioloogiliste protsesside uurimiseks tegelikult ei kõlba. Pole kahtlust, et 
eluslooduses toimuvate protsesside kirjeldamiseks luuakse matemaatika 
uus haru.

Bioonika üks positiivseid jooni seisab selles, et tema saavutuste üle
kandmiseks inimese tegevuse sfääri, ühiskonda ja tehnikasse on vajalikud 
teadmised selle kohta, kuidas elusloodus on üles ehitatud ja kuidas see 
funktsioneerib. Organismide struktuuri elementide ja nendes kulgevate 
protsesside etappide omavaheliste seoste komplitseerituse tõttu tunneme 
elusloodust veel vähe. Elusloodusest informatsiooni kogumise ja uurimise 
tehnilised vahendid on praegu veel madalatasemelised ega vasta hoopiski 
nimetatud protsesside keerukusele. Bioonika tõenäoliselt aitab neid prob
leeme paremini lahti harutada, osutades sel teel olulisi teeneid bioloo
giale, füsioloogiale ja meditsiinile.

Bioonika on praegu alles lapsekingades. Seetõttu on raske täpselt 
ette öelda, kus on ta piirid ja kui palju ta võib anda meditsiinile. Üks 
aga on selge: kui bioonikal õnnestub luua küllalt väikeste mõõtmetega 
küberneetilist masinaid, mis on varustatud inimese analüsaatorite kunst
like asendajatega, nn. pertseptronidega (bioonika tegeleb selle problee
miga intensiivselt), siis avab see rabava perspektiivi — proteesida inimese 
meeleelundeid. See tähendaks invaliididele tagasi anda nägemine või 
kuulmine.

Kõik juhtimisprotsessid elusorganismides, täpselt samuti ka ühis
kondlikus elus ja tehnikas, tähendavad informatsiooni vastuvõtmist, selle 
talletamist, läbitöötamist ja kasutamist.

Informatsiooni vastuvõtmiseks on elusorganismidel sageli hämmas
tavalt peened retseptorid. Sõltuvalt konstruktsioonist reageerivad need 
äärmise täpsusega optilistele, akustilistele, mehhaanilistele, keemilistele, 
termilistele või muudele, väliskeskkonnast saabuvatele signaalidele.

Näiteks latsutajamaol paikneb silmade ja sõõrmete vahel elund, mis 
on vastuvõtlik infrapunaste kiirte suhtes. See ülitundlik elund reageerib 
tuhandendikes kraadides mõõdetavatele temperatuurimuutustele. Halvast 
nägemisest hoolimata võib latsutajamadu seetõttu pimedaski saaki leida. 
Ka sääskedel on mingi selline miniatuurne «termomeeter», mis teatab 
ohvri lähedal olekust.

Millimallikatel on võime vastu võtta infrapunaseid kiiri, mis tekivad 
merelainete hõõrdumisel. Seetõttu tunnevad nad merelt lähenevat tormi 
juba kaugelt ja ujuvad kaldast eemale. Nõukogude teadlased on milli
mallika bioloogilisest konstruktsioonist inspireerituna loonud seadme, 
nn. meduusi kõrva, mis tormi lähenemist kuni 15 tundi ette teatab.

Pidevalt on bioonikute tähelepanu keskpunktis olnud bioloogiline
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orienteerumisvõime, mis samuti on seotud informatsiooni vastuvõtmisega. 
Nahkhiirtest teame, et neil on oma ultraheliga töötav saatja ja vastuvõtja. 
Samal printsiibil, kajalokatsiooni abil orienteeruvad delfiinid ja vesi- 
põrnikad. Pingutustest hoolimata pole veel seniajani suudetud selgitada 
mesilaste, tuvide, rändlindude ja migreerivate kalade orienteerumismeh- 
hanisme. Võib-olla liiguvad rändlinnud päikese ja taevatähtede, võib
olla planeedi magnetvälja järgi; midagi täiesti kindlat veel ei teata. Võib
olla orienteerub angerjas oma pikal teekonnal vee maitse järgi. Nagu 
katsed näitavad, on ta võimeline üht vett teisest eristama, kui selles 
näiteks leidub uskumatult väike annus alkoholi, kontsentratsioonis 10~20. 
Niisuguse kontsentratsiooni saame siis, kui lahustame 1 grammi piiritust 
3500 km3 vees ehk, kui tahame öelda piklikumalt, kogu Aasovi meres.

Koer võib vahet teha poole miljoni lõhna vahel. Konnal on nägemis- 
elund, mis informatsiooni valib. See annab ajule edasi seda, mis konna 
seisukohalt on ainsana oluline, nimelt andmeid saagi tabamise võimaluste 
ja varitseva ohu kohta, ning heidab kõrvale kõik muu. Sellist «silma» 
on ameerika bioonikud juba katsetanud tehniliste vahendite abil model
leerida. Samuti on nad kosmoselendude tarbeks püüdnud imiteerida hobu- 
raudkrabi silma, millel on omadus nähtavate objektide kontrastsust suu
rendada.

Et bioonikute huvi suures osas silmale on koondunud, on loomulik. 
On ju nägemisanalüsaator kõige olulisem tunnetuselund. Inimene võtab 
selle kaudu vastu 80—85% kogu informatsioonist.

Teiseks väga oluliseks meeleelundiks, mis bioonikut huvitab, on kuul- 
misanalüsaator. Leydeni ülikoolis olevat ajakirjanduse teatel õnnestu
nudki mingi «elektrooniline kõrv» modelleerida. Praegu olevat pingutu
sed suunatud peamiselt sellele, et tehiskõrva gabariite vähendada.

Kui küberneetilisi masinaid, mis komplitseeritud programmide alu
sel informatsiooni läbi töötavad, saaks varustada informatsiooni vastu
võtu seadmetega, mis tunnetusvõime poolest kas või mõnelgi määral ini
mese või kõrgemate loomade analüsaatoritele lähedale saaks, siis oleks 
juba väga palju saavutatud.

Meeleelundite kõrval pühendab bioonika palju tähelepanu elus
olendite liikumisele. Jaapani teadlased selgitasid, et vaala keha kujuline 
laev liigub vees paremini kui harilik, kiilukujuline, ja kulutab energiat 
25% vähem. Nõukogude Liidus on konstrueeritud sõiduk, mis pingviinide 
eeskujul võib kahlata kohevas lumes ja seejuures arendada kiirust kuni 
50 km tunnis. Lennukite kered ehitatakse hai keha eeskujul. Putuka 
silma järgi on konstrueeritud spidomeeter, mis registreerib lennuki rela
tiivset kiirust liikuva Maa kohal jne. jne.

Päris uueks suunaks bioonikas näib kujunevat rakukeemia uurimine. 
Praegu ei mõisteta kaugeltki veel kõiki loodusliku keemia «tehnoloogia» 
printsiipe, kuid igal juhul on need kadestamisväärsed. Tilluke elav rakk, 
milles samal ajal ja suure kiirusega toimub 1500 kuni 2000 reaktsiooni, 
ilma et selleks oleks vaja luua erilisi tingimusi, võiks olla suure moodsa 
keemiatehase eeskujuks. Veel rohkem: ta on selle ideaaliks.

Bioonika peaeesmärgiks jääb siiski niisuguste küberneetiliste süstee
mide loomine, mille eeskujuks on närvisüsteem ja tema kõige täiuslikum 
elund — inimese aju. Kui lisaks tundlikele informatsiooni vastuvõtu 
seadmetele õnnestuks küberneetilistesse masinatesse üle kanda ka ini
mese kesknärvisüsteemi informatsiooni ümbertöötamise mehhanisme, 
siis tähendaks see tehnikas niisugust revolutsiooni, mille tohutut ulatust 
ja tagajärgi oleks raske isegi ette näha. Muidugi on see praegu alles unis
tus, sest mälu ja mõtlemise olulisemaid füsioloogilisi mehhanisme ei ole 
seni veel avastatud. Kuid närvisüsteemi tehnilise modelleerimisega on 
juba algust tehtud.

Tööd alustati kõige väiksemast ja kõige lihtsamast närvisüsteemi 
põhielemendist — närvirakust ehk neuronist. Muidugi ei tea me ka neu
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ronist kaugeltki veel kõike. Kõik senised tehisneuronid suudavad see
tõttu täita ainult mõningaid tõelise neuroni funktsioone. Kuid algus on 
olemas. Lampide, transistoride ja releede abil on viimaste aastate jook
sul modelleeritud üsnagi mitmeid neuroni mudelite variante. (Lihtsus
tatult võibki neuronit, mis on kas erutus- või pidurdusseisundis, võr
relda kahepositsioonilise releega). Kui sel viisil, tehisneuronit tehisneu- 
roni kõrvale asetades, tahaksime aju tervikuna modelleerida, satuksime 
kohe suurtesse raskustesse. Inimese peaaju, milles on 10—15 miljardit 
neuronit, on mahu poolest umbes 1,5 dm3 suurune. Tema energiavajadus 
ei ületa mõndkümmend vatti. Aga kui neuronite asemel kasutada pool- 
juhtidel töötavaid trigereid, mille ruumala on 1 cm3 ja energiatarvidus 
0,1 W, siis oleksid tehisajul lausa pilvelõhkuja mõõtmed. See kujutaks 
endast 100 m kõrgust ehitist 10X10 m alusel ja ta kulutaks 10 miljonit 
kilovatti energiat, mis on võrdne suure hüdroelektrijaama võimsusega. 
Nn jämedad on alles kõik praegused tehnilised seadmed, võrreldes bio- 
loogilistega. Võiks veel juurde lisada, et maailma kõigi elektronlampide 
ja transistoride arv on praegu kokku umbes niisama suur kui neuronite 
hulk inimese ajus.

On selge, et bioloogilised juhtimissüsteemid ületavad tehnilisi kau
gelt elementide väikeste mõõtmete ja töö ökonoomsuse poolest. Töö kii
ruse poolest seevastu ületavad küberneetiliste seadmete võimed suu
resti inimorganismi võimeid ja garanteerivad mitmel juhul ka juhtimis
ülesande täpsema lahenduse. (Nagu teada, võib elektronarvutiga kiiresti 
ja edukalt isegi haigusi diagnoosida). Miks? Ka see on evolutsiooni taga
järg. Kogu oma kujunemisperioodi kestel puutusid inimene ja tema eel
käijad kokku küllalt väikeste kiirustega. Väliskeskkonnast saabuvale 
informatsioonile reageeriv närvimehhanism kohanes kiirustega, mis ei 
ole suuremad kui loomade ja lindude liikumiskiirus. Tänapäeval, mil 
tegeldakse kosmiliste kiirustega ja juhitakse tuumareaktsioone, on sel
line kiirus muidugi naeruväärselt väike.

ЧТО ТАКОЕ БИОНИКА?

M. Кинк.

Резюме

Бионика — это отрасль науки, занимающаяся изучением биологических процессов 
и методов с целью использования полученных знаний для усовершенствования уже из
вестных машин и систем и для создания новых. При проведении исследовательских ра
бот по бионике исходят из ряда аспектов.

Основное внимание до последнего времени уделялось вопросам получения, пере
дачи, обработки и использования информации, а также биомеханики, биоэнергетики и 
биохимии, чтобы найти возможности применения принципов живого организма 
в технике.

Все более важной становится теоретическая бионика, т. е. та отрасль науки, ко
торая вырабатывает математические модели процессов жизнедеятельности и помогает 
лучше понять происходящие в живой природе сложные процессы, оказывая тем самым 
существенную помощь биологии, физиологии и медицине.

В центре внимания биоников постоянно находятся процессы проводимости в жи
вых организмах, биологическая способность ориентировки, деятельность анализаторов, 
движение живых существ и т. д.

Новым направлением в бионике становится изучение химии клетки. Но основной 
целью бионики все же остается создание таких кибернетических систем, образцом для 
которых является нервная система и ее наиболее совершенный орган — мозг.

Начало техническому моделированию нервной системы уже положено. В послед
ние годы созданы довольно разнообразные варианты моделей нейрона. Но они способны 
выполнять только некоторые функции настоящего нейрона. Ясно, что биологические прово
дящие системы превосходят технические по экономичности работы и малому размеру 
элементов, тогда как по скорости работы мощность кибернетических устройств сильно 
превосходит способность человеческого организма и гарантирует зачастую более точное 
решение задачи. В настоящее время, когда мы имеем дело с космическими скоростями 
и управлением ядерными реакциями, это необходимо.
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HEPATIIDI DIAGNOOSIMINE KIIRTESTI ABIL
Saksa DV teadlased K. Spies, G. Anders ja C.-U. Wagenknecht rakendasid 

nakkusliku hepatiidi varajaseks diagnoosimiseks kiirvärvustesti. .
Statistilised andmed näitavad, et hepatitis epidemica on Saksa DV-s üks sage

damini esinevaid nakkushaigusi viimaste aastate jooksul. Statistiliste näitajate hin
damisel tuleb silmas pidada asjaolu, et enamik kollasuseta kulgenud hepatiidijuhtu- 
dest on arvestusest välja jäänud. Käesoleva ajani ei teatud ühtegi lihtsat ja spet
siifilist meetodit epideemilise hepatiidi kindlakstegemiseks. Valikmeetodiks muutus 
vereseerumi ensüümide määramine. Kui saame määrata vereseerumi kahte ensüümi, 
mille hulk haige organismis erinevatel aegadel on kõrgenenud, võime diagnoosida 
kollasusega kulgevat hepatiiti juba prodromaalstaadiumis ja kindlaks teha ka 
anikteerilisi hepatiidivorme, mis seni jäid üldse diagnoosimala.

Et ensüümdiagnostikat kasutada ka massilistel epidemioloogilistel uuringutel, 
töötasid eespool nimetatud teadlased välja kiirvärvustesti seerumiensüümide mää
ramiseks. Ensüümide määramise uus printsiip põhineb tuntud mõõtmisviisil, mida 
on kasutatud Warburgi optilises testis. Värvainete (fenasiinmetosulfaadi ja dikloor- 
fenoolindofenooli) kasutamine muudab palja silmaga nähtavaks reaktsioonid, mida 
tavaliselt on võimalik jälgida ainult fotomeetri abil. Selle meetodi rakendamine 
avab ensüümdiagnostika uued kasutusalad praktilises meditsiinis. Niinimetatud 
ridakomparaatorite abil saab paljusid seerumiproove üheaegselt ja täpselt mõõta. 
Neljast-viiest isikust koosnev uurijate grupp suudab ühe päeva jooksul teha ligi
kaudu 1000 analüüsi. Seega võivad epidemioloogid operatiivselt uurida epideemilise 
hepatiidi suhtes kõiki antud asulas elunevaid isikuid, kogu tehase või ettevõtte 
töötajaid või kõiki ühe kooli õpilasi. Et kiirtesti abil saab täpseid näitajaid eriti 
neil juhtudel, kus patoloogilised muutused organismis on veel vähesed, on kiirtest 
väga sobiv massilisteks epidemioloogilisteks uuringuteks.

Esimest korda rakendasid kiirtesti G. Anders ja C.-U. Wagenknecht 1964. aasta 
sügisel ühe Berliini-lähedase küla elanike uurimiseks hepatiidi suhtes. Nimelt selle 
küla elanike hulgas puhkes hepatiidiepideemia. Uuriti 306 isikut, neist 17-1 diag
noositi kollasuseta hepatiiti vaibestaadiumis, 4-1 aga haiguse värsket vormi. 1965. 
aasta algul toimus esimene massiline uurimine (kahe küla kõik elanikud ja neli 
suurt kollektiivi) G. Andersi, K. Spiesi ja C.-U. Wagenknechti juhtimisel. Nende 
uuringute raames toimus ligikaudu 10 000 ensüümimääramist improviseeritud tin
gimustes neljas abilaboratooriumis. Uuritud isikute üldarv ulatus 2820-ni, neist 
116-1 avastati ensüümihulga suurenemine (s. o. 4,1% uurituist). 112 juhul nimeta
tuist oli tegemist akuutse hepatiidiga, millest 83% kulges kollasuseta vormina, 
4 isikul diagnoositi kroonilist maksahaigust. Uurimistulemused leidsid kinnitust 
kliinikus.

Kiirvärvustesti näol anti epidemioloogide käsutusse kaasaegne lihtne biokee
miline menetlus epideemilise hepatiidi diagnoosimiseks. See võimaldab teha massi
lisi uuringuid ja muuta hepatiidivastast võitlust süstemaatiliseks ning efektiivseks.

Saksa DV Tervishoiu Ministeerium võttis vastu otsuse rajada 5 tsentraalset 
laboratooriumi ja need sisustada, et võimalikult lühikese aja jooksul ulatuslikult 
rakendada kiirtesti võitluseks epideemilise hepatiidi vastu.

(Humanitas, 1965, 8. dets.)

UUSI RAVIMEIВ
MÕNED UUEMAD RAVIMPREPARAADID

Imifoss (Imiphos, Имифос)
2-metüültiasolidofosforhappe dietüleenimiid.
Nõrgalt kollaka värvusega kristalne pulber, mis hästi lahustub vees ja füsio

loogilises keedusoolalahuses.
Imifossi kasutatakse erütreemia raviks. Terapeutiline efekt avaldub poolteise 

kuu pärast, kusjuures see järgneva kolme kuu jooksul pidevalt tõuseb.
Hematoloogiline remissioon võib imifossi toimel kesta isegi aastaid. Preparaati 

kasutatakse edukalt radioaktiivse fosfori suhtes resistentsete haigete raviks. Imi
foss on suhteliselt vähe toksiline, mis võimaldab seda kasutada ambulatooriumis.

Imifossi manustatakse 50 mg lihasesse või veeni üle päeva. Haige ülitundlikkuse 
korral võib süstimiste vaheaega pikendada 4 päevani. Ravi kestab 15—20 päeva, 
kusjuures üldannuseks on keskmiselt 500—650 mg. Ravikuuri ei korrata mitte varem 
kui 6 kuu pärast.

Imifoss on hästi talutav, kõrvalnähte esineb harva. Võimalike tüsistustena 
võivad tekkida leukopeenia ja trombotsütopeenia. Neil juhtudel tuleb imifossravi 
katkestada ja vere koostise parandamiseks määrata eriravi. Et normaalset verepilti 
taastada, võib imifossravi jätkata. Ravi ajal tuleb vere koostist jälgida vähemalt 
2 korda nädalas, pärast ravikuuri lõpetamist kontrollida verepilti kolme järgneva 
kuu jooksul iga 10—15 päeva järel.
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Vastunäidustusteks on südame dekompensatsioonid, raskekujulised maksa- ja 
neeruhaigused, kurnatusseisundid, leukopeenia ja trombotsütopeenia.

Imifossi väljastatakse steriilse pulbrina ä 50 mg.
Säilitada jahedas kohas, mitte üle +5° temperatuuril.
Preparaat kuulub A-nimekirja.

Levoriin (Levorinum, Леворин)
Levoriin, kiirikseene Actinomyces levoris'e elutegevuse produkt, on lõhnata ja 

maitseta kollane amorfne pulber. Ei lahustu vees, lahustub 75°-lises alkoholis.
Levoriin on kemoterapeutiliselt efektiivne Candida liiki pärmseente suhtes. 

Preparaat on vähetoksiline ja ei oma lokaalset ärritavat toimet.
Näidustusteks on suu, samuti suguelundite limaskestade kandidoossed kahjus

tused, ühtlasi seede- ja muude siseelundite kandidoosid. Suukoopa limaskesta kandi- 
doosi puhul määratakse täiskasvanuile suuloputusteks levoriini vesisuspensioone 
(1:500) 2—3 korda päevas 15—20 päeva kestel. Tuleb vältida suspensiooni sattumist 
hingamisteedesse. Seede- ja muude siseelundite kandidooside raviks manustatakse 
täiskasvanuile 500 000 TÜ 2—3 korda paevas 10—12 päeva kestel. Levoriini ei tohi 
sisse võtta raskete maksa ja seedetrakti ägedate haiguste, samuti maohaavandite 
korral.

Suguelundite limaskestade kandidooside raviks on soovitatavad levoriini vesi- 
suspensiooniga (1:500) immutatud tampoonid (üks kord ööpäevas). Ravi kestab 
15—20 päeva. Vastunäidustuseks on emakaverejooksud.

Candida liiki seentest põhjustatud küünte seenhaigusi, sõrme- ja varbavahedes 
tekkinud marrastusi ning nahavoltide kahjustusi ravitakse 5%-lise levoriinisalviga, 
mis on valmistatud lanoliini ja vaseliini (1:1) alusel. Kahjustatud kohti määritakse 
iga päev 10—15 päeva kestel.

Preparaati säilitatakse kuivas valguse eest kaitstud kohas temperatuuril +4°. 
Suspensioon säilib +4° temperatuuril 2 päeva.

Levoriini väljastatakse pulbrina ja tablettidena ä 500 000 TÜ.
Levoriin kuulub B-nimekirja.

üksüprogesteroonkapronaat (Oxyprogesteronum capronicum, Оксипрогестерон кап- 
ронат)

Sünonüümid: Proluton-Depot, Neolutin, Delalutin, Primolut-Depot, Progesteron- 
retard, Hydroxyprogesterone-capronate.

Oksüprogesteroonkapronaat on valge või nõrgalt kollakas kristalne pulber, 
mis vees ei lahustu, kuid hästi lahustub kloroformis, eetris, atsetoonis ja rasvõlides. 
Oksüprogesteroonkapronaat (kollaskeha hormooni progesterooni sünteetiline ana
loog) on pikendatud toimega progesteroon. Toimeefekt saabub aeglaselt, kuid ühe
kordse süstimise järel püsib 7—14 päeva. Oksüprogesteroonkapronaadi farmakoloo
giline toime ja näidustused on samad mis progesteroonil. Preparaadi õlilahust süsti
takse lihasesse. Nurisünnituse ohu korral süstitakse raseduse esimesel poolel 
■0,125—0,25 g (1—2 ml 12,5%-list õlilahust) üks kord nädalas. Raseduse teisel poolel 
preparaati ei manustata. Amenorröa puhul määratakse oksüprogesteroonkapronaati 
vahetult pärast östrogeensete preparaatide manustamist 0,25 g ühes või kahes osas.

Tugevate emakaverejooksude peatamiseks ja ebakorrapäraste menstruatsiooni- 
verejooksude puhul on kiirema toime tõttu sobivam tarvitada progesterooni. 
Oksüprogesteroonkapronaati võib kasutada menstruaaltsükli normaliseerimiseks, 
mille puhul soovitatakse 0,5—1 ml 12,5%-list õlilahust süstida tsükli 20.—22. päeval.

Preparaati väljastatakse ampullides, mis sisaldavad 1 ml 12,5%-list õlilahust.

Sustanoon 250 (Sustanon, Сустанон)
Sustanoon 250 on prolongeeritud toimega meessuguhormooni preparaat.
1 ml sustanoon 250 õlilahust sisaldab 30 mg testosteroonpropionaati, 60 mg 

testosteroonfenüülpropionaati, 60 mg testosteroonkapronaati ja 100 mg testosteroon- 
kaprinaati.

Sustanoon 250 kui kõrge kontsentratsiooniga testosterooni estrite segu on väga 
efektiivne ja püsiv preparaat. Toime avaldub 24 tunni pärast ja püsib kuni 
4 nädalat.

Preparaati määratakse meestele haiguste puhul, mil androgeenset toimet on 
tarvis avaldada pikemat aega, nagu munandi sisesekretoorne alatalitlus, kast
ratsiooni järelnähud, hormonaalse päritoluga suguvõimetus ja eesnäärme hüper
troofia.

Naistele määratakse sustanoon 250 pikaajalise ja pideva antiöstrogeense toime 
vajaduse (näiteks mitmesuguste endometriooside) puhul.

Raviannuseks on 1 ml sustanoon 250 (üks süste) 1 kord kuus. Vastunäidustuseks 
©n eesnäärme pahaloomulised kasvajad.

Preparaati imporditakse Hollandist.
H. Kangro
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KROONIKA
EESTI NSV TERVISHOIU MINISTEERIUMI KOLLEEGIUMIDELT

2. septembril 1966. a. arutas kolleegium sanitaarharidustööd vabariigis. Aru
andega esines Vabariikliku Sanitaarhariduse Maja peaarst T. Raudsepp, kaas- 
aruandega Tallinna Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaama peaarst A. Kuusik.

Kolleegium märkis, et pärast Vabariikliku Sanitaarhariduse Maja ületoomist 
(aprillis 1965) Tartust Tallinnasse on asutuse tegevus rohkem seotud tervishoiu prak
tiliste ülesannetega ja ühtlasi on alustatud koostööd teiste vabariiklike ametkonda
dega. Sanitaarharidustöö senises korralduses tuleb ette ka mitmeid puudusi. Üheks- 
pakiliseks ülesandeks on linnades ja rajoonides sanitaarharidustöö instruktori ameti
koha komplekteerimine ja instruktori sihipärane töölerakendamine. Nimetatud ameti
koha jagamist mitme töötaja vahel ei saa õigeks pidada, mille tõttu rajoonides (Valga, 
Harju, Haapsalu, Kingissepa, Jõgeva rajoon jm.) ei ole sanitaarharidustöö alal 
ühtki põhitöökohaga töötajat. Eesti NSV tervishoiu ministri käskkirjas nr. 19- 
(9. veebruarist 1965. a.) ettenähtud sanitaarhariduskabinette ei ole asutud komp
lekteerima Pärnu linnas, Harju, Rakvere ja Viljandi rajoonis. Tallinna Linna Sani
taar-Epidemioloogia Jaamas on sanitaarharidustöö arsti ametikoht komplekteeritud 
ainult veerandi ulatuses, mis ei ole küllaldane.

Kõikides vabariigilise alluvusega linnades ja rajoonides on küll sanitaarhari- 
dustöö kompleksplaanid, kuid nende täitmist ei arutata kohalikes töörahva saadi
kute nõukogude täitevkomiteedes. Selle ülesande täitmiseks ja ühtlasi koostöö süven
damiseks teiste ametkondadega peavad kohalikud juhtivad tervishoiutöötajad roh
kem initsiatiivi näitama. •

Sanitaarharidustöö toitlustamise ja töötervishoiu alal ei ole nõutaval tasemel. 
Samuti ei kontrollita sanitaarharidustööd alati vajalikul määral ega analüüsita selle- 
ühe või teise vormi otstarbekust.

Tervishoiuasutustel on sanitaarharidustöö näitlikustamiseks vähe vahendeid. 
Seepärast tuleb esmajärjekorras muretseda projektsiooniaparaate ja muid vahendeid.

Kolleegium võttis vastu otsuse, mis asjaosalisi kohustab mainitud puudused! 
kõrvaldama.

T. Raudsepp

8. septembril 1966. a. arutati Eesti NSV Ülemnõukogu tervishoiu- ja sotsiaal- 
kindlustuskomisjoni ning Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi ühisel kolleegiumil 
arstiabi andmist Pärnu linna ja rajooni elanikele. Kuulati Pärnu Linna TSN TK 
Tervishoiu Osakonna juhataja I. Vahul a aruannet ja Eesti NSV Ülemnõukogu, 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjoni esimehe asetäitja A. Ilmoja kaasaru- 
annet. Viimastel aastatel on arstiabi andmine paranenud. Ravi- ja profülaktika
asutuste arv on küllaldane ning arsti ametikohad on komplekteeritud, välja arvatud 
Liiva jaoskonnahaiglas. 1. augustist alates töötab ka Kihnu saarel arst.

Hästi on korraldatud elanike profülaktiline uurimine tuberkuloosi suhtes. Orv 
paranenud ravi ja diagnoosimise kvaliteet statsionaarides. Laste suremus on lange
nud alla vabariigi keskmise näitaja.

Vähe tähelepanu pööratakse ambulatoorsele arstiabile. Eriarstide vastuvõtul on 
ikkagi järjekorrad. Tsehhi jaoskond! ei ole loodud küllaldasel arvul. Pärnu Linna 
TSN TK Tervishoiu Osakond ja Pärnu Linna Haigla ei juhenda ega abista rajooni 
ravi- ja profülaktikaasutusi vajalikul määral. Rajooni linnahaiglates (Vändra.. 
Kilingi-Nõmme, Pärnu-Jaagupi) ei ole täielikult rakendatud jaoskonna teenindamise 
printsiipi.

Eesti NSV Ülemnõukogu tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjoni ning 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi ühisel kolleegiumil kohustati Pärnu Linna 
TSN TK Tervishoiu Osakonna juhatajat I. Vahulat kõrvaldama nimetatud puudused.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Meditsiinitehnika ja Abikäitiste Valitsus; 
peab abistama Pärnu Linna Haiglat II statsionaari katlamaja õigeaegsel käikulask
misel, samuti katelde ja muude seadmete muretsemisel ning Pärnu Linna Haigla 
kiirabiautode radiofitseerimisel.

Kolleegium pöördus Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe V. Klausoni poole- 
avaldusega varustada kõik maa-arstijaoskonnad transpordivahenditega.

22. septembril 1966. a. kuulati kolleegiumil Rapla Rajooni Keskhaigla peaarsti 
G. Suklese ja Haapsalu Rajooni Keskhaigla peaarsti M. Martinsoni aru
andeid elanike meditsiinilisest teenindamisest. Kaasaruande esitas ministeeriumi 
peaterapeut A. G u n t e r.

Kolleegiumil märgiti, et nimetatud rajoonides on meditsiinilise teenindamise 
kvaliteet tõusnud. On paranenud haiglate teraapiaosakonda.de varustamine apara
tuuriga. Haapsalus töötavad kõik eriarstid, välja arvatud endokrinoloog. Rapla 
rajoonis on haigestumus vähenenud. Hästi töötavad arstide selts ja meditsiiniõdede? 
nõukogu.
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Kõne all olid ka puudused. Haapsalu rajoonis on haigestumus kõrge. Haiglates 
ei jätku terapeutiliste haigete jaoks voodikohti. On tarvis tõsta terapeutide kvalifi
katsiooni. Rapla polikliinikus pole ruumikitsikuse tõttu terapeutidel normaalseid töö
tingimusi. Terapeutide ettevalmistus kardioloogia alal on puudulik.

Kolleegium kohustas G. Suklest ja M. Martinsoni rohkem tähelepanu pöörama 
terapeutide kvalifikatsiooni tõstmisele kardioreumatoloogia, endokrinoloogia, gastro- 
enteroloogia ja samuti töövõimetuse ekspertiisi alal. Üks kord kvartalis on tarvis 
analüüsida tööstusettevõtete ja sovhooside töötajate haigestumise põhjusi. M. Mar- 
tinsonil tuleb kaaluda Lihula haigla voodikohtade arvu suurendamist 50-ni.

А. К а 1 d m а

29. septembril arutati kolleegiumil Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituudi tööd, kusjuures lähtuti 1964. aasta 
14. märtsi kolleegiumi otsusest.

Instituudis uuritavad probleemid (ägedad soolenakkused, viirused ja viirus
haigused, laste ja noorukite hügieen ja toitlushügieen) peegeldavad vabariigi tervis
hoiu olulisemaid ülesandeid. Teaduslike töötajate kvalifikatsioon on märgatavalt 
tõusnud. Viimase kahe aasta jooksul on läbi uuritud 27 teaduslikku teemat. Mitmete 
uurimuste tulemusi on rakendatud praktikas. On selgitatud toksoplasmoosi haiges
tumist rasedate hulgas. Süstemaatiliselt uuritakse gripi-, adeno- ja enteroviiruste 
etioloogilist struktuuri ning elanike erisuguste rühmade immunoloogilist seisundit 
poliomüeliidi-, Coxsackie- ja ECHO-viiruste suhtes. On koostatud metoodilisi kirju 
salmonellooside, epideemilise hepatiidi ja muude haiguste profülaktika alal.

Nende ja muude saavutuste kõrval tuleb instituudi töös ette mitmeid puudusi 
ja raskusi. Epidemioloogia- ja hügieenisektorid pole kaadriga täielikult komplek
teeritud. 1966. a. plaanist langes välja vabariigi veevarustuse ja veekogude kaitse 
uurimine, mis aga on suure praktilise tähtsusega. Tervishoiuasutus! ei informeerita 
neid otseselt puudutavatest uurimistulemustest küllaldase operatiivsusega, puudulik 
on instituudi abi arstidele uurimistulemuste praktikasse rakendamisel jne.

Kolleegium kohustas instituudi direktorit A. Jannust kõrvaldama need puudu
sed instituudi töös, komplekteerima epidemioloogia- ja hügieenisektorid täisarvulise- 
kaadriga ja nende tegevust laiendama, süstemaatiliselt osa võtma vabariigi sanitaar- 
epidemioloogilise olukorra analüüsimisest, kaaluma võimalusi ja esitama ettepane
kuid teatavate koliseerumite valmistamiseks. Kolleegium võttis vastu otsuse pöör
duda Eesti NSV Ministrite Nõukogu poole taotlusega suurendada instituudi koosseisu..

; I. M a s i к

27. oktoobril 1966. a. arutas kolleegium kaitsepookimiste korraldamist vaba
riigis. Aruande selle kohta esitas Vabariikliku Sanitaar-Epidemioloogia Jaama osa
konnajuhataja A. Vorobjova. Viimaste aastate jooksul on Eesti NSV-s elanike^ 
eriti, laste kaitsepookimisel saavutatud märgatavat edu. Suure töö on ära teinud 
lastepolikliinikute kaitsepookimiskabinetid. Mõnevõrra on paranenud bakteriaalsete 
preparaatide hankimine ja kohaletoimetamine. Kuid on ka puudusi. Kohtla-Järvel 
ja Pärnus pole kaitsepookimiskabinettide juhatajate ametikohad komplekteeritud. 
Samuti varustatakse kabinette halvasti.

Kolleegium kohustas tervishoiuosakondade juhatajaid ja rajoonide peaarste 
tagama kaitsepookimisele kuuluvate laste, samuti täiskasvanute süstemaatilist arves
tust, vaktsineerimist ja revaktsineerimist. Vabariikliku Sanitaar-Epidemioloogia 
Jaama peaarst I. Stšerbakov peab trükkiandmiseks ette valmistama kaitsepookimiste 
korraldamise juhendite kogumiku eesti ja vene keeles. Apteekide Peavalitsuse üle
mal I. Podolskil tuleb luua tingimused bakteriaalsete preparaatide õigeks säilita
miseks apteekides.

*

Samal päeval kuulas kolleegium noorte spetsialistide kohtadele suuna
mise aruannet, mille esitas ministeeriumi kaadriosakonna juhataja L. Barõševa. 
Kolleegium märkis, et noorte spetsialistide jaotamine on toimunud rahuldavalt. 
1966. a. on tööle suunatud 149 arsti, neist maa-arstijaoskondadesse 32 arsti, 5 sto
matoloogi ja 8 farmatseut!, rajoonikeskustesse 55 arsti, 9 stomatoloogi ja 3 farmat
seut!, linnadesse 43 arsti, 6 stomatoloogi ja 10 farmatseuti ning vabariiklikesse ravi
ja profülaktikaasutustesse 13 arsti.

Kolleegium kohustas kaadriosakonna juhatajat L. Barõševat komplekteerima 
esmajärjekorras Viljandi ja Rapla rajooni tervishoiuasutused ning psühhoneuro
loogiahaiglad.

А. К а 1 d m а
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AUTASUD EESTI NSV MEDITSIINITÖÖTAJALE
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 2. detsembrist 1966. a. 

autasustati teenete eest nõukogude rahva tervise kaitsel ning arstiteaduse ja meait- 
siinitööstuse arendamisel järgmisi Eesti NSV tervishoiu- ja meditsiinitööstuse töö
tajaid:

Lenini ordeniga

Gavrilov, Aleksander Nikolai p. — Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri pea
arst

Madeiskaja, Olga Aleksandri t. — Kohtla-Järve 1. Linnahaigla peaarsti asetäitja 
Niinemägi, Artur Roberti p. — Põlva rajooni Ahja Jaoskonnahaigla juhataja 
Veerina, Irina Konstantini t. — Tartu Linna Kliinilise Sünnitusmaja peaarst

Tööpunalipu ordeniga

Birkenfeldt, Reinhold Rudolfi p. — Kingissepa Rajooni Keskhaigla peaarsti ase
täitja

Farber, Mihhail Aroni p. — Narva Linna Haigla osakonnajuhataja
Feiman, Tuvie Simoni p. — Rakvere Rajooni Keskhaigla peaarsti asetäitja
Grüntal, Vsevolod Juliuse p. — Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogia Haigla 

peaarsti asetäitja
Gulordava, Salva Aroni p. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriüffii peakirurg 
Jenidortseva, Margarita Ivani t. — Võru Rajooni Keskhaigla osakonnajuhataja 
Krivina-Mastbaum, Jekaterina Abrami t. — Tallinna Tõnismäe Haigla laboratoo- 

riumijuhataja
Loiferman, Semjon Moissei p. — Kohtla-Järve 2. Linnahaigla peaarst 
Miil, Ernst Jüri p. — Tartu Linna Tuberkuloositõrje Dispanseri arst 
Piirde, Leili Augusti t. — Pärnu Linna Haigla vanem-meditsiiniõde 
Põllumaa, Arnold Jaani p. — Viljandi Rajooni Keskhaigla osakonnajuhataja 
Vill, Andrei Andrei p. — Tartu Linna Kiirabijaama peaarst

Ordeniga «Austuse märk»

Arro, Guido Aleksandri p. — Tartu Linna Tuberkuloositõrje Dispanseri peaarst 
Aru, Sigrid Jaani t. — Tartu Linna Kliinilise Haigla peaarsti asetäitja 
Bartelsen, Nikolai Aleksandri p. — Tallinna Harjumäe Haigla osakonnajuhataja 
Braun, Johannes Karli p. — Tallinna Nõmme Haigla osakonnajuhataja 
Bugajeva, Aleksandra Ilja t. — Tallinna I Lastehaigla osakonnajuhataja 
Elštein, Natan Vladimiri p. — Tallinna linna peaterapeut 
Gerassimenko, Aleksandra Dmitri t. — Tallinna Linna Kiirabijaama arst 
Kovalenko, Naima Pauli t. — Tallinna Keemia ja Farmaatsia Tehase jootja 
Kruut, Niina Peetri t. — Puuvillakombinaadi «Kreenholmi Manufaktuur» poli

kliiniku arst
Kukk, Anna Hansu t. — Harju rajooni Kehra Haigla arst
Kõre, August Jakobi p. — Pärnu Linna Haigla osakonnajuhataja 
Kööbi, Erna Pauli t. — Tartu rajooni Kuuste Jaoskonnahaigla arst 
Leesik, Olev Andrese p. — Valga Rajooni Keskhaigla arst 
Lehepuu, Bernhard Kusta p. — Tallinna Vabariikliku Haigla osakonnajuhataja 
Lepp, Helene Augusti t. — Valga Rajooni Tuberkuloositõrje Dispanseri arst 
Lohk, Laine Eduardi t. — Tallinna Linna Tuberkuloositõrje Dispanseri osakonna

juhataja
Masik, Irina Vilhelmi t. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Sanitaar-Epidemio

loogia Valitsuse juhataja
Nikolajeva, Rosalie Isaki t. — Rakvere Rajooni Keskhaigla osakonnajuhataja 
Simm, Alla Augusti t. — Kiviõli Linna Haigla peaarsti asetäitja 
Sipelgas, Liidia Antoni t. — Tallinna Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaama arst 
Tamm, Meeta Jüri t. — Viljandi Rajooni Keskhaigla ämmaemand 
Tšetverikova, Marionella Mihhaili t. — Tallinna Pelgulinna Haigla peaarsti ase

täitja
Zaprjagajeva, Veera Aleksandri t. — Haapsalu Rajooni Tuberkuloositõrje Dispan

seri peaarst
Tšumakova, Elli Rudolfi t. — Kohtla-Järve 1. Linnahaigla meditsiiniõde

Medaliga «Töövapruse eest»

Andrejeva, Veera Sergei t. — Tallinna II Lastehaigla meditsiiniõde
Dubrovkina, Jevgenia Isaki t. — Narva Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaama arst 
Heinroos, Arma Kaarli t. — Haapsalu rajooni Risti Jaoskonnahaigla juhataja 
Jakobson, Larissa Semjoni t. — Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sek

torijuhataja

74



Kaev, Elfriede Georgi t. — Tallinna Tõnismäe Haigla vanem-meditsiiniõde 
Konsap, Erna Otto t. — Tallinna Vabariikliku Haigla osakonnajuhataja
Krasmus, Elvi-Fernande Ferdinandi t. — Harju rajooni Kuusalu Jaoskonnahaigla 

velsker-ämmaemand
Lebedev, Jevgeni Gerassimi p. — Kohtla-Järve TSN TK Tervishoiu Osakonna 

juhataja
Mai, Rebekka Izraili t. — Tallinna Linna Nakkushaigla osakonnajuhataja
Mardna, Leonhard Bernhardi p. — Tallinna Vabariikliku IV Haigla osakonna

juhataja
Meikas, Uno Eduardi p. — Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku 

Komitee esimees
Mikkel, Elmar Hendriku p. — Tartu Linna Kliinilise Nakkushaigla osakonna

juhataja
Millner, Tiiu Friedrichi t. — Tallinna Stomatoloogia Polikliiniku osakonnajuhataja 
Oinak, Paul Vassili p. — Võru rajooni Urvaste velskripunkti juhataja
Orlenko, Aza Trofimi t. — Pärnu sanatooriumi «Rahu» osakonnajuhataja 
Roosalu, Ingrid Augusti t. — Paide rajooni Türi Linna Haigla arst 
Toots, Raivo Reino p. — Pärnu Linna Haigla osakonnajuhataja
Vuhk, Aleksander Märdi p. — Tartu Linna Tuberkuloositõrje Dispanseri meditsiini- 

statistik
Änilane, Liidia Jaani t. — Jõgeva rajooni Põltsamaa Linna Haigla arst

Medaliga «Eeskujuliku töö eest»

Fominõhh, Antonina Dmitri t. — Vabariikliku Sanitaar-Epidemioloogia Jaama arst 
Isrin, Ilja Jakovi p. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Meditsiinitehnika ja 

Abikäitiste Valitsuse juhataja
Kaasik, Selma Vilhelmi t. — Viljandi Tuberkuloositõrje Dispanseri arst 
Kudrjašova, Tamara Vassili t. — Kohtla-Järve 1. Linnahaigla hambaarst 
Kuznetsova, Ljubov Timofei t. — Tallinna Vabariikliku IV Haigla meditsiiniõde 
Lember, Eela Evaldi t. — Tartu Linna Kliinilise Haigla meditsiiniõde 
Magdina, Antonina Aleksandri t. — Narva Linna Haigla vanem-meditsiiniõde 
Mellits, Salme-Auguste Jaani t. — Tallinna Pelgulinna Haigla vanem-meditsiiniõde 
Mäe, Viima Antsu t. •— Pärnu rajooni Tootsi Haigla juhataja
Paroll, Arnold Johannese p. — Hiiumaa Rajooni Haigla peaarsti asetäitja 
Plato, Elki Johannese t. — Tartu Linna Kiirabijaama vanem-meditsiiniõde 
Pärni, Alice Johannese t. — Rakvere Rajooni Keskhaigla ämmaemand 
Rist, Silvia Jaani t. — Rapla Rajooni Keskhaigla arst
Saare, Hilda Karli t. — Kohtla-Järve rajooni Iisaku Jaoskonnahaigla juhataja 
Sepp, Silvia Ferdinandi t. — Tallinna I Sünnitusmaja ämmaemand
Silla, Raiot Vasso p. — Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Tea

dusliku Uurimise Instituudi direktori asetäitja
Teelahk, Malle Jaani t. — Tallinna Merimetsa Haigla vanem-meditsiiniõde 
Tätte, Jaan Oskari p. — Viljandi rajooni Puiatu velskripunkti juhataja 
Ümarik, Leonilla Joanni t. — Tallinna apteegi nr. 5 juhataja asetäitja

UUEST MÄÄRUSEST

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega 25. oktoobrist 1966 kinnitati juhend, 
milles fikseeritakse lasteaedade, lastesõimede, lastepäevakodude, lastekodude, sana
toorsete ja metsakoolide, erikoolide, internaatkoolide, eriinternaatkoolide, haiglate, 
dispanserite, sanatooriumide, invaliidide kodude jne. töötajate toitlustamise kord. 
Töötaja võib toitu saada nimetatud asutuste köögist (asutusest väljaviimise õigu
seta) kolm või neli korda päevas, soovi korral võib ta võtta ainult lõunasöögi, hom
miku- või õhtueine.

Nimetatud asutuse töötajate toitlustamiseks kasutatakse toiduaineid, mida sel
leks väljastavad kaubandusorganid, samuti põllumajandussaadusi, mida ostetakse 
kolhoositurgudelt riiklikest jaehindadest mitte kõrgemate hindadega, ja abimajan- 
ditest saadavaid toiduaineid. Toitu valmistavad asutuste koosseisulised kokad.

Kolm korda päevas toimuva toitlustamise korral maksavad töötajad päevaks 
ettenähtud toidurahast lõunasöögi eest 45%, hommikueine eest 28% ja õhtueine 
eest 27%. Kui toitlustamine toimub neli korda päevas, tasutakse lõunasöögi eest 
40%, hommikueine eest 25%, õhtueine eest 20% ja õhtuoote eest 15%. Iga toitlusta- 
tav maksab toiduraha kaks korda kuus (ä 15 päeva eest) asutuse kassasse.

Kui töötaja mõjuval põhjusel ei kasutanud asutuse köögi teenuseid rohkem 
kui 3 päeva järjest, tagastatakse talle nende päevade eest toiduraha või arvestatakse 
see ettemaksuna. Töötaja võetakse toitlustatavate nimekirja ja samuti kustutatakse 
sealt asutuse juhataja korraldusel. Kehtestatud toitlustamiskorra täitmise eest 
vastutab asutuse juhataja.

А. К а 1 d m а
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NSV LIIDU TERVISHOIU MINISTRI KÄSKKIRJAST

Mõni aeg tagasi uurisid kõrge kvalifikatsiooniga eriarstide komisjonid NSV 
Liidu Tervishoiu Ministeeriumi korraldusel küsimust, mil viisil ja missuguste tule
mustega ravivad homöopaadid vähktõbe põdevaid ja prekantseroosse seisundiga hai
geid. Selgus, et homöopaadid ei ilmuta kõige elementaarsematki valvsust vähktõve 
suhtes niisuguste haigete ravimisel, kel on diagnoositud mitmesuguseid patoloogilisi 
muutusi ja prekantseroosseid seisundeid. Sageli määravad nad homöopaatilisi ravi
meid isegi sellistel juhtudel, kus vähktõve sümptoomid on väga selged ning seetõttu 
lasevad mööda õige aja radikaalse ravi alustamiseks. Sellest tingituna pöörduvad 
vähktõbe põdevad haiged onkoloogide poole liiga hilja. Taolised juhud räägivad 
sellest, et paljud tervishoiuorganid (eriti Moskva linna ja oblasti tervishoiuosakon
nad) ei ole süstemaatiliselt kontrollinud homöopaatilistes polikliinikutes töötavate, 
samuti erapraktikaga tegelevate homöopaatide tegevust. .

Et taoliste juhtude kordumist edaspidi ära hoida ja tugevdada kontrolli homöo
paatide tegevuse üle, andis NSV Liidu tervishoiu minister professor B. Petrovski 
käskkirja, mille järgi homöopaatidel keelatakse ravida vähktõvekahtlasi haigeid, 
samuti neid, kel on diagnoositud prekantseroosne seisund.

1966. aasta teisel poolel kontrolliti põhjalikult kõikide homöopaatiliste poliklii
nikute, samuti erapraktikaga tegelevate homöopaatide tööd. Pärast kontrollimistule- 
muste arutelu meditsiiniliste nõukogude istungitel rakendatakse abinõud, et kõikides 
homöopaatilistes raviasutustes jalule seada kindel kord. Erapraktikaga tegelevad 
homöopaadid võetakse rangelt vastutusele kõikidel juhtudel, kus on avastatud sani
taarnormide, haigete uurimise ja ravimise nõuete rikkumisi, rasketel juhtudel aga 
keelatakse meditsiini alal töötamine.

Edaspidi hakatakse homöopaatidele korraldama seminare ja dekaade, et täien
dada nende teadmisi vähktõvekahtlaste ja prekantseroosse seisundiga haigete diag
noosimise ning ravi taktika alal.

UUS ARSTITEADUSE KANDIDAAT KIRURGIDE PEREST

3. novembril 1966. a. kaitses Eesti NSV Teaduste Akadeemia Bioloogia, Medit
siini ja Põllumajandusteaduste Nõukogu ees kandidaadiväitekirja Tallinna Linna 
TSN Täitevkomitee Tervishoiu Osakonna peakirurg Uno Sibul. Dissertatsioon 
käsitleb ja selgitab maoveresoonte topograafiat ning aitab kirurgidel paremini 
orienteeruda mao resetseerimisel kõrges tasapinnas. U. Sibul töötab Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi mitte
koosseisulise teadusliku töötajana. Tema väitekiri valmis professor A. Nadeini ja 
arstiteaduse kandidaat N. Haugi juhendamisel. Oponeerisid Eesti NSV teeneline 
teadlane professor A. Linkberg ja dotsent H. Petlem.

Nõukogu tunnistas väitekirja kordaläinuks ja otsustas U. Sibulale anda arsti
teaduse kandidaadi kraadi.

K. Leet

ASUTATI EESTI NSV MEDITSIINIÕDEDE SELTS

18. novembril 1966. a. toimus Tallinnas Eesti NSV Meditsiiniõdede Seltsi asu- 
tamiskonverents, millest võttis osa 139 delegaati.

Konverentsi avas ja selle tööd juhatas Tallinna Õdede Nõukogu esinaine 
H. Rüütli. Tartu Õdede Nõukogu esinaine E. Kurvits kõneles pikemalt Eesti 
NSV Meditsiiniõdede Seltsi põhikirjast ja seltsi ülesannetest.

Põhikirja kohaselt juhib Eesti NSV Meditsiiniõdede Seltsi tegevust 7-liikmeline 
keskjuhatus, kelle asukohaks on Tallinn. Keskjuhatuse tööd juhendavad metoodiliselt 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Ravi-Profülaktilise Abi Valitsus ja kaadriosa- 
kond. Kogu vabariigi meditsiiniõdede tegevuse paremaks suunamiseks moodustati 
veel kaks piirkondlikku Meditsiiniõdede Seltsi juhatust. Tallinna Meditsiiniõdede 
Seltsi juhatuse tegevuspiirkonnaks on Tallinn, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve ning 
Haapsalu, Harju, Hiiumaa, Kingissepa, Paide, Rakvere ja Rapla rajoon. Tartu Medit
siiniõdede Seltsi juhatuse alla kuuluvad Tartu linna, Tartu, Jõgeva, Põlva, Viljandi, 
Valga ja Võru rajooni meditsiiniõed. Niisugune tööjaotus on hädavajalik, vähe
malt seltsi organiseerimisperioodil kohtadel.

Eesti NSV Meditsiiniõdede Seltsi loomise mõtte andis dotsent E. Raudam Eesti 
NSV Ülemnõukogu tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjoni istungil 1965. aastal. 
Seltsi asutamine sai võimalikuks mitmete energiliste ja aktiivsete meditsiiniõdede 
(E. Kurvits, M. Tamm, E. Uibo, H. Rüütli jt.) algatusel, kelle initsiatiivi toetasid 
ja igati abistasid Eesti NSV tervishoiu ministri asetäitja O. Tamm, Tervishoiu
töötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komitee esimees U. Meikas, ministeeriumi 
valitsuse juhata ja A. Sarap, juriskonsult A. Kaldma, Tartu Vabariikliku Kliinilise 
Haigla peaarst H. Kanter jt. 

Eesti NSV tervishoiuasutuste meditsiiniõed tunnevad Eesti NSV Meditsiini
õdede Seltsi loomisest suurt headmeelt ja rõõmu.

L. Vares
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KESK-ERIHARIDUSEGA MEDITSIINITÖÖTAJATE KVALIFIKATSIOONI
TÕSTMISEST

Eesti NSV Ülemnõukogu tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon arutas 
18. novembril 1966 kesk-eriharidusega meditsiinitöötajate ettevalmistamist ja nende 
kvalifikatsiooni tõstmist. Arutelu toimus seoses komisjoni 1965. a. 12. märtsi otsuse 
täitmise kontrollimisega.

Kuulati Eesti NSV Ministrite Nõukogu Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee 
esimehe M. Pesti ja Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi kaadriosakonna juhataja 
L. Barõševa ettekandeid. Sõna võtsid A. Goldberg, P. Bogovski, E. Raudam, H. Rosin, 
J. Kose, E. Kurvits, A. Rooks ja V. Parvet. Komisjon asus seisukohale, et kesk
eriharidusega meditsiinitöötajate ettevalmistamine on viimase aasta jooksul para
nenud. Kvalifikatsiooni tõstmiseks on korraldatud kursusi ja seminare. Tallinna 
Meditsiinikoolile on plaanis ehitada õppehoone. Koosseisude, õpperuumide ja ühis
elamu puuduse tõttu aga on lahendamata alatiste täienduskursuste korraldamine 
vabariigis. Aeglaselt kulgeb Tartu Meditsiinikooli juurdeehituse projekteerimine. 
Endiselt on sel koolil suur puudus ühiselamukohtadest. Samuti on korraldamata 
kliiniliste õppeainete õppejõudude töötamine haiglates kohakaasluse alusel, kus nad 
saaksid kogemusi.

Kõigi nende takistuste kõrvaldamiseks otsustas komisjon vastavate ettepane
kutega pöörduda vabariigi keskasutuste poole.

M. Kink

KOOLITERVISHOIU PARANDAMISEST

Eesti NSV Ülemnõukogu kultuuri- ja hariduskomisjoni ning tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustuskomisjoni ühisel koosolekul 18. novembril 1966. a. arutati komis
jonide poolt koolitervishoiu parandamiseks tehtud otsuse (1962. aastast) täitmist.

Pärast Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Laste ja Emade Ravi-Profülaktilise 
Abi Osakonna juhataja L. Lavrova ja Eesti NSV haridusministri asetäitja 
A. Mere ettekandeid võtsid sõna L. Keres, P. Bogovski, V. Kaljo, 
J. Räim, V. T i b а r, H. Tombu, А. V a r e s jt. Märgiti, et praegu on kooli
arstide ametikohti täidetud 30% võrra rohkem kui 1962. aastal. Kaadri voolavus on 
mõnevõrra vähenenud, kuid ikka on veel vähe arste, kelle põhitöökohaks on kool. 
Kooliarstid on põhjalikult läbi vaadanud 97% õpilastest, kusjuures pidevalt suureneb 
spetsialiseeritud, eriti stomatoloogiliste läbivaatuste osatähtsus. Haridusministeerium 
on koolide sanitaarse olukorra parandamisele kaasa aidanud juurdeehituste ja 
kapitaalremondi näol. 1964. a. avati Keila-Joal sanatoorne internaatkool reuma
haigete laste tarvis. Märgatavalt on paranenud õpilaste toitlustamine. Eesti NSV 
Punase Risti Selts on viimastel aastatel hästi organiseerinud sanitaarharidustööd 
koolides.

Ometi on veel palju teha. Seepärast otsustasid komisjonid teha asjaomastele 
asutustele arvukalt uusi ettepanekuid koolitervishoiu parandamiseks.

Ettepanekud Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumile: 1) vähendada kooliarstide 
kaadri voolavust ja kohakaasluse koefitsienti; 2) tunduvalt suurendada kooliarstide 
ja kesk-eriharidusega meditsiinitöötajate osavõttu kvalifikatsiooni tõstmiseks kor
raldatavatest üritustest; 3) parandada põhjalike arstlike läbivaatuste kvaliteeti, kus
juures erilist tähelepanu tuleb pöörata spetsialiseeritud läbivaatustele; 4) luua rajoo- 
nidevahelised ortodontiakabinetid; 5) koondada kuni seitsmeaastaste defektiivsete 
ja vaimselt alaarenenud laste arstiabi metoodiline juhendamine ning nende laste 
dispanseerimise arvestus Haapsalu Neuroloogia ja Ortopeedia Haiglasse; 6) töötada 
välja tabelid väikelaste nägemisteravuse määramiseks; 7) organiseerida Vabariikli
kus Sanitaarhariduse Majas alatine tervishoiunäitus; 8) saata sanitaarharidusfilmide 
nimestik kõikidesse koolidesse.

Eesti NSV Haridusministeeriumi poole pöördusid komisjonid samuti mitmete 
ettepanekutega. Nende hulgas soovitati üldhariduslike koolide vanemate klasside 
õpilastele laialdasemalt tutvustada tervishoiu aluseid; laiendada Keila-Joa sana
toorset internaatkooli, kusjuures kohtade arv aastail 1970—1975 vähemalt kahekor
distuks; suurendada vaimselt vähearenenud laste erikoolide arvu; nõuda koolide 
direktoritelt, et nad tagaksid koolides eeskujuliku sanitaarse olukorra.

B. Kadarik

INSTITUUDI PEAHOONELE PANDI NURGAKIVI

17. detsembril 1966. a. pandi nurgakivi Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituudi peahoonele, mis ehitatakse Tallinnasse Hiiu ja Pargi tänava ristumis
kohale. Pidulikust sündmusest võtsid osa instituudi töötajad, ehitajad ja arvukalt 
külalisi.

Päevakohase sõnavõtuga esines Eesti NSV tervishoiu minister A. Goldberg, 
kes seejärel asetas müüritühemesse roostevabast terasest silindri, milles on insti
tuudi töötajate nimekiri, fotokoopiad ehitatava hoone projektist, nurgakivi pane
mise päeval ilmunud vabariiklikud ajalehed, käibel olevate rahade näidised ja
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arstiteaduslike uurimisinstituutide ehitamisel. Hoone

Tallinna vaated. Parast seda 
võtsid sõna instituudi direk
tor P. Bogovski ]a pro
jekti peainsener E. Avar- 
s о o. Ehitusministri ase
täitja G. Nikonov kin
nitas, et ehitajad teevad 
kõik selleks, et uus hoone 
kiiresti valmiks.

Eksperimentaalse ja 
Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi peahoone projekt val
mis «Eesti Projektis» (arhi
tekt I. Puumets). Selle koos
tamisel arvestati nii Nõu
kogude Liidu kui ka raja- 
taguste maade kogemusi 

koosneb mitmest omavahel
ühendatud osast. Nendest kõige suurem on 4-korruseline laboratooriumide korpus, 
kus asuvad eksperimentaatorite tööruumid. 3-korruselises hooneosas paiknevad klii- 
nilisteks uurimisteks tarvisminevad laboratooriumid, kabinetid, polikliinik ja statsio
naar. Kahte nimetatud korpust ühendab ühekorruseline administratiivruumide komp
leks, millega teisest küljest liitub auditooriumi, raamatukogu jms. asukohaks olev 
hoone tiib. Instituudi uue peahoone üldpind on üle 8650 m2, kubatuur rohkem kui 
380 200 m2. Ehituse valmimisel saavad instituudi töötajad enda käsutusse üle 300 
ruumi, mis kahtlemata loob senisest märksa soodsamad tingimused viljaka teadus
liku töö arendamiseks eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini valdkonnas.

E. R u u s

TERVISHOIUORGANISAATORITE SELTSI ARUANDLUS-VALIMISKOOSOLEK

22. novembril 1966. a. toimus Tallinnas Tervishoiuorganisaatorite Seltsi aru- 
andlus-valimiskoosolek, millest võttis osa 28 seltsi liiget ja 13 külalist.

Juhatuse aruande esitas V. P о b u s. Pärast seda kuulati kahte ettekannet. 
Tallinna Linna TSN Täitevkomitee Tervishoiu Osakonna peaterapeut N. E 1 š t e i n 
kõneles terapeutilisest abist mõnedes välisriikides, N. A. Semaško nim. üleliidulise 
Sotsiaalhügieeni ja Tervishoiu Organisatsiooni Teadusliku Uurimise Instituudi aspi
rant V. Lemarinje andis ülevaate tööstustraumadest Eesti NSV masinatehastes.

Seltsi uude juhatusse valiti V. Ilmoja, E. Kama, V. Lemarinje, J. Luberg, 
M. Malviste, V. Pobus, A. Roosileht ja A. Sarap, revisjonikomisjoni U. Meikas, 
J. Narma ja K. Norman. Seltsi esimeheks sai A. Sarap.

A. Silm

UUT TALLINNA TÕNISMÄE HAIGLAS

23. märtsil 1966. a. alustas tegevust Tallinna Tõnismäe Haigla polikliiniku 
mudaravila, kus ravimenetlusi (mudaaplikatsioonid) on võimalik teha üheaegselt 
viiele haigele. Ravimuda toimetatakse kohale Haapsalust. Kuni möödunud aasta 
lõpuni sooritati uues mudaravilas juba ligikaudu 4000 raviprotseduuri.

24. juulil 1966. a. avas samas polikliinikus uksed venitusravikabinet. Patsienti
deks on diskogeenset radikuliiti põdevad isikud. Kuni 15. novembrini 1966. a. said 
venitusravi 46 haiget.

Esialgsed ravitulemused mudaravilas ja venitusravikabinetis on igati rõõmus
tavad.

N. Alihhanov

ÜHE KOHALIKU KOMITEE TEGEVUSEST

Tallinna Tõnismäe Haigla tervishoiutöötajate ametiühingu kohalik komitee 
on mitmeti näidanud head tahet ja püüdlikkust töös.

Möödunud aasta algul loodi tantsu- ja vokaalansamblid, näitering ja instru- 
mentaaltrio, mis pidupäevade ning muude pidulike sündmuste puhul pakuvad kuns
tilist naudingut haigla ja polikliiniku töötajaile. Tavaks on muutunud teatrieten
duste ühiskülastused ja ekskursioonid. Pidulikult tähistati meditsiiniregistraator 
A. Uritami, meditsiinistatistik H. Kahkra ja arst B. Aronštami 60. sünnipäevi, südam
likus õhkkonnas toimus meditsiiniõe E. Brakmanni pensionile saatmine. E. Brak- 
mann töötas Tallinna Tõnismäe Haiglas 30 aastat.

1. septembril 1966. a. algasid kardiograafiakursused, millest huviga võtsid osa 
kõik terapeudid. Kursuste juhendajateks olid kabinetijuhatajad A. Valdma ja 
H. Omel. Nagu kursuste lõpueksamid näitasid, täiendasid osavõtjad kardiograafia- 
alaseid teadmisi tublisti.

N. Alihhanov
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ORGANISATSIOONIST JA JUHTIMISEST TERVISHOIUASUTUSTES

Arstiteaduse kandidaat N. ELŠTEIN •
Tallinna Linna TSN Täitevkomitee Tervishoiu Osakonna peaterapeut

Viimase kahe parteikongressi ja NLKP Keskkomitee pleenumite 
otsuste valguses hakati töö teadusliku organiseerimise ja juhtimise küsi
musi uurima kõikidel elualadel. Organisatsiooni- ja juhtimisteadus uurib 
mitte seda, mida teha, vaid kuidas teha. Ta analüüsib tööprotsessi, annab 
hinnangu selle efektiivsuse kohta ning soovitusi aja, vahendite, tööjõu 
ja sisseseade ratsionaalseks kasutamiseks. Kui probleemile läheneda sel
lelt seisukohalt, siis on tervishoiu valdkonnas tehtud ettenähtust palju 
vähem. On uuritud meditsiinitöötajate tööaja kasutamist kronometraaži 
meetodil. Viimase kahe aasta jooksul on «Медицинская газета» avalda
nud kirjutisi aparatuuri otstarbeka rakendamise ja voodifondi ökonoomse 
kasutamise kohta.

Viimastel aastatel on organisatsiooni- ja juhtimisteadus köitnud ka 
Eesti NSV meditsiinitöötajate tähelepanu. 1966. aastal toimus Tervis
hoiutöötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komitee pleenum, kus 
arutati organisatsiooni ja juhtimise küsimusi vabariigi tervishoiuasu
tustes.

Mõnes Eesti NSV haiglas (Tallinnas ja Võrus) on kasutusele võetud 
diktofonid haiguslugude täitmiseks, mõnel erialal (näiteks ftisiaatrias, 
kirurgias, onkoloogias jm.) on tarvitusel perfokaardid, mitmes Tallinna 
haiglas (Harjumäe ja Pelgulinna) on rakendatud abinõusid arstide kirja
töö kergendamiseks, on muudetud ratsionaalsemaks keskharidusega 
meditsiinitöötajate tegevus jms. Rahaliste vahendite ja meditsiinikaadri 
majanduslikult ratsionaalse kasutamise aspektist on end igati õigustanud 
Tallinnas dispanseerse endokrinoloogiaosakonna ning tsentraliseeritud 
biokeemia- ja seroloogialaboratooriumi loomine. Tunduvalt paranes 
elanikkonna endokrinoloogiline ja laboratoorne teenindamine.

Enne kui alustame tervishoiuasutuste aktuaalsete organisatsiooni- ja 
juhtimisteaduse küsimuste käsitlemist, mainime, et allpool avaldatud 
mõtted ei pretendeeri vaieldamatusele. Üheks sõlmküsimuseks peame 
süsteemi loomist töös. Meie arvates, sellest oleme juba kirjutanud, 
on süsteemi (kas või ebatäiusliku süsteemi) olemasolu töös parem kui 
selle puudumine. Teatavasti peavad ameeriklased organisatsiooni- ja 
juhtimisteaduse loojaks tuntud inseneri Frederick W. Taylorit. Ta arvas, 
et organisaatori osa peab piirduma ainult süsteemi enese organiseeri
misega. Tervishoiule kohandatult tähendaks see seda, et tuleb õppida 
töötama kindlate printsiipide, kindla plaani järgi. Tundub, et seda ees
märki taotlevad teataval määral metoodilised kirjad, ent enamikus neist 
räägitakse sellest, mida tuleb teha, ega öelda, kuidas seda teha. Paljud 
metoodilised kirjad on liiga mahukad. Nende koostajad ei saa aru, et 
mahukaid kirju kõige paremal juhul lehitsetakse, kuid ei loeta.

On olemas perioodiliselt uuendatavad põhimäärused osakonnajuha
taja, peaarsti asetäitja, vanem-meditsiiniõe jt. kohta. Nende funktsioonid 
ja kohustused on teada. Kuidas aga korraldada nende tööd, kuidas peavad 
olema organiseeritud tööpäev, -nädal ja -kuu? Need küsimused on vaate
väljast välja langenud.
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Seal, kus süsteem töös puudub, tekivad lõputud jooksvad asjaaja
mised, ajapuudus, tegevuse madal kasutegur ja selle tagajärjel enesega 
rahulolematus.

1964. aastal USA-s ilmunud «Kõrgema haldusaparaadi kursuses» 
rõhutatakse, et hea juht ei tohi jooksvaks asjaajamiseks kulutada mitte 
rohkem kui kolmandiku tööajast, ülejäänud ajal keskendab ta oma tähele
panu ja energia «strateegiliste» ülesannete lahendamisele.

Kohandatult tervishoiujuhtidele, näiteks peaarstile või osakonna
juhatajale, tähendab see oskust säilitada aega planeerimiseks, töö tule
muste üldistamiseks ja loomingulisteks otsinguteks.

Seal, kus on süsteem ja aega osatakse hinnata, ei venitata viieminu
tilisi nõupidamisi tunnilisteks, koosolekute pidamisel ei fikseerita ainuüksi 
alguse, vaid ka nende lõpetamise aeg, nagu seda tehakse Jaapanis.

Seal, kus on süsteem töös, ei ole «pisiasju», mis häirivad plaani- 
pärasust. Organisatsiooni ja juhtimise küsimustes kuulub tähtis osa 
nendele, kes juhivad tervishoiusüsteemi eri astmetelt: osakonna- ja 
haiglajuhatajale, linna tervishoiuosakonna juhatajale jt. Siinjuures peab 
rõhutama, et isikute valik, kes töö organiseerimise eest peavad vastu
tama, nõuab kõige tõsisemat tähelepanu.

Seda võib illustreerida näitega, kuidas Eesti NSV linnade, Riia ja 
Voroneži terapeudid hindavad osakonnajuhatajate tööd arstide kvali
fikatsiooni tõstmisel igapäevase töö käigus (vt. tabel).

Terapeutide hinnang sisehaiguste osakonna juhatajate tegevuse kohta arstide 
kvalifikatsiooni tõstmisel igapäevase töö käigus

Tabel

Linnad

Vastused

Tallinn

Tartu, 
Pärnu, 
Kohtla- 
Järve, 
Narva

Riia Voronež

Kokku

absoluut- 
arv %

Osakonnajuhataja 
tööd hinnati: 
1) positiivselt 48 43 74 37 202 60,4 ±2,6
2) negatiivselt 49 25 17 41 132 39,6 ±2,6
Negatiivselt hindajad 
peavad osakonnaju
hataja tööd takista
vaks:
a) ebapiisavaid tead

misi 4 - 1 7 12 10,3±2,6
b) pedagoogilise vilu

muse puudumist 12 7 11 30 22,7±3,6
c) huvi puudumine 

kvalifikatsiooni 
tõstmise vastu _ 8 2 5 15 11,3±2,6

d) süsteemi puudu
mine töös 16 7 6 8 37 28,0±4,0

e) mitme teguri kom
binatsioon 17 10

1
1 10 38 28,7 ±3,8

Vastuste hulgas on sagedasem süsteemi puudumine töös ja ebapiisav 
pedagoogiline vilumus. Seega on peamiste negatiivsete vastuste hulgas 
ülekaalus eelkõige mitte kutsealase, vaid organisatoorse vilumuse puu
dumine. Niisuguste probleemidega peab tegelema ja eespool nimetatud 
omaduste olemasolu või puudumist ei tohi osakonnajuhataja kohale 
kandideeriva inimese võimete hindamisel ignoreerida, sest juhataja tege
vusest sõltub suurel määral arstide sihikindel ja tulemusrikas töö.

Lõpuks käsitleksime veel organisatsiooniliste ürituste majandusliku 
otstarbekohasuse arvestamise oskust. See küsimus muutub eriti aktuaal-

84



seks seoses üha areneva spetsialiseerumise ja sellest tuleneva tervishoiu 
korralduse reorganiseerimisega, haigestumise vähenemisega ühtedesse 
haigustesse ja suurenemisega teistesse ning uue sisseseade kasutusele 
võtmisega.

Toome selle kohta näiteid. Keskmise eluea kasv suurendab nõudmist 
voodikohtade järele statsionaarides. Samal ajal nõuavad nakkushaigustesse 
ja tuberkuloosi haigestumise vähenemine ning sündimuse langus opera
tiivsemat suhtumist nende voodikohtade, võib-olla ka vastavate koos
seisude suhtes. 81,5% kadudest voodikohtade kasutamisel on näiteks 
Ukraina NSV-s tingitud sünnitajaile, tuberkuloosi ja nakkushaigusi põde
vatele inimestele ettenähtud voodikohtade vähesest koormatusest.

Tühjade voodikohtade puhul jäävad kulutused personali palkadeks, 
kütteks, valgustuseks jms. endiseks. Näiteks kui lähtuda Tallinna Linna 
Nakkushaigla eelarvest, kulutatakse iga tühja voodikoha kohta 4 rbl. 
23 kop. ööpäevas. Soodsa epidemioloogilise olukorra tõttu avanes võima
lus haigla baasil ajutiselt avada sisehaiguste osakond. Selles osakonnas 
on juba ravitud 1212 haiget (kokku 21 461 voodipäeva, keskmine haiglas 
viibimine 18,4 päeva). Nende voodite kasutamine võrdub 90 780 rbl. 
ratsionaalse kasutamisega, peamine aga on see, et seejuures paranesid 
olulisel määral sisehaigusi põdevate haigete statsionaarse ravi võima
lused, kusjuures samal ajal oli tagatud haiglaravi nakkushaigetele.

Ja veel üks näide. On teada, et haige haiglas viibimise keskmise 
voodipäevade arvu suurenemine põhjustab kriitilisi märkusi. Kui seda 
tingivad kliinilised vajadused, haige huvid, siis pole selles midagi halba. 
Kuid sageli on põhjuseks puudused töö organiseerimises.

Enamikus sisehaiguste osakondades kirjutatakse haigeid välja lau
päeviti. Katse korras töötasid Tallinna Pelgulinna Haigla sisehaiguste 
osakonnad ühe kvartali jooksul 5-päevase nädalaga. Haigete väljakirju
tamine nihkus peamiselt reedesele päevale. Sellest nähtub, et see ei 
sõltu mitte ainult haigete tervise seisundist, vaid ka muudest teguritest. 
Ent haigete korrapäratu väljakirjutamine põhjustab ka nende korrapära
tut saabumist ja arütmiat töös. Selliseid näiteid võiks tuua veel arvukalt.

Lõpuks meenutame üht tähtsat töö teadusliku organiseerimise põhi
mõtet: palju töötada ei tähenda veel hästi töötada. On vaja minimaalse 
vahendite ja jõukuluga saavutada suuremaid tulemusi. Tervishoius ei 
ole see vähem tähtis kui tööstuses. Selle kohta ütles M. Tšernorutski: 
«Inimese ükski tegevusala ei vaja sellisel määral organiseerimist kui arsti 
töö».

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И. Эльштейн

Резюме

Наука об организации труда и управления всесторонне изучает вопросы наибо
лее рациональней и целесообразной организации трудовой деятельности (не «что де
лать», а «как делать»), анализирует процессы работы, дает оценку ее эффективности 
и рекомендации по рациональному использованию времени, средств, рабочей силы, 
оборудования. В последнее время эти вопросы привлекли внимание и медицинской 
общественности.

В 1966 г. научной организации труда и управления в медицине было посвящено 
специальное совещание актива медицинских работников республики. На нем говори
лось о внедрении диктофонного метода ведения историй болезни, обращалось внимание 
на целесообразное использование времени врачей за счет рационализации письменной 
работы и т. д.

Главное в проблеме, по мнению автора, — выработка системы в работе. Очень 
важно научить правильно работать тех, кто руководит медицинским персоналом, в 
частности заведующих отделениями, главных врачей и их заместителей, старших ме
дицинских сестер и т. д.
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В работе приведены результаты анкетного опроса 334 терапевтов Эстонии, Риги 
и Воронежа с оценкой ими роли заведующих отделениягли в повышении квалифика
ции врачей в процессе повседневной деятельности. В 39,6±2,6'% случаев этой работе 
дана отрицательная оценка, прежде всего из-за отсутствия у заведующих отделениями 
системы в работе и педагогических навыков.

Большое значение имеет экономически правильное планирование деятельности 
медицинских учреждений, в частности использование пустующих коек инфекционных 
больниц, планомерная в течение всех дней недели выписка стационарных больных и т. д. 
Эти вопросы приобретают особую актуальность в свете прогрессирующей специализа
ции в медицине, связанной с реорганизациями и дополнительным расходованием 
средств.

TEOORIA ЗД РЯД КП КД

NEFROANGIOGRAAFIA DIAGNOSTILISEST TÄHTSUSEST

А. LINKBERG, G. TULMIN ja К. KULL, 
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonna-, operatiivse kirurgia ja 
topograafilise anatoomia kateedrist, juhataja Eesti NSV teeneline teadlane professor 

A. Linkberg, ja Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R. Lepner)

Uroloogias on tähtsa koha omandanud nefroangiograafia, sest tava
liselt kasutatavad uurimismeetodid (ekskretoorne urograafia, retro- 
graadne püelograafia ja presakraalne pneumoretroperitoneum) ei anna 
alati täielikku ülevaadet patoloogilistest protsessidest neerudes, eriti 
haiguse varajases staadiumis. Uroloogilisi haigusi saab nefroangiograafia 
abil kõige täpsemalt diagnoosida. See võimaldab määrata mitte ainult 
haiguse laadi, vaid otsustada ka kirurgilise ravi taktika üle (5).

1963. a. alates on Tartu Linna Kliinilise Haigla uroloogiaosakonnas 
nefroangiogrammi saamiseks kasutatud translumbaalset aortograafiat. 
Mainitud viisil on uuritud 43 haiget, kusjuures kontrastainetena kasutati 
70%-list dijodooni- ja 76%-list urografiinilahust.

Nefroangiograafia on näidustatud nende haigete puhul, kelle neerude 
funktsionaalset seisundit või morfoloogilisi muutusi ei ole tavaliste 
diagnoosimisvõtetega võimalik täpselt kindlaks teha. Eriti tähtis on see 
siis, kui esineb hematuuria, mille põhjuse võib välja selgitada ainult 
mainitud meetodil.

Nefroangiograafia vastunäidustusteks on südame või kopsude dekom- 
penseeritud puudulikkus, aktiivne kopsutuberkuloos, rasked sisenõristus
süsteemi häired, mõned verehaigused [hemofiilia, kalduvus trombide 
tekkeks, maksa ja neerude raske funktsionaalne puudulikkus ning kõrge
nenud tundlikkus joodi suhtes (2, 4)].

Nefroangiograafia abil diagnoositi 16 haigest, kellel esines hema
tuuria, 5-1 neeru tuumor ja ühel polütsüstiline neer. Ülejäänud 10 haigel 
välistati kasvaja esinemise võimalus.

A. Põteli ja N. Lopatkini (4, 6) andmeil sõltuvad neeru tuumori puhul 
esinevad angiograafilised muutused tuumori vanusest. Nad jaotavad tuu- 
morid «noorteks», «keskealisteks» ja «vanadeks». Nefroangiogrammi 
alusel diagnoosisime ühel haigel «keskealise» ja neljal «vana» tuumori. 
«Keskealistel» ilmnesid neeruarterite harude deformatsioon ja ebakorra
pärase asetusega peen arterite võrgustik tuumori perifeerses osas. 
«Vanade» puhul oli neeru angioarhitektoonika täiesti muutunud. Neeru- 
arteri põhitüvi oli laienenud, selle harud deformeerunud ja tuumori 
keskosas hävinenud. Iseloomulikud olid tuumori perifeerses osas paikne
vad kontrastaine täpid ehk nn. lakuunid. Morfoloogiliselt kujutavad need 
endast verega täitunud veresoonteta alasid.

Juht 1. 57-aastane meeshaige К. E. (haiguslugu nr. 2985/1965) saabus kliini
kusse 13. IX 1965. a. Esinesid koolikutaolised valud paremal nimmepiirkonnas. 
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hematuuria ja püouuria, samuti septilised temperatuuritõusud kuni 39 . Rindkere- 
elundid normis, neerud ei ole palpeeritavad. Veri: SR 42 mm tunnis, leukotsüüte 
9500 ja hgb. 12,6 g%. Uriin: valku 1,7%, suhkur positiivne, sademes erütrotsüüte 
massiliselt ja leukotsüüte 10—20. Lahjendus-kontsentratsioonikats näitas isostenuu- 
riat. Jääklämmastikku 40 mg%. Bakterioloogilisel uurimisel leiti uriinis Escherichia 
coli. Kromotsüstoskoopia: vasakust ureetrist 6 minuti pärast eritus värvainet nõrgalt 
värvunud joana, paremast 10 minuti jooksul seda ei eritunud. Retrograadsel 
püelogrammil sergosiin paremat neeruvaagnat ja -karikaid ei täida. Aortogrammil 
vasak neeruarter kõhuaordist väljumise kohal aterosklerootilise naastu tõttu ahe
nenud. Parem neeruarter vasakust laiem, hargnevus neerus ebaühtlane, neeru 
alumises pooles ebaühtlane võrgustik kontrastaine lakuunidega. Neeru kontuurid 

• suurenenud. Diagnoos: parema neeru hüpernefroidne vähk, mida kinnitasid operat
sioon ja histoloogiline uuring (vt. tahvel V, angiogramm 1).

Ühel haigel, kellel nefroangiogrammi alusel oli diagnoositud polü- 
tsüstiline neer, täheldati ahenenud ja pikenenud neeruarterit. Arterite 
võrgustiku neerus moodustasid harvad peened ja väänilised arterid. 
Nefroangiogrammil esines palju veresoonteta alasid. Neer oli suurenenud 
ja mügarik (vt. tahvel V, angiogramm 2).

Aortograafilise uurimise abil diagnoositi 2 haigel neeru solitaarne 
tsüst, mis ühel juhul paiknes neeru alumises pooles ja teisel neeru kesk
osas. Solitaarse tsüsti puhul on angiogrammil veresoonteta ala sel kohal, 
kus retrograadsel püelogrammil esineb täitumisdefekt (3).

Diagnoosimisel valmistavad raskusi neeru keskosas (mediaalsel või 
lateraalsel küljel) paiknevad tsüstid. Selle illustreerimiseks toome haigus
juhu.

Juht 2. 57-aastane naispatsient S. V. (haiguslugu nr. 2834/1965) suunati 3. VIII 
1965. a. uroloogiaosakonda vasaku neeru tuumori kahtluse tõttu. Vasakul meso- 
gastriurrVis palpeeritav sile kõva, vähe liikuv tuumor, mis vaevusi ei olnud põhjus
tanud. Kliinilised analüüsid normis. Retrograadsel püelogrammil võis ülemise ja 
keskmise neerukarika osas täheldada deformatsiooni ja täitumisdefekti, mis on 
iseloomulik tuumorile.

Nefroangiogrammil (vt. tahvel V, angiogramm 3) nähtav kontrastainega täitu
nud kõhuaort, mis II ja III nimmelüli kohal on dislotseerunud üle lülisamba pare
male. Vasakus neerus 2 arterit, mille harud moodustavad peene vähe hargneva 
arterite võrgustiku. Neeru keskosas arterid pikad ja peened, mis kulgevad kaarjalt 
ümber veresoonteta ala. Diagnoos: Cysta renis sinistra (vt. tahvel V, angiogramm 3).<<• Ä

Neerutuberkuloosi puhul on nefroangiograafia näidustatud siis, kui 
urogramm näitab ühe neeru funktsiooni puudumist ja retrograadne 
püelograafia ei õnnestu ureetri läbimatuse tõttu (7).

Nimetatud näidustuste järgi tehti 3-1 neerutuberkuloosi põdeval 
haigel nefroangiogramm. Kõigil kolmel juhul neeruarteri põhitüvi ja 
selle harud kontrastainega ei täitunud, kusjuures 2-1 esines tuberku
loosne püonefroos ja ühel kittneer. Kõikidel angiogrammidel oli teine 
neeruarter normaalse arhitektoonikaga. Saadud andmeid kinnitasid ope
ratsioon ja histoloogiline uuring (vt. tahvel VI, angiogramm 4).

Hüdronefroosi puhul on nefroangiograafia üks paremaid meetodeid 
neeru muutuste hindamiseks ja operatsiooninäidustuste määramiseks. See 
on ka hüdronefroosi etioloogia selgitamisel ainukeseks meetodiks, mille 
abil saab kindlaks teha aktsessoorsete neeruarterite olemasolu ja nende 
osatähtsuse neeru verevarustuses (1, 2, 4).

Juht 3. 27-aastane meespatsient T. M. (haiguslugu nr. 3018/1965) viibis uuri
misel tuimade närivate valude tõttu, mis levisid mõlemal pool nimmepiirkonnas. 
Kliinilised analüüsid normi piires, neerude funktsioon hea. Retrograadne püelo- 
gramm näitas mõõdukat mõlemapoolset hüdronefroosi. Aortogramm tõestas, et selle 
põhjustasid mõlema neeru alumisele poolele kulgevad aktsessoorsed arterid, mis 
kutsusid esile ureetri kompressiooni (vt. tahvel VI, angiogramm 5).

Madalal fikseerunud nefroptoosi aitab düstoopilisest neerust dife
rentseerida samuti nefroangiograafia. Ühe haige puhul, kellel kliiniliselt 
tehti kindlaks madal fikseerunud nefroptoos, oli aortogrammil nähtav 
aktsessoorne neeruarter, mis kulges a. iliaca communis’est neeru alu
misele poolusele. Nimetatud lisaarteri olemasolu ja pikkust tuleb nephro- 
pexia tegemisel arvestada (vt. tahvel VI, angiogramm 6).
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Nefroangiograafia abil õnnetus 5 nefrogeense hüpertoonia juhul, 
välistada neeruarteri stenoosi võimalus ja kinnitada kroonilise püelo- 
nefriidi olemasolu. 11 haigel, kellel esines makrohematuuria, diagnoositi 
aortograafia abil kroonilist püelonefriiti ja papilli nekroosi.

Tänu translumbaalse nefroangiograafia kasutuselevõtmisele on nee- 
ruhaiguste diagnoosimine märksa paranenud ja proovilumbotoomiate arv 
vähenenud. Viimased on haigele tunduvalt suuremaks traumaks kui 
aortograafia.

KIRJANDUS: 1. Аксельдорф А. Л., Глейзер Ю. Я. Сов. медицина, 19651. 
8, 52—56. — 2. Болгарский И. С. Урология, 1964, 2, 6—11. — 3. Лопаткин Н. А. 
Урология, 1964, 2, 12—17. — 4. Он-же. Транслюмбальная аортография. М., 1961. — 
5. Он-же. Труды 3-й Всесоюзной конф, урологов. М., 1960, Г56—158. — 6. Пытель 
А. Я., Л о п а т к и н Н. А. Вестник хир. им. Грекова, 1958, 12, 42—49. — 7. Hart-
mann, G. Die Angiographie der einseitigen funktionslosen Niere. Jena, 1962.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ АНГИОГРАФИИ

А. Линкберг, Г. Тульмин и К. Кулль

Резюме

В отделении урологии Тартуской городской клинической больницы с 1963 год? 
транслюмбальным методом было произведено 43 нефроангиографических исследования.

Метод почечной ангиографии имеет большое значение для выяснения причин ге
матурии с неясной этиологией. Из 16 случаев гематурии неясного генеза, когда дру
гие методы урологической диагностики не дали четких результатов, нам удалось с- 
помощью нефроангиографии установить у пяти больных опухоль почек, у ГО — пие
лонефрит и у одного больного — поликистозную болезнь почек.

Почечная ангиография является единственным методом для диагностирования- 
нефрогенной гипертонии и пороков развития почечных артерий, а также для диффе
ренцирования фиксированного опущения почек от их врожденной дистопии. На осно
вании данных нефроангиографического обследования мы установили закупорку почеч
ной артерии при туберкулезном пионефрозе у трех больных. В то же время на экскре
торных урограммах этих больных определялось отсутствие функций одной почки, и 
ретроградная пиелография не удалась из-за облитерации мочеточника. Таким образом, 
почечная ангиография позволяет выявлять анатомическое и функциональное состояние- 
пораженной почки при отсутствии диагностически ценных признаков на экскреторной 
урограмме, а также при отсутствии возможностей для ретроградной пиелографии.

Благодаря почечной ангиографии значительно сокращается число пробных люмбо- 
томий, при которых операционная травма намного больше, чем при поясничной аорто
графии.

FTOROTAANNARKOOSIST

А. KIVIK ja Е. ELLER
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonna-, operatiivse kirurgia 
ja topograafilise anatoomia kateedrist, juhataja Eesti NSV teeneline teadlane 

professor A. Linkberg, ja Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R. Lepner)

Anestesioloogias kasutatavate narkoosivahendite hulgas on üks uue
maid inhalatsioonnarkoosipreparaate 1,1,1 -trif luordibroomdiklooretaan. 
ehk ftorotaan (Phthorotanum, Fluothane, Halothane). Seda kasutasid 
üldanesteesias esimestena Macintosh, Johnstone ja Raventos 1956. aas
tal (26).

Tabelis on toodud võrdlusandmed dilämmastikoksiidi (N2O), etüül- 
eetri (C2H5OC2H5), tsüklopropaani (СзНб) ja ftorotaani kohta [A. Tar- 
row (26) järgi] meie poolt muudetuna.

Tartu Linna Kliinilise Haigla haavaosakonnas katsetati ftorotaan- 
narkoosi esmakordselt 1963. a. oktoobris. Käesolevas töös analüüsime- 
kogemusi, mis on saadud ftorotaannarkoosi kasutamisel 45-1 ja eeter- 
narkoosi sisse juhatamisel ftorotaaniga 100 juhul.
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Ftorotaani anti 7 kuu kuni 70 aasta vanustele haigetele mitmesuguste 
plaaniliste ja erakorraliste üldkirurgiliste (peamiselt kehaõõnteväliste), 
uroloogiliste ja ortopeediliste operatsioonide puhul. Haiged kuulusid 
praegu Eesti NSV-s tarvitusel oleva skeemi järgi narkoosiriisiko I, II ja 
V astmesse. Tuleb märkida, et B. Bronner (11) on ftorotaani edukalt 
kasutanud ka eakatel haigetel tehtud suure riisikoga operatsioonide puhuL

Narkoosieelseks premedikatsiooniks määrati barbituraate, neuro- 
pleegilisi vahendeid (deparkiin ja pipolfeen), trankvilisaatoreid (andaksiin 
ja trioksasiin) ning promedooli tavalistes ja atropiini maksimaalsetes 
annustes.

Ftorotaani manustati narkoosiaparaadiga UNA-1 poolkinnises hin- 
gamissüsteemis (hapnikuvool 6—8 1/min.). Seejuures tarvitati spetsiaalset,

Võrdlevaid andmeid mitmesuguste narkoosivahendite kohta
Tabel

Narkoosi kliinilised näitajad Narkoosivahend
N2O C2H5OC2H5 C3H6 Ftorotaan

Narkoosi kiire ja hea sissejuha- 
tamine + + 0 + + + +

Narkoosisügavuse hea juhitavus
Narkoosisügavuse lihtne ja kerge

+ + 0 + + 4—h

jälgitavus + + + + + +
Hingamisteede ärritus 0 + + 0 0
Sülje- ja limaerituse pidurdus 0 0 0 + +
Lihaste lõõgastus 0 + + + + + +
Südametegevuse arütmia 0 + + H—h
Mõju vererõhule + + + 1 

"T + +
Kapillaarveritsus
Rikkaliku hapnikuvarustuse va-

0 + + 0

jadus narkoosi ajal 0 + + + + + +
Kiire narkoosist ärkamine 
Iiveldus ja oksendamine pärast

+ + 0 + + + +

narkoosi 0 + + 0
Maksa- ja neerude kahjustus 0 4- 0 0
Naatronlubja reaktsioon 0 0 0 0
Plahvatusoht p 0 + + + + 0

Tingmärgid: + + — on olenlas, + — on võimalik, ( — puudub

väljaspool narkoosiaparaadi gaasiringlust asetsevat aurutit, mille dosee- 
rimisskaalal olid jaotused 1—4. R. Savtšenko (6) andmeil vastavad selle 
auruti doseerimisskaalä jaotused (18—20° temperatuuril, kui hapnikku 
voolab 8 1/min.) järgmistele ftorotaani kontsentratsioonidele: 1 = 0,5, 
2 = 1,4, 3 = 2,2 ja 4 = 2,9 mahuprotsenti. A. Manevitši (5) arvates aga sama 
hapnikuvoolu puhul (poollahtine hingamissüsteem) näitavad auruti dosee- 
rimisskaala numbrid ligilähedalt ftorotaani kontsentratsiooni (mahu 
%-des) sissehingatavas gaasisegus. On selge, et kirjeldatud aparaadi kasu
tamisel ei ole ftorotaani võimalik täpselt doseerida [seda võimaldaks 
spetsiaalse konstruktsiooniga «Ftorotek» (3) või «Fluotec» (10)], mistõttu 
doseerimisel pöörasime peatähelepanu narkoosisügavuse kliinilisele hin
damisele, eeskätt südame ja veresoonte talitluse muutumisele narkoosi 
käigus.

Ftorotaan on üks tugevamaid inhalatsioonnarkootikume [dilämmas- 
tikoksiidist 50 korda (2), etüüleetrist 3—4 korda ja kloroformist 1,5—2 
korda (3) tugevama toimega]. Tal on kõrge õli/vesi lahustuvuskoefitsient 
(300) ja ta võimaldab pärast narkoosi sissejuhatamist säilitada selle tole- 
rantsistaadiumi ka siis, kui narkootikumi on sissehingatavas gaasisegus 
0,8—1,5 mahuprotsenti. Ftorotaannarkoosi iseloomustab suur indukt- 
sioonikiirus. Narkoosi sissejuhatamisel ftorotaaniga (aurutiskaala näit 
3—3,5, hapnikuvool 6—8 1/min.) uinusid kõik haiged rahulikult 2—5 
minuti jooksul. Hingamisteede ärritusnähte ja motoorset rahutust ei tek
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kinud. Kiiresti lakkasid silmamunade liikumine ja pisarate sekretsioon 
ning silmaava ahenes maksimaalsel määral.

Ftorotaani kasutamisel tekivad iseloomulikud südame ja vereringe 
talitluse muutused. Esimesest inhalatsioonimomendist alates vähenes 
südamefrekvents, mis süvenes, kui narkootikumi manustamist jätkati. 
Bradükardiaga samal ajal või veidi hiljem langes süstoolne ja diastoolne 
rõhk. Narkoosi kirurgilise staadiumi (Ш1-Ш2) saabumise momendiks oli 
pulsisagedus reeglipäraselt vähenenud narkoosieelsest sagedusest 20— 
30% võrra. Süstoolse ja diastoolse rõhu langus oli vähem reeglipärane: 
ainult pooltel haigetest võis täheldada mõõdukat arteriaalset hüpotoo- 
niat (süstoolne rõhk langes 20—30% võrra madalamale narkoosieelsest 
väärtusest). Seda kohtas peamiselt nendel juhtudel, kus arteriaalne rõhk 
enne operatsiooni oli tõusnud (võrreldes operatsioonieelse päevaga). Üle
jäänud patsientidel jäi süstoolse rõhu langus 10—15% piiridesse, kus
juures samal ajal ilmnes bradükardia (mõnikord isegi 50 lööki minutis). 
Ekstreemne bradükardia möödus kiiresti, kui veeni süstiti 0,2—0,4 mg 
atropiinsulfaati. Arteriaalset hüpotooniat ei tekkinud ühelgi juhul sellises 
ulatuses, et ftorotaaniannust oleks tulnud järsku piirata või koguni vaso- 
pressoorseid aineid kasutada. Panime tähele, et kui haige pindmise ftoro- 
taannarkoosi puhul reageeris operatsioonitraumale nõrgalt või mõõdu
kalt, siis kaasnes sellega alati nii süstoolse kui ka diastoolse rõhu (sage
damini viimase) kiire tõus, kuid südamefrekvents samal ajal ei suure
nenud.

Ftorotaani toime vereringesse on seotud vegetatiivse närvisüsteemi 
ganglione blokeeriva (n-kolinolüütilise) toimega ning negatiivse krono- 
ja inotroopse mõjuga südamelihasele (2, 21, 22, 25, 26). A. Goldberg jt. 
(15) täheldasid katseloomadel, kellele enne ftorotaannarkoosi oli antud 
digitaalist, südame ja vereringe tegevuse näitajate tunduvalt väiksemaid 
nihkeid narkoosi ajal, kui nendel loomadel, kellele südameglükosiide eel
nevalt ei manustatud. Arvamused ftorotaani sümpatolüütilise toime kohta 
on vastukäivad (22, 25). F. Marschalli jt. (20) andmeil pidurdab ftorotaan 
mao ja soolte motoorikat, pidurdus aga möödub kiiresti pärast prepa
raadi manustamise lõpetamist.

Kõikidel haigetel, eriti aga lastel, hingamisfrekvents narkoosi ajal 
suureneb (5, 25), mida seletatakse (26) Hering-Breueri refleksi retseptorite 
erutatavuse tõusuga ftorotaani toimel. L. Lareng (19), G. Segmüller (25), 
M. Berditševski (1) jt. viitavad sellele, et sügav ftorotaannarkoos pärsib 
hingamist, mistõttu on vaja rakendada abistavat hingamist. Meie koge
mused kõnelevad sellest, et mainitud narkootikumi tähelepanelikul 
doseerimisel ja vereringe näitajate hoolikal jälgimisel ei teki kunagi hin
gamise kompenseerimise vajadust.

Ftorotaannarkoosi ajal ja kohe pärast seda ilmnes süljeerituse ja 
hingamisteedes ka limaerituse silmatorkav pidurdumine. See on pre
paraadi toime üks iseärasusi, mis määrab, kas selle preparaadi kasutamine 
on näidustatud või mitte, eriti kopsuhaiguste kirurgilise ravi korral 
(18, 19).

Ftorotaannarkoosi ajal lõõgastusid lihased küllaldasel määral ning 
lõõgastumine oli kiiresti ja hästi juhitav siis, kui sissehingatavas gaasi
segus muudeti narkootikumi kontsentratsiooni. Pärast ftorotaani manus
tamise lõpetamist taandus narkoos kiiresti ja rahulikult. Kõigil haigeil 
taastusid teadvus ja täpne orienteerumisvõime nii ümbruse kui ka 
situatsiooni suhtes 5—12 minuti jooksul. Samaks ajaks normaliseerusid 
ka südamefrekvents ja vererõhk. Pärast narkoosi iiveldustunnet ei tek
kinud, sageli aga tekkis külmatunne, millega kaasnes lihaste värisemine. 
See viitab termoregulatsiooni muutumisele ftorotaannarkoosi ajal, mis on 
tingitud ganglionide blokaadist. Ftorotaani analgeetiline toime on nõr
gem kui teiste narkootikumide oma (12), mille tõttu pärast narkoosist 
ärkamist kõik haiged kaebasid valu operatsioonihaava piirkonnas ja neile 
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tuli kohe manustada analgeetikume. Nõrgast toimest on tõenäoliselt tin
gitud ka eespool kirjeldatud arteriaalse rõhu reaktsioonid operatsiooni- 
trauma korral.

Pärast Illi narkoosistaadiumi saavutamist manustasime depolarisee- 
rivat relaksanti (lüstenooni) ning pärast intubatsiooni läksime üle pind
misele etüüleeter-hapniknarkoosile (umbes 2—3 mahuprotsenti sissehinga
tavast gaasisegust) juhitava hingamise ja lihaserelaksantide (lüstenoon või 
tubariin) manustamisega'. Kasutasime respiraatorit DP2 ja narkoosiapa- 
raati AN4 [hn. automaatnarkoos J. Šanini (8) järgi]. Me ei täheldanud 
depolariseeriva relaksandi toime vältuse muutumist ftorotaani mõjul. 
Samasugused on ka E. Kirchneri ja K. Mülleri (17) andmed. Antidepola- 
riseeriva relaksandi (tubariin) toimeaeg aga oli mõõdukalt pikenenud, 
millele viitab ka F. Foldes kaasautoritega (14). Pärast etüüleeter-hapnik
narkoosile üleminekut taandarenesid ftorotaanist tingitud bradükardia ja 
arteriaalne hüpotoonia kiiresti. Ftorotaani kasutamisega seostatavaid 
komplikatsioone pärast operatsiooni ei tekkinud.

Kokku võttes peab nõustuma G. Segmülleri (25) seisukohaga, mille 
järgi ftorotaani avastamine pole meid ideaalse narkootikumi leidmisele 
lähemale viinud, sest selle aine toime sarnaneb väga kloroformi toi
mega. Pärast ftorotaani manustamist arenev südametegevuse ja peri
feerse vereringe depressioon, mis muutub eriti ähvardavaks sügava nar
koosi puhul (III3), mil ilmuvad ka südametegevuse arütmiat provotseeriva 
hüperkapnia tekkimist põhjustav hingamise puudulikkus ja tema nõrk 
analgeetiline toime, mis ei võimalda kirjeldatud nähte vältida pinnalisema*  
ftorotaannarkoosi varal, on asjaolud, mis anestesioloogilt nõuavad täit 
tähelepanu. Seejuures peab hoiduma adrenaliini kasutamisest, mis ftoro
taannarkoosi puhul võib vallandada südame vatsakeste fibrillatsiooni 
(1, 23). Enamik uurijaist eitab ftorotaani toksilist toimet maksa- ja neeru- 
koesse, kuid M. Johnstone (16) näitas, et komplitseeritud haigusjuhtude 
puhul võib maksakoes degeneratiivseid muutusi sugeneda. Sellele vaata
mata on ftorotaanil mitmeid eeliseid. Kõigepealt tuleb rõhutada narkoosi 
tekkimise ja lakkamise kiirust, kusjuures haigel ei esine subjektiivseid 
ebameeldivusi ei uinumisel ega ärkamisel. Kiire ja hea juhitavus (mis 
kestva narkoosi korral ftorotaani akumuleerumise tõttu rasvkoesse vähe
neb) koos hingamise vähese depressiooniga (ftorotaani hoolikal doseeri
misel) muudab ftorotaannarkoosi kasutamise valikmeetodiks lühiaegsete 
operatsioonide puhul, eriti aga ambulatooriumis (9, 27).

Meie tähelepanekud ftorotaani kasutamise kohta lastel ja väike
lastel lubavad ftorotaannarkoosi soovitada lastekirurgias (4, 7, 13, 24). 
Südame ja veresoonte talitluse depressiooninähud olid lastel tunduvalt 
nõrgemad kui täiskasvanuil, kusjuures lapse suhteliselt hea üldseisund 
taastus eriti kiiresti.
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О ФТОРОТАНОВОМ НАРКОЗЕ

А. Кивик и Э. Эллер

Резюме

Анестезиологическая служба хирургического отделения Тартуской городской кли
нической больницы с октября 1963 года применяла фторотан 145 больным (45 боль
ным проводили наркоз фторотаном и 100 больным вводили фторотаном эфирно-кис- 
лородный наркоз по Шанину). Фторотан применяли больным в возрасте от 7 месяцев 
до 70 лет при различных, главным образом внеполостных общехирургических, уроло
гических и ортопедических операциях. В статье обобщается клинический опыт приме
нения фторотана при помощи наркозного аппарата УНА-1, а также описывается быст
рое наступление и прекращение наркотического действия фторотана и его влияние на 
деятельность сердечно-сосудистой системы. При этом ведущим симптомом была бра
дикардия, легко купируемая внутривенным введением атропина. Менее закономерным 
было наличие артериальной гипотонии, которая у половины больных не превышала 
10—15% от преднаркозного систолического давления. Фторотановый наркоз характе
ризовался хорошим мышечным расслаблением, торможением секреции слюны и су
хостью воздухоносных путей, хорошим дыханием и незначительным анальгетическим 
действием. На основе первого клинического испытания применение фторотана при по
мощи аппарата УНА-1 следует считать показанным главным образом при непродол
жительных операциях (в том числе и в амбулаторной практике) и при операциях у 
детей. Дальнейшее улучшение наркозной техники фторотана связано с применением 
специальных испарителей (фторотэк), позволяющих точно дозировать наркотик во 
вдыхаемой газовой смеси.

RINDKERE LAHTISTE VIGASTUSTE ISEÄRASUSTEST 
RAHUAJAL JA NENDE KIRURGILISE RAVI TAKTIKAST

Arstiteaduse kandidaat S. GULORDAVA

Aastail 1964—1965 viibis Tallinna Vabariikliku Haigla traumatoloo
gia- ja rindkerekirurgiaosakonnas 29 rindkere lahtise vigastusega haiget, 
neist 24 meest ja 5 naist. 23 vigastatu vanuseks oli 15—35 aastat. 27 juhul 
oli tegemist nn. elukondliku traumaga, kusjuures 22 isikut oli vigastada 
saamise ajal alkoholijoobes. Ainult kahel juhul tekkisid rindkere vigas
tused tootmistööl. Enamik vigastustest oli seoses huligaansuse, alkoholi 
kuritarvitamise, kuritegevuse ja muude taoliste asjaoludega. 25 juhul 
diagnoositi torke- ja lõikehaavu, 2 juhul laskehaavu (üks haavlitest 
põhjustatud ja teine kuulivigastus), 2 juhul oli haav tekitatud muul viisil. 
Niisugune suhe on iseloomulik rindkere lahtistele vigastustele rahuajal. 
24 isikut sai vigastada ajavahemikul kella 16.00—4.00-ni, ainult 5 (neist 
2 tootmistööl) ajavahemikul kella 4.00—16.00-ni.

Haiged hospitaliseeriti küllaltki lühikese aja jooksul: 22 haavatut 
toimetati haiglasse esimese 2 tunni vältel. Pärast 4 tunni möödumist haa
vata saamisest saabusid haiglasse meie andmeil need, keda polnud mär
ganud kõrvalised isikud või kes viibisid tugevas alkoholijoobes.

Rindkere lahtiste vigastuste tüüpiliseks iseärasuseks rahuajal on 
torke- ja lõikehaavade suhteliselt väike ulatus ja rindkere kudede kah
justus piiratud alal; võrdlemisi harva kohtab luude vigastusi, mõnel 
juhul täheldatakse mitteadekvaatset kliinilist kulgu.

Nii kirurgid kui ka kohtumeditsiini eksperdid peavad neid iseärasusi 
igapäevases töös arvestama, et õigesti määrata vigastuse aste ja valida 
õige kirurgilise ravi taktika.

Rindkere lahtiste vigastuste tunnuseks on hemotooraks, pneumo- 
tooraks, nahaalune emfüseem ja vereköhimine. Rindkereõõnes paiknevate 
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elundite vigastusi ei täheldanud me rohkem kui pooltel juhtudest. 
10 juhul oli tegemist kopsu ulatuva, 2-1 südamesse ning 2-1 rindkere- ja 
kõhuõõnde ulatuva haavaga. Viimati mainitud haigeil olid vigastatud ka 
vahelihas ja põrn. Raske seisundi tõttu arenesid šokinähud 8 haigel, kel
lest üks suri.

Peaaegu kõikidel pneumotooraksijuhtudel diagnoositi ka hemotoo- 
raks, kuid viimase puhul ei esinenud mitte alati pneumotooraks. Pneu- 
motooraks oli 15 haavatul (8 juhul lahtine ja 2 juhul ventiilpneumotoo- 
raks). Vereköhimist täheldati 6 kopsuhaavaga haigel.

Enamikul juhtudest ei viidanud esialgne kliiniline pilt raskele vigas
tusele. Haiged, kel esinesid hemopneumotooraks või lahtine pneumotoo
raks, olid väga rahutud. Raske trauma, märgatava verekaotuse ja ägeda 
hingamispuudulikkuse korral viibisid haiged šokiseisundis. Kvalifitsee
ritud esmaabi andmine sellistel juhtudel on haavatu elu päästmise seisu
kohalt otsustava tähtsusega. Esmajärguliseks ülesandeks on šokivastane 
võitlus, mis on eriti tähtis siis, kui vigastusega on kaasnenud lahtine 
pneumotooraks. Niisugustel juhtudel päästavad haige elu haava sulge
mine hermeetilise sidemega, hapniku ja valuvaigistite manustamine ning 
hingamise ja südametegevuse stimuleerimine. Märgatavalt keerukam on 
esmaabi andmine terminaalses seisundis olevale haavatule.

Haavatu terminaalsest seisundist väljatoomine peab algama juba 
sündmuspaigal, kusjuures kvalifitseeritud esmaabi annab kiirabijaama 
spetsialiseeritud reanimatsioonibrigaad. Eriti rasketel juhtudel, nimelt 
väga nõrga hingamistegevuse või selle lakkamise puhul, alustatakse kohe 
kunstliku hingamise tegemist suu suul või suu ninal meetodil. Hiljem 
haige intubeeritakse ja kunstlikku hingamist jätkatakse portatiivse apa
raadi ДП-2, ГС-5 jt. abil. Südametegevuse seiskumise korral tuleb teha 
südame kaudset massaaži ja valmistuda arterisiseseks vereülekandeks. 
Kõikidel muudel rindkere lahtiste vigastuste juhtudel, kui ei ole tege
mist lahtise pneumotooraksi või sisemise verejooksuga, võib esmaabi 
andmine piirduda aseptilise mähise asetamisega haavale, misjärel haavatu 
toimetatakse haiglasse. Seal täpsustatakse diagnoos, kusjuures peale 
kliiniliste uuringute tehakse kindlasti röntgenoloogiline uuring, kui haa
vatu seisund seda lubab.

Kõikidel rindkere lahtiste vigastuste juhtudel on kirurgil kolm 
ravivõimalust, nimelt 1) konservatiivne ravi, s. o. aseptilise mähise ase
tamine haavale; 2) haava esmane korrastus (rindkereelundeid ei kont
rollita); 3) operatsioon (torakotoomia), kusjuures kontrollitakse rindkere
elundeid; torakotoomia ja laparotoomia rindkere- ja kõhuõõnde ulatu
vate haavade puhul. 12 juhul 29-st ei olnud tarvis teha ulatuslikku 
torakotoomiat. Ühel juhul sooritati proovilaparotoomia, sest valvekirurg 
oletas rindkere- ja kõhuõõnde ulatuvat haava. 16 korral tehti torako
toomia, kusjuures 2-1 rindkereelundite vigastusi (peale vähe ulatusliku 
hemotooraksi) ei avastatud. Seega 14 haigel 29-st olid vigastatud kops, 
süda või põrn. Kõikidel nimetatud juhtudel õigustas ulatuslik torakotoo
mia end täiesti (vigastatud rindkereelundite kinniõmblemine või resekt- 
sioon). 28 haiget lahkus haiglast rahuldavas seisundis. Suri üks 23-aas- 
tane haavatu, kes toimetati haiglasse kell 1.30 pooleldi teadvusetus sei
sundis ning tugevas alkoholijoobes. Haiglasse saabumisel diagnoositi tal 
vasakut rindkerepoolt läbistav kuulihaav, kusjuures vasak alumine 
kopsusagar oli tugevasti vigastatud. Vigastusega kaasnesid hemotooraks 
ja ulatuslik nahaalune emfüseem ning šokinähud (IV staadium). Haava
tut opereeriti (vasaku alumise sagara lobektoomia) УКЛ-60 abil, kus
juures kopsujuurt eraldi ei töödeldud. Peagi pärast operatsiooni tekkis 
tüsistus bronhiköndi tantaalõmbluste pidamatuse näol. Võib oletada, et 
nimetatud tüsistust oleks võinud vältida, kui vigastatud kopsusagara 
üksikelementidele oleksid asetatud eraldi õmblused.
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Haigetel, kellel tehti ainult haava esmane korrastus, tekkis tüsistu- 
sena ühel juhul pneumoonia, 2 juhul arenes pärast torakotoomiat pneu- 
mopleuriit. Haigel, kellel haavad ulatusid rindkere- ja kõhuõõnde, kõr
valdati põrn. Hiljem tekkis tüsistusena subdiafragmaalne abstsess. Kõik 
nimetatud tüsistused likvideeriti operatsioonijärgsel perioodil.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОНИКАЮЩИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
В МИРНОЕ ВРЕМЯ И О ТАКТИКЕ ИХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Ш. Гулордава

Резюме

В 1964—1965 гг. в отделении травматологии и грудной хирургии Таллинской рес
публиканской больницы лечили 29 больных с открытым повреждением грудной клетки.

В 27 случаях имела место так называемая бытовая травма, причем 22 человека 
в момент получения травмы находились в состоянии опьянения. В 25 случаях диагно
стировали колотое или резаное ранение, в 2 случаях — пулевое, а в 2 случаях повреж
дение было вызвано другими острыми предметами.

Особенностями открытых повреждений грудной клетки в мирное время являются 
сравнительно малый размер колотых и резаных ран, повреждение тканей грудной 
клетки на ограниченном участке, редкость костных повреждений, в некоторых слу

чаях — неадекватное клиническое течение. Признаками проникающих повреждений 
грудной клетки являются гемоторакс, пневмоторакс, подкожная эмфизема и крово
харканье.

В большинстве случаев первоначальная клиническая картина не указывала на 
тяжелое повреждение. Больные с тяжелой травмой, значительной кровопотерей и ост
рой дыхательной недостаточностью находились в состоянии шока. В таких случаях 
первоочередная задача заключается в борьбе с шоком, которую необходимо начинать 
уже на месте происшествия (назначение сердечных средств, искусственное дыхание и 
т. д.).

После уточнения диагноза в больнице хирург избирает соответствующий метод 
лечения. В легких случаях рану закрывают стерильной повязкой или ограничиваются 
первичной обработкой раны. В тяжелых случаях раненых оперируют (широкая тора
котомия) с ревизии органов грудной полости.

Из 29 больных, находившихся на лечении в Таллинской республиканской боль
нице, торакотомия была сделана 16 больным. У одного оперированного возникло ослож
нение в виде недержания танталовых швов культи бронха, в результате чего он умер. 
28 больных с открытым повреждением грудной клетки были выписаны из боль
ницы в удовлетворительном состоянии. Постоперационные осложнения (в одном слу
чае — пневмония, в двух случаях — пневмоплеврит, в одном случае — поддиафраг
мальный абсцесс) были ликвидированы в течение послеоперационного периода.

PREMENSTRUATSIOONISÜNDROOMIST

Е. PERMAND 
(Pärnu Linna Haiglast, peaarst H. Erudel)

Paljudel naistel esineb menstruatsioonile eelneval perioodil psüühilist 
ja füüsilisi vaevusi. R. Frank (tsit. 4 järgi) nimetas 1931. a. seda nähtust 
premenstrual tensioriiks, saksa teadlased premenstruatsioonisündroomiks, 
premenstruatsiooni vaevuseks või nn. teise poole vaevuseks. Kõige varem 
avaldub see ovulatsiooni ajal, kuid sagedamini 8 päeva enne menstruat
siooni. Menstruatsiooni algul vaevused mööduvad, mille poolest premenst- 
ruatsioonisündroom oluliselt erineb düsmenorröast.

Premenstruatsioonisündroomi esinemissagedus on mitmete autorite 
andmeil erinev. G. Cotte’i (tsit. 3 järgi) arvates esineb seda 85 %-1 sugu- 
küpsetest naistest, raskekujulist vormi täheldas W. Bickers (tsit. 3 järgi) 
15—20% naistest.

Enamik autoreist [S. Israel (7)] seab esikohale psüühika muutusi. 
Patsiendid kaebavad peamiselt erutatavust, pingulolekut, hirmutunnet, 
rahutust ja meeleolu muutlikkust, samuti kontsentrarsioonivõime langust, 
unustlikkust jm. Sageli tursuvad rinnanäärmed ja muutuvad valulikuks.
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Vegetatiivsetest vaevustest võiks nimetada higistamist, südamepekslemist, 
minestamist, seedetraktihäireid, peavalu ja vappekülma. Osa naistest 
kaebab raskustunnet vaagna piirkonnas. Mõned ameerika autorid peavad 
premenstruatsioonisündroomi üheks olulisemaks sümptoomiks veepeetust, 
kusjuures see ei kajastu kehakaalu suurenemises. Mõnikord ilmneb aller
giale viitavaid sümptoome.

Paljud autorid [R. Frank (tsit. 4 järgi)] peavad selle sündroomi põh
juseks eeskätt hüperfollikulaarset seisundit. Teised [J. Greenhill, S. Freed 
(4)] oletavad kollaskeha hormooni üleproduktsiooni. Kolmandad [E. Hamb- 
len (5) jt.] on seisukohal, et tegemist on hüperandrogeneemiaga. W. Bi- 
ckersi (tsit. 3 järgi) arvates on haiguse põhjuseks endogeenne allergia, 
kusjuures allergiat põhjustavad munasarja steroidhormoonid. Peavalu, 
rõhumis- ja raskustunnet peetakse rakusisese veepeetuse tagajärjeks. 
Paljud autorid [G. Hauser, M. Marti, R. Wenner (6)] on arvamusel, et 
keedusoola- ja veepeetus on menstruatsioonieelsed füsioloogilised nähtu
sed, kuid premenstruatsioonisündroomi puhul on need lihtsalt ulatusliku
mad. Osa autoreist arvab, et premenstruatsioonisündroomi põhjustavad 
vegetatiivse närvisüsteemi tasakaaluhäired. Kuid ka siin on seisukohad 
erinevad: ühed oletavad parasümpaatilise, teised sümpaatilise süsteemi 
ülekaalu.

Ravivõtteid on niisama arvukalt kui selle sündroomi tekkepõhjuste 
hüpoteese. Tänapäeval on loobutud varem kasutusel olnud röntgenkast- 
ratsioonist. Järjest rohkem propageeritakse suguhormoonide kasutamist., 
J. Artneri (3) andmeil mõjuvad need hormoonid vegetatiivse närvisüs
teemi keskustele. Häid tulemusi on saadud östrogeensete, androgeensete 
ja kollaskeha hormoonide tarvitamisel. W. Bickers (tsit. 3 järgi) viitab 
sellele, et positiivselt mõjub ovulatsiooni mahasurumine. Mõned soovita
vad manustada suguhormoone, eriti androgeene koos kollaskeha hormoo
niga. Östrogeenide ja androgeenide ühist toimet peetakse halvemaks.

Mitmete autorite [H. Kleine (8)] andmeil on tulemusi saadud mitte 
üksnes hormoonravi, vaid ka vitamiinraviga. Eriti tõhusalt mõjuvad A-, 
E- ja D-vitamiin ning B-vitamiinikompleks. Tulemusrikas on olnud ka 
diureetikumide kasutamine.

Mõned autorid [G. Hauser, M. Marti, R. Wenner (6)] soovitavad 
antiallergilisi preparaate ja vegetatiivset närvisüsteemi mõjustavaid ravi
meid. Samuti on omal kohal füsioteraapilised protseduurid, mida kasu
tatakse koos muude ravimeetoditega. J. Artneri (3) andmeil ei tohi 
premenstruatsioonisündroomi vaadelda üksnes hormonaalsest seisukohast, 
kuid tuleb arvestada ka vegetatiivset närvisüsteemi, millega sisenõristus
süsteem on tihedas seoses.

Naispatsient K., 43 aastat vana (haiguslugu nr. 5246/1964. a.), saabus 23. novembril 
1964. a. Pärnu Linna Haigla günekoloogiaosakonda. Kaebas valusid alakõhus, mil
lega kaasnes sagedane oksendamine. Menarche oli alanud 16. eluaastal, seejärel oli 
clnud pool aastat vahet, siis oli menstruatsioon kulgenud regulaarselt päeva 
valudeta ja keskmise vereeritusega. Viimane menstruatsioon 4.—9. novembrini 
1964. a. Sünnitusi kaks (normaalsed sünnitused aastail 1947 ja 1949). Varem pole 
haige olnud.

Kuue aasta jooksul olid iga kord 8—10 päeva enne menstruatsiooni tekkinud 
tugevad valud alakõhus ja ristluu piirkonnas. Kahe viimase aasta kestel olid valud 
intensiivistunud. Kui algas menstruatsioon, siis need vaibusid. 1964. a. juunist alates 
kaasnes valudega sagedane oksendamine. Haige oli korduvalt viibinud statsionaarsel 
ravil kroonilise sapipõiepõletiku tõttu. 4. oktoobril 1964. a. oli tehtud cholecystecto- 
mia. Patoloogilis-histoloogiline diagnoos: Cholecystitis chronica. Novembris algasid 
valud ja oksendamine uuesti.

Status gynaecologicus normaalne. Günekoloogiaosakonnas alustati sümptomaati
list ravi. Tupe tsütoloogilises preparaadis leidus rohkesti lameepiteeli pindmise kihi 
pükniliste tuumadega rakke (IV tüüp Schmitti klassifikatsiooni järgi).

Oletasime valulikku ovulatsiooni, millega kaasneb oksendamine ja mis aastate 
jooksul on kujunenud tingitud refleksiks. Teatavasti tekivad tingitud refleksid mitte 
ainult eksteroretseptorite, vaid ka interoretseptorite ärritamisel (2).

Lähtudes valulike ovulatsioonide hüpoteesist, otsustasime järgmise menstruat
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siooni saabumisel anda androgeenseid hormoone suurtes annustes. M. Arsenjeva (1) 
väidab, et juhul, kui virilismi kliinilised nähud puuduvad ja atroofiatunnuseid 
tsütoloogilistes preparaatides pole, ei tohi hüperöstrogeenses seisundis haigete ravi
misel karta testosterooni suuri koguannuseid. Endogeenne östrogeenne stimulatsioon 
nivelleerib manustatavate androgeensete preparaatide toimet.

Kui kõne all oleval haigel algas 27. novembril menstruatsioon, lakkasid oksen
damine ja valu. Raviks anti testosteroonpropionaadi 5%-list õlilahust 1,0 g päevas 
12 päeva jooksul.

12. detsembril leidus tupe tsütoloogilises preparaadis mitmekihilise lameepiteeli 
pindmise kihi alumise rea ja parabasaalkihi rakke (II—III tüüp), mis viitas sellele, 
et ovulatsiooni ei toimunud. Ravi vältel oli haige enesetunne hea, oksendamine ei 
kordunud. Hiljem esines vähene valulikkus alakõhus.

23. detsembril (oodatava menstruatsiooni ajal) oli tsütoloogilises preparaadis 
rohkesti pükniliste tuumadega polügonaalseid lameepiteeli rakke (IV tüüp). Uuesti 
alustati androgeensete hormoonide manustamist, mida jätkati ambulatoorselt (haige 
lahkus osakonnast 24. detsembril 1964. a.). Ravikuur kestis 24. XII 1964. a. — 7. I 
1965. a. 7. jaanuaril preparaadis jällegi pindmise kihi alumise rea ja parabasaalkihi 
rakke. 9.—14. jaanuarini menstruatsioonitaoline vereeritus.

24. jaanuaril alustati kolmandat ravikuuri. Haige enesetunne hea, oksendamist 
ei esinenud. Järgmine menstruatsioon 5.—9. veebruarini. Üldse sai haige androgeen
seid hormoone kolme ravikuuri vältel, mis algasid oodatava menstruatsiooni esime
sel päeval ja kestsid 12—14 päeva.

Veebruarikuu jooksul oli haige enesetunne hea. Menstruatsioon algas märtsi 
algul. Järgmine menstruatsioon oli märtsi lõpul, enne seda esines vähene rõhu- 
mistunne kõhus, kuid iiveldust ei olnud. Raviefekti kinnitamiseks otsustati teha nel
jas kuur, mille jooksul anti testosterooni.

Eeltoodust nähtub, et premenstruatsioonisündroom on erakordselt 
polüetioloogiline ja polüsümptomaatiline. Ei maksa imestada, kui haiged 
satuvad mitme eriala arstide juurde. Seetõttu on oluline, et sisehaigusi 
põdevate ja opereerimist vajavate haigete puhul peetaks nõu ka güneko
loogiga.

Ebaõige oleks kasutada eespool kirjeldatud raviskeemi šabloonina. 
Igasugune ravi vastavalt haiguse kliinilisele pildile, haige eale jne., peab 
olema rangelt individualiseeritud. Hormoonravi rakendamisse, eriti noorte 
naiste puhul, tuleb suhtuda äärmiselt ettevaatlikult.

KIRJANDUS: 1. Арсеньева M. Г. Основы гормональной цитологической диаг
ностики в гинекологии. Л., 1963. — 2. Быков К. М., Владимиров Г. Е. и др. Учеб
ник физиологии. М., 1955. — 3. Art пег, J. Zbl. Gynäkol. 1965, 5, 145—147, 156—158. 
4. G г е е п h i 11, J. а. F г е е d, S. J. Amer. Med. Assoc. 1941, 117, 504—506. — 
5. Hamblen, E. Endocrinology of Woman. Springfield, 1949, 465. — 6. Hau
ser, G., Marti, M., Wenner, R. Z. Geburtshilfe und Gynäkol., 1959, 19, 4, 

299. — 7. Israel, S. J. Amer. Med. Assoc., 1938, 110, 1721. — 8. Kl eine, H. 
Zbl. Gynäkol. 1953, 75, 1907.

О ПРЕМЕНСТРУАЛЬНОМ СИНДРОМЕ

3. Перманд
Резюме

У многих женщин в период, предшествующий менструации, наблюдается психи
ческое и физическое недомогание, которое называют пременструальным синдромом. 
Недомогание отмечается в период овуляции, а чаще за 8 дней до менструации. С на
чалом менструации оно проходит.

Причинами пременструального синдрома считают гиперфолликулярное состояние, 
повышенную продукцию гормона желтого тела, гиперандрогенемию эндогенную аллер
гию, вызванную стероидгормонами яичников, и нарушение равновесия вегетативной 
нервной системы (преобладание тонуса парасимпатической или симпатической нерв
ной системы).

Методов лечения синдрома так же много, как и гипотез механизма его возник
новения. Все больше склоняются к применению половых гормонов. Хорошие резуль
таты получены при применении эстрогенных, андрогенных гормонов и гормона желтого 
тела. Рекомендуют также и витаминотерапию. Получен эффект и при назначении 
диуретиков, антиаллергических препаратов, а также физиотерапевтических процедур.

Пременструальный синдром исключительно полиэтиологичен и многосимптомен. 
Лечение больных в соответствии с клинической картиной должно быть строго инди
видуальным, причем необходимо помнить, что при проведении молодым женщинам гор
мональной терапии следует быть исключительно осторожным.

Приводится описание случая заболевания, при котором имел место резко выра
женный пременструальный синдром.
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DIATERMOKOAGULATSIOONI KASUTAMISEST 
PARODONTOPAATIA KOMPLEKSRAVIS

V. LAU RAND
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna stomatoloogia kateedrist, juhataja dotsent 
N. Vihm, ja Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikust, peaarst Eesti NSV teeneline 

arst G. Veerma)

Parodontopaatia kompleksravi üks põhiülesandeid on granulatsioon- 
koe eemaldamine patoloogiliselt muutunud igemetaskust. Selleks on 
kasutatud söövitavaid aineid, nagu püotsiidi, piimhapet, kroomhapet, 
resortsiini jt. Et kangetoimelised ained denatureerivad ka tervet kude 
ja põhjustavad selle kärbumist ning korduval manustamisel võib igeme
tasku sügavamaks muutuda, soovitavad mitmed autorid nende kasutami
sest loobuda [S. Väis (1), I. Ginzburg (2), I. Meissahhovitš (5), A. Rõba- 
kov (8), M. Skutski (9) jt.]. M. Skutski (9) uurimused 1958. aastast näita
vad, et püotsiidi korduval kasutamisel võivad tekkida degeneratiivsed 
muutused parodondi närvikiududes ja ganglion trigeminale närvirakku- 
des. Neist tähelepanekuist lähtudes mõjustati igemetaskus leiduvat 
granulatsioonkude diatermokoagulaatori abil. Koaguleerimisel tekkiv 
närvilõpmete blokaad ja veresoonte tromboseerumine nõrgenda
vad patoloogiliste impulsside ülekannet reflektoorsel teel (7) ning vähen
davad toksiliste laguproduktide ja mikroobi toksiinide imendumist (10). 
Kõrgsagedusvool toimib mitte ainult kohas, kus aktiivne elektrood koega 
kokku puutub, vaid ka sellest kaugemal. Koaguleerunud kude moodus
tab naabruses olevas koes nn. diatermisatsioonitsooni, mille verevarus- 
tus paraneb (4). Et koaguleerunud koesse jääb teataval hulgal vedelikku, 
siis säilitab kude mõningal määral elastsuse ja esialgse sideme ümbrit
sevate kudedega (6). Koaguleerumine peab olema küllaldane, vastasel 
korral on tagajärjed ajutised. Tuleb vältida, et igemetaskutesse ei satuks 
verd ega sülge. Õigesti tehtud koagulatsioonravi on üheseansiline.

Käesolevas töös kasutati diatermokoagulaatorit DK-3 ja DKC-1 
(võimsus 9—12 W). Hõbedast valmistati ala- ja ülalõuaelektroodid, mis 
kaeti isoleeriva nitroliimikihiga. Elektroodide otsad jäeti vabaks 1 mm 
ulatuses. Selliseid elektroode on võimalik steriliseerida keetmise või 
piirituses hoidmise teel. Kasutati A. Martšenko (3) poolt soovitatud mee
todit.

Pärast suukoopa saneerimist tehti paikne tuimastus dikaiini 5%-lise 
lahusega või infiltratsioon-, harvem juhtetuimastus novokaiini või lido- 
kaiini 2%-lise lahusega. Granulatsioonkoe koaguleerimiseks viidi aktiivne 
elektrood igemetasku põhja ja toodi seejärel kaarjate liigutustega kõr
gemale. Viimane ringliigutus tehti igeme serval. On tähtis, et aktiivne 
elektrood oleks liikumisel tihedalt vastu igemetasku seina. Ühel ravi
seansil koaguleeriti 3—5 igemetaskut. Uued alad töödeldi 3—4 päeva 
pärast. Et koaguleeritud kude on soodsaks substraadiks baktereile, soo
vitatakse esimestel päevadel suud loputada nõrkade desinfitseerivate 
lahustega. Ravimpastade viimist igemetaskutesse tuleb pidada ebaõigeks, 
sest see takistab koaguleerunud koe eemaldumist ja epiteliseerumist.

1965. a. alates raviti Tanu Linna Stomatoloogia Polikliinikus sel 
meetodil 47 haiget. Nende hulgas oli 32—61-aastasi mehi 18 ja 17— 
59-aastasi naisi 29. Üldse koaguleeriti 201 igemetaskut. Neist 78 kuulus 
parodontopaatia põletikulis-atroofilise vormi esimesse staadiumi, 116 
teise ja 7 kolmandasse. Pärast koagulatsioonravi jaotati haiged kahte 
rühma. Esimese rühma haigetel ainult koaguleeriti igemetaskud, kuid 
mingisugust ravimit ei manustatud, samuti soovitati nõrkade desinfit
seerivate lahustega kodus suud loputada. Teise rühma haigetele asetati 
koaguleeritud piirkonda 15 minutiks (välispidiselt) marlitampoon, mis 
oli niisutatud E. šamrai (11) poolt sünteesitud C- ja P-vitamiini sisal-
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dava galaskorbiini 1%-lise lahusega. Protseduuri korrati iga päev 3 4r 
päeva jooksul. Mõlema rühma haigetele määrati C- ja P-vitamiini ka 
pulbritena. Pärast esimese ravinädala lõppu soovitati igemeid massee
rida ja hambaid puhastada mineraalkolloidkompleksi või karotiinkloro- 
fülli sisaldavate hambapastadega («Помории», «Лесная», «Хвойная»). 
Kaheksal juhul süstiti preparaati ФИБС (üks ravikuur).

Pärast igemetaskute koaguleerimist kadusid kibelemine ja veritse- 
mine mõlema rühma haigetel. Et koagulatsioon toimus igemetaskus, siis 
hambakael märgatavalt ei paljastunud. Tulemusi saadi kõikidel juhtudel 
haiguse esimeses ja teises staadiumis. Esimese rühma haiged paranesid 
7.—8. päevaks, teise rühma haiged, kes said koagulatsioonravi ja kellele 
määrati galaskorbiini 1%-list lahust, aga 4.—5. päevaks. Igeme turse 
vähenes, ige omandas normaalse värvuse ja kinnitus vahetult hamba- 
kaelale. Ravi haiguse kolmandas staadiumis jäi tagajärjetuks. 4—5 kuud 
hiljem tehtud järelkontrollimisel selgus, et ravi haiguse esimeses ja teises 
staadiumis oli kõikidel juhtudel tulemusi andnud.

Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikus saadud kogemuste järgi võib 
parodontopaatia puhul soovitada diatermokoagulatsiooni. Küretaažiga 
võrreldes on protseduur valutum, samuti kulub ravimiseks vähem aega. 
Galaskorbiini 1%-lise lahuse manustamine soodustab epitelisatsiooni ja 
ainevahetusprotsesse parodondi kudedes.

KIRJANDUS: l.Baftc С. И. Терапевтическая стоматология. M., 1965. — 
2. Гинзбург И. С. Стоматология, 1953, 4, 10—15. — 3. Марченко А. И. В кн.: 
Диатермокоагуляции патологических десневых карманов при лечении амфодонтоза. Сб. 
рефератов. Киев, 1955, 149—150. — 4. Марченко А. И. В кн.: Ппоблемы стомато
логии. Киев, 1958, 265—269. — 5. Мейсахович И. А. В кн.: Вопросы стоматоло
гии. Пермь, 1960, 18—19. — 6. Н о в и к И. О. Пародонтоз. Киев, 1964. — 7. НовикИ. О. 
и др. В кн.: Проблемы стоматологии. Киев, 1958, 283—288. — 8. Рыбаков А. И. 
Стоматиты. М., 1964. — 9. Скуцкий М. А. Стоматология, 1958, 1, 28—34. — 
10. Ш а м р а е в с к и й С. М. В кн.: Современные проблемы электрохирургии. М., 195CL 
75—93. — 11. Шамрай Е. Ф. К проблеме взаимодействия витаминов С и Р. Киев, 
1962.

О ПРИМЕНЕНИИ ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТОПАТИИ

В. Лауранд

Резюме

Основная задача в комплексном лечении пародонтопатии состоит в устранении 
грануляционной ткани из патологического десневого кармана. Поскольку при неодно
кратном применении прижигающих лекарств десневой карман может даже углубиться, 
коагуляция грануляционной ткани в десневом кармане производилась с помощью диа- 
термсжоагуляции аппаратами ДК-3 или ДКС-1. Из серебра были изготовлены электроды 
для нижней и верхней челюстей. После обезболивания коагуляцию начинали со дна- 
десневого кармана, с каждым кругом накладывая электрод маргинальнее. Всего была 
произведена коагуляция 201 десневого кармана. Из них пародонтопатии первой стадии 
было 78, второй — 116 и третьей — 7. Больным первой группы, кроме диатермокоа
гуляции, никаких лекарств не назначали. Больным второй группы на десны, где про
изводили коагуляцию, накладывали тампоны, пропитанные 1%-ным раствором гала- 
скорбина. Эпителизация десневых карманов заканчивалась у больных первой группы 
на 7—8-й день, а у больных второй группы — на 4—5-й.

Диатермокоагуляция оказалась эффективной при первой и второй стадиях воспа
лительно-дистрофической формы пародонтопатии, при третьей стадии эффекта не на
блюдалось.
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ANGIINI RETSIDIIVIDE PÕHJUSTEST

(II. Settereaktsiooni ja leukotsüütide arvu dünaamika kliinilisest 
tähendusest angiini puhul)

Arstiteaduse kandidaat V. MOSSIN

Settereaktsiooni (SR) ja leukotsütaarse reaktsiooni muutusi perifeer
ses veres angiini ja kroonilise tonsilliidi puhul on nii kodu- kui ka välis
maises kirjanduses laialdaselt valgustatud, ent käesoleva ajani puudub 
lõplik seisukoht nende muutuste kliinilisest tähendusest [N. Lazareva (4), 
V. Dzõza (2), V. Moškevitš (5), M. Ivanova ja S. Gavalov (3), N. Richt- 
ner (7) jt.].

Teatavasti on leukotsüütide arvu muutused tingitud organismi reak- 
tiivsuse muutumisest [D. Janovski (6)]. Erütrotsüütide settereaktsiooni 
olemust ei ole veel lõplikult selgitatud [G. Burtšinski (1)], kuid selle muu
tused peegeldavad samuti organismi reaktiivsuse astet. Oletatakse, et 
kiirenenud SR ja leukotsüütide arvu suurenemine on mis tahes haiguse 
puhul organismi kõrgenenud reaktiivsuse üks näitajaid.

Käesoleva töö sihiks oli välja selgitada SR-i ja leukotsüütide arvu 
prognostiline tähendus angiini puhul, kindlaks teha nende dünaamika 
haiguspäevade kaupa, suurenemise ja normaliseerumise ajad ning välja 
töötada testide andmete kliinilise hindamise skeem.

6 aasta jooksul on 903 angiinihaiget uuritud statsionaaris, millele 
järgnes ambulatoorne jälgimine 2—3 ja isegi rohkema aasta vältel. 
Esimene vereanalüüs tehti haige saabumisel statsionaari (haiguse kõrg
punktis), teine pärast kliinilist tervenemist; paljudel juhtudel uuriti verd 
3 ja enam korda. SR-i üle 12 mm esimese tunni jooksul ja leukotsüütide 
arvu üle 8000 1 mm3 veres peeti kõrgenenuks. Üldse tehti 2253 vereana- 
lüüsi.

SR-i ja leukotsüütide arvu dünaamika järgi jaotati kõik angiini- 
haiged 4 rühma. I rühm: SR ja leukotsüütide arv olid kogu haigusperioo- 
dil normis. II rühm: SR oli normis, leukotsüütide arv aga suurenenud üle 
normi. III rühm: SR oli haigusperioodil kiirenenud, leukotsüütide arv 
aga kogu aeg normis. IV rühm: SR ja leukotsüütide arv olid haigus
perioodil normist kõrgemad (vt. tabel 1).

Uuritud angiinihaigete jagunemine rühmadesse ja retsidiivide tekkimine 
paranemisperioodil (protsentides)

Tabel 1

Haigete rühm Haigete arv (%) Angiini retsidiivid (%)

I 12 34
П 36 50

III 9 5
IV 43 11

Kokku 100 100

Tabelist 1 nähtub, et esimene angiinihaigete rühm oli võrdlemisi 
väike (12% vaatluse all olnud haigetest), ent selle rühma rekonvalestsen- 
tidel täheldati ebasoodsaid hilistulemusi kõige sagedamini (34% retsidii
vide üldarvust). Soodne kulg esines kõige sagedamini angiini põdenute 
IV rühmas, mis moodustas peaaegu poole haigete arvust (43%), kuid 
ebasoodsat kulgu kohtas selle rühma rekonvalestsentidel harvem kui 
kõikides muudes rühmades (kokku 11% retsidiivide üldarvust).

Kahe esimese rühma haigetel püsis SR kogu haigusperioodi vältel 
normis, arvuliselt oli neid peaaegu pool uurituist (48%), kuid nende kahe 
rühma rekonvalestsentide kohta tuli 84% kõikidest retsidiivijuhtudest.
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Küll aga kahes viimases rühmas, kus SR oli kiirenenud (52%), 
angiini retsidiive harva (16% üldarvust). Järelikult on prognoos retsidu 
vide mõttes halvem haigetel, kel angiini ägedal perioodil SR on normis, 
parem aga neil, kel see on kiirenenud.

Seega organismi erinev reageerimine (mida igal üksikjuhul võib 
kindlaks teha SR määramise ja leukotsüütide loendamise teel) mandlitesse 
tunginud nakkusele on teatavas seoses angiini retsidiividega. Rekonva- 
lestsendid, kellel SR ja leukotsüütide arv angiini ägedal perioodil püsisid 
madalad, vajavad erilist dispanseerset järelevalvet, sest neil tekivad 
kõige sagedamini kroonilise tonsilliidi nähud ja ka angiini retsidiivid. 
Niisugustel puhkudel soovitasime hoiduda ülejahtumise eest. See andis 
ka tulemusi.

Mida raskemini kulges angiin, seda sagedamini kiirenes SR ja seda 
suurem oli leukotsüütide arv, kuid see ei olnud rangelt seaduspärane. 
Tuli ette ka väga raske kuluga angiinijuhte, kusjuures nende testide 
näitajad olid madalad. SR-i ja leukotsüütide arvu muutuste uurimine 
haiguspäevade järgi võimaldas selgitada, et angiinihaigetel SR kiireneb 
ja leukotsüütide arv suureneb juba esimestest haiguspäevadest alates. 
Ent üksikjuhtudel võib nende näitajate kõrgenemine pidurduda 4.-5. 
haiguspäevani. Ajutiselt normaliseerunud SR võib uuesti kiireneda ja 
leukotsüütide arv suureneda enne ja pärast 10. haiguspäeva. SR oli 
kiirenenud 52%-1 ja leukotsütoos 61 %-1 angiinihaigetest. Seega on angiini 
puhul leukotsütaarne reaktsioon tundlikum põletikulise protsessi näitaja 
kui SR.

Kõige varem normaliseerusid SR 4.—5. ja leukotsüütide arv 3.—4. 
haiguspäevaks, tavaliselt aga 10. haiguspäevaks. Kuid 7з-1 juhtudest 
täheldati SR-i kiirenemist ja leukotsüütide arvu suurenemist pärast 
10. haiguspäeva; sel puhul algas normaliseerumine järgmisel nädalal. 
Mõnel angiinihaigel SR aeglustus ja leukotsüütide arv vähenes normini 
alles 20. ja kahel haigel 24. haiguspäeval. SR-i ja leukotsüütide arvu 
veelgi hilisemat normaliseerumist me ei täheldanud.

SR-i ja leukotsüütide arvu muutumise dünaamika hindamiseks 
angiini ja kroonilise tonsilliidi puhul on vaja ühtset skeemi, et haigeid 
dispanseerimise otstarbel õigesti rühmitada. Selleks võib kasutada meie 
poolt koostatud tabelit 2, milles toodud skeem on end õigustanud kliini
kus ja sobib nii teaduslikuks kui ka praktiliseks otstarbeks.

Tabel 2

SR-i ja leukotsüütide arvu kliiniline hindamine angiini ja kroonilist tonsilliiti 
põdevail haigeil

SR Leukotsüüdid

mm tunnis hinnang leukotsüütide arv 
1 mm3 hinnang

1—6 aeglustunud kuni 4000 ‘ eukopeenia
7—12 normaalne 4001—8000 f lormaalne

13—18 mõõdukalt kiirenenud 8001—12000 . nõõdukas leukotsütoos
19—24 tunduvalt kiirenenud 12001—16000 1 unduv leukotsütoos
üle 25 tugevasti kiirenenud üle 16000 Cugev leukotsütoos

KIRJANDUS: 1. Бурчи некий Г. И. Реакция оседания эритроцитов. Киев, 
1962. — 2. Дзыза В. Г. Ж. ушн., нос. и горлов. болезней. 1962, 1, 9—12. — 3. Ива
нова М. В. и Гавалов С. М. Труды Крымского мед. ин-та, Симферополь, 1957, 
т. 18, 348—353. — 4. Лазарева Н. А. Педиатрия, 1958, 10, 48—52. — 5. Мошке- 
вич В. С. Изв. Акад, наук Каз. ССР. Серия мед. и физиол. 1961, вып. 2, 3—6. — 
6. Яновский Д. Н. Картина крови и ее клиническое значение. Киев, 1957. — 
7. Richtner, N. G. Aeta oto-laryngol., 1950, 38, 5, 419 438.
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ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ АНГИН

(Клиническое значение динамики РОЭ и числа лейкоцитов при ангинах)

В. Мосин

Резюме

Динамическое изучение РОЭ и числа лейкоцитов (как показателей реактивности 
организма на болезнь) у 903 больных катаральными, фолликулярными, лакунарными, 
некротическими и язвенными ангинами (2253 анализа крови) показало, что у 12% лиц 
эти показатели были в пределах нормы в течение всего периода болезни, 36% имели 
нормальную РОЭ при повышенном числе лейкоцитов, 9% — ускоренную РОЭ при 
нормоцитозе и 43% — ускоренную РОЭ с лейкоцитозом. Рецидивы ангин наиболее 
часто возникали у тех реконвалесцентов, у которых РОЭ и число лейкоцитов в тече
ние всего периода болезни находились на низких уровнях. Установлено, что наиболее 
часто рецидивы ангин наблюдались в первой группе, которая составляла 12% от об
щего числа лиц, переболевших ангиной. Таким образом, разница в проявлениях дина
мики этих тестов при ангинах, отражающая различную степень реактивности орга
низма, имеет определенную связь с рецидивами ангин. Установлено также, что слабая 
степень общей реактивности организма на внедрившуюся в небные миндалины инфек
цию являлась ежегодно непосредственной причиной возвратов болезни в 20—25% слу
чаев от общего числа рецидивирующих ангин, которые обычно возникали в сырое и 
холодное время года.

Ускорение РОЭ наблюдалось у 52% и повышение числа лейкоцитов — у 61% 
больных. Повышение их уровней наблюдалось с первых дней болезни; в единичных 
случаях оно происходило на 4—5-й день. Самая ранняя нормализация данных тестов 
наступала на 4—5-й день, а обычно — на 6—10-й день. В редких случаях нормализа
ция этих тестов происходила на 18—20-й и даже на 24-й день болезни.

Автором предложена схема клинической оценки РОЭ и числа лейкоцитов в связи 
е их увеличением. Оценка РОЭ (мм в час): 1—6 — замедленная; 7—12 — нормаль
ная; 13—18 — умеренно ускоренная; 19—24 — выражение ускоренная; 25 и выше —• 
резко ускоренная. Оценка числа лейкоцитов (в 1 мм3): до 4000 — лейкопения, 4001 — 
8000 — нормоцитоз; 8001 —12 000 — умеренный лейкоцитоз; 12 001 —16 000 — выражен
ный лейкоцитоз; свыше 16 000 — резко выраженный лейкоцитоз. Данная схема обес
печивает единый принцип клинической оценки этих показателей.

LAKTAATDEHÜDROGENAASI ISOFERMENTIDEST 
REUMAT PÕDEVATEL LASTEL

L. TAMM 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti
teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski, ja NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia Pediaatria Instituudist, direktor professor M. Studenikin)

Üks tähelepanuväärsemaid saavutusi viimaste aastate jooksul on 
fermentide bioloogilise heterogeensuse avastamine. Fermentide variante, 
millel on ühesugune substraadispetsiifilisus, kuid erinev elektroforeeti- 
line liikuvus, primaarstruktuur ja molekulkaal, nimetatakse isofermen- 
tideks [C. Markert ja F. Moller (7), T. Wieland ja G. Pfleiderer (11)]. 
Isofermendid on organospetsiifilised ja nende uurimine võimaldab kind
laks teha eri elundite kahjustusi [U. Dubach (4), E. Vesell ja A. Bearn (9), 
F. Wroblewski ja K. Gregory (15), R. Wieme (12, 13), R. J. Wieme ja 
Y. Maercke (14), R. Richterich jt. (8)]. Põhjalikumalt on uuritud laktaat- 
dehüdrogenaasi isofermente.

Laktaatdehüdrogenaas on ferment, mis vahetult võtab osa püro- 
viinamarihappe muutmisest piimhappeks. Püroviinamarihape on üks 
tähtsamaid metaboliite süsivesikute, aminohapete ja rasvade ainevahe
tuses. Organismis suureneb püroviinamarihappe hulk südame ja vere
ringe puudulikkuse korral [M. Bakumenko (1), Z. Novitskaja (2), V. Ta- 
tarkin (3)]. Et püroviinamarihappe hulk veres suureneb alles raskete 
südame- ja vereringehäirete puhul, siis selle määramine varajaste aine
vahetushäirete avastamiseks on otstarbetu.
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Viis laktaatdehüdrogenaasi isofermenti on kindlas protsentuaalses 
vahekorras igas elundis (koes). Inimorganismis pole kahte elundit (kude), 
mille laktaatdehüdrogenaasi isofermentide spekter oleks ühesugune 
[E. Vesell jt. (10)]. Näiteks südames prevaleerib kõige kaugemale anoodi 
suunas liikuv ehk laktaatdehüdrogenaasi esimene fraktsioon, maksas aga 
kõige kaugemale katoodi suunas liikuv ehk viies fraktsioon. Nihked 
laktaatdehüdrogenaasi isofermentide spektris toimuvad rakkude hävimise 
ja rakumembraanide läbilaskvuse muutumise korral.

On teada, et müokardiidi puhul on tegemist südamelihase hapniku- 
vaegusega, mis põhjustab süsivesikute ainevahetuse häireid. Südame- 
lihases väheneb koehingamise intensiivsus ja organismis suureneb alfa- 
ketoonhapete, eeskätt püroviinamarihappe hulk. Eespool toodut arvesse 
võttes, samuti seda, et meile kättesaadavas kirjanduses ei leidunud töid, 
mis oleksid käsitlenud laktaatdehüdrogenaasi isofermentide muutusi 
reumahaigetel lastel, võtsime ülesandeks selgitada nende muutuste laadi 
reumokardiiti ja kroonilist tonsilliiti põdevatel lastel.

Laktaatdehüdrogenaasi üldaktiivsus tehti kindlaks B. Hiili ja C. Levi 
(5) poolt kirjeldatud spektrofotomeetrilisel meetodil. Isofermendid mää
rati agar-agarelektroforeesi teel.

Töö tehti NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Pediaatria Instituudi 
vanemaealiste laste I osakonnas (konsultant NSV Liidu Arstiteaduse 
Akadeemia tegevliige professor O. Sokolova-Ponomarjova). Uuriti 38 
reumokardiiti põdevat last (vanus 3—14 aastat), kellel reuma oli aktiivses 
faasis, ja 32 last (vanus 6—15 aastat), kel ilmnes kroonilise tonsilliidi ja 
kardiotonsillaarne sündroom. Et laktaatdehüdrogenaasi üldaktiivsust ja 
isofermentide normaalseid väärtusi selgitada, uuriti instituudi kliinilise 
biokeemia laboratooriumis 44 tervet last.

Meie andmeil on laktaatdehüdrogenaasi üldaktiivsus tervetel lastel 
200—400 ühikut. Isofermentide spektri normaalsed väärtused on toodud 
tabelis.

Laktaatdehüdrogenaasi isofermentide normaalne spekter lastel

LDH-1 LDH-2 LDH-3 LDH-4 LDH-5

1
M 40,4% 41,3% 11,6% 4,6% 2,5%

±m 0,59 0,55 0,58 0,20 0,16

Kroonilise tonsilliidi ja kardiotonsillaarse sündroomi puhul olid 
humoraalsed näitajad (SR, mukoproteiidid ja difenüülamiidid) normi 
piires, anti-O-streptolüsiini ja antihüoluronidaasi tiiter aga oli suuremal 
osal uurituist (58%) kõrgenenud. Normi piires oli selle grupi lastel ka 
laktaatdehüdrogenaasi üldaktiivsus vereseerumis. Isofermentide spektris 
ilmnes esimese fraktsiooni ehk südamefraktsiooni vähenemine (keskmi
selt 38,4±0,69%). See fraktsioon vähenes ravi käigus veelgi, kuid ravi 
lõpuks normaliseerus. Laktaatdehüdrogenaasi isofermentide teine frakt
sioon osutus suurenenuks (43,5±0,68%). Ravi ajal ilmnes selle vähene- 
mistendents. Isofermentide kolmas, neljas ja viies fraktsioon olid normi 
piires.

Reumokardiiti põdevate haigete grupis uuriti 38 last, kel oli diag
noositud I ja II astme aktiivsusega reumat (südame ja vereringe puudu
likkuse nähtudeta). Laktaatdehüdrogenaasi üldaktiivsus oli normi piires. 
Sellesse gruppi kuuluvatel haigetel olid muutused isofermentide spektris 
rohkem väljendunud kui kroonilist tonsilliiti põdevatel haigetel. Esimene 
fraktsioon oli vähenenud (keskmiselt 37,5± 1,22%) ja ravile vaatamata 
jäi see niisugusele tasemele kuni haiglast väljakirjutamiseni. Tõenäo
liselt oli vähenemise põhjuseks püroviinamarihappe liigne hulk kudedes, 
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sest laktaatdehüdrogenaasi substraadi optimum on esimese fraktsiooni 
korral madalam kui teiste korral [C. Markert (6)]. Teine fraktsioon oli 
normist kõrgem (44,9±0,95%). Ülejäänud kolm isofermentide fraktsiooni 
jäid normi piiresse.

Järeldused

1. Laktaatdehüdrogenaasi isofermendid on organospetsiifilisteks näi
tajateks; nende spektri muutumine viitab ainevahetushäiretele reumo
kardiiti põdevatel lastel.

2. Isofermentide spektri muutused sõltuvad patoloogiliste muutuste 
raskusest.

3. Kroonilise tonsilliidi ja kardiotonsillaarse sündroomi juhtudel on 
ainevahetushäired väikesed ja raviga kõrvaldatavad.

4. Laktaatdehüdrogenaasi isofermentide spektri alusel võib hinnata 
ravi tõhusust.

KIRJANDUS: 1. Бакуменко M. С. 17-ая годичная научная сессия Ин-та те
рапии АМН СССР «Сердечная и коронарная недостаточность», Тезисы докладов. М., 
1966, 17—18. — 2. Новицкая 3. В. Автореф. докладов 19-ой научн. сессии Сара
товского гос. мед. ин-та. Саратов, 1952, 14—17. — 3. Татаркин'В. М. Кардиоло
гия, 1965, 3, 82—83. — 4. Dubach, U. С. Schweiz. med. Wochenschr., 1962, 45, 
1436—1439. — 5. Hill, В. R. a. Levi, C. Cancer, 1954, 4, 7, 513—515. — 6. Mar
kert, C. L. Acad. Press., 1963, 4, 65—84. — 7. Markert, C. L. а. M о 11 e r, F. Proc, 
Nat. Acad. Sci. U.S.A., 1959, 45, 753—763. — 8. R, i c h t e r i c h, R. a. oth. Nature, 
1961, 191, 507—508. — 9. V e s e 11, E. S. а. В e а r n, A. G. J. Clin. Invest., 1958, 
37, 672—677. — 10. Vesell, E. S. a. oth. J. Clin. Invest. 1962, 41, 2012—2019. — 
11. Wieland, T, u. P f 1 e i d e r e r, G. Biochem. Z. 1957, 329, 112—116. — 12. Wie
me, R. J. Clin. chim. aeta, 1959, 4. 46—50. — 13. Wieme, R. J. Postgrad. Med. 1964, 
35, 38—48. — 14. Wieme, R. J. а. M а e r c k e, Y. Ann. N. Y. Acad. Sci., 1961, 94, 
898—911. — 15. Wroblewski, F. a. G r e g о г у, K. F. Ann. N. Y. Acad. Sci., 
1961, 94, 912—931.

ИЗОФЕРМЕНТЫ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ У ДЕТЕЙ, 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТИЗМОМ

Л. Тамм

Резюме

В последние годы удалось установить существование некоторых ферментов в не
скольких молекулярных формах. Эти разновидности ферментов, имеющие одинаковую 
субстратную специфичность, но отличающиеся по своим физико-химическим свойствам, 
были названы изоферментами. Изоферменты, являющиеся органоспецифическими, позво
ляют выявить поражения отдельных органов при различных заболеваниях.

В настоящей работе были исследованы изоферменты лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
и их общая активность у 38 детей, больных ревматизмом в активной фазе, но без 
недостаточности кровообращения, и у 32 детей, больных хроническим тонзиллитом и 
кардиотонзиллярным синдромом, а также у 44 здоровых детей. В результате были 
выявлены отклонения от нормального спектра изоферментов ЛДГ (понижение первой 
фракции, которое было более выражено при ревмокардите, чем при хроническом тон
зиллите). Общая активность ЛДГ у всех детей была в норме. Спектр изоферментов 
ЛДГ на фоне проведенного лечения у детей, больных хроническим тонзиллитом, нор
мализовался. У детей, больных ревматизмом, изменения в спектре изоферментов дер
жались до выписки из клиники. Данные исследования изоферментов у этих больных 
указывают на нарушенный обмен веществ при ревмокардите и хроническом тонзиллите. 
На основании спектра изоферментов ЛДГ можно судить об эффективности применяе
мого лечения.
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NÕUKOGUDE VÕIMU 
50 AASTAPÄEVAKS
TERVISHOIU ARENGU JA KAADRI KASVU PÕHILISED NÄITAJAD

Pärast nõukogude võimu taaskehtestamist Eestis 1940. aastal on ini
meste elulaad järsult muutunud. Tasuta arstiabi, väljamaksed sotsiaal
kindlustuse alal, abirahad ja pensionid, stipendiumid, soodustused laste 
ülalpidamiseks lasteasutustes, sanatooriumid ja puhkekodud — see kõik 
on meie jaoks loomulik ja tavaline. Need laialdaselt pakutavad hüved 
on pärit ühiskondlikust tarbimisfondist. Ainuüksi 1965. aastal tuli sealt 
lisaks töistele tuludele 170 rubla iga inimese kohta.

Aastail 1939—1940 kulutati tervishoiule kodanlikus Eestis ühe 
elaniku kohta 45 senti, 1945. aastal ainult tervishoiu ministeeriumi 
süsteemis 4 rubla 80 kopikat, 1965. aastal aga 34 rubla 31 kopikat.

Tabel 1
Eesti NSV tervishoiu arengu peamised näitajad

1913. a. 1940. a. 1945. a. 1966. a.

Arste (hambaarstid välja arvatud) 425 813 460 3196
Keskharidusega meditsiinitöötaj aid 837 1267 1286 9828
Haiglaid ja dispansereid 40 58 145 191
Voodikohtade arv nendes 2500 5054 5681 14090
Naiste- ja lastenõuandlaid — 45 43 108
Lastesõimi ja -päevakodusid — 13 34 355
Kohtade arv nendes sõimeealiste laste
jaoks — 240 1203 11711

Hoolitsus rahva tervishoiu eest avaldub üha suurenevates assignee- 
ringutes, mida riik selleks otstarbeks eraldab, tervishoiusüsteemi kasvus 
nii kvantitatiivses kui ka kvalitatiivses mõttes, samuti meditsiinikaadri. 
täienemises.

Öeldu kinnitamiseks esitame andmed.*

• Andmed on toodud ainult Eesti NSV Tervishoiu 
kuuluvate asutuste ja nendes töötavate meditsiinitöötajate

Tabel 2

Arstide arv Eesti NSV-s ja nende jaotumine tähtsamate erialade järgi

• 1940. a. 1945. a. 1966. a.

Kokku 813 460 3196
Sealhulgas: terapeute 266 147 624

kirurge 57 39 293
akušöörgünekolooge 80 33 200
pediaatreid 67 47 420
okuliste 27 15 65
otorinolarüngolooge 22 8 72
neuropatolooge 38 14 90
psühhiaatreid 12 9 63
ftisiaatreid 30 24 177
dermatovenerolooge 57 22 45
röntgenolooge 11 8 133,
sanitaaria ja epidemioloogia
ala arstid 74 18 222.
stomatolooge 50 22 366'

Peale nende hambaarste 158 58 134

Ministeeriumi 
kohta.

süsteemu
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Vabariigis vähenevad haigestumus ja suremus, tugevneb elanike ter
vis. Sellised muutused ei toimu iseenesest, 1966. aastal oli meil 191 haig
lat ja dispanserit (nende arv on 1913. ja 1940. aastaga võrreldes suure
nenud 4,8 ja 3,3 korda), voodikohtade arv on kasvanud 14090-ni (kasv 
5,6 ja 2,8 korda). Arstide arv on 1913. aastaga võrreldes suurenenud 7,5 ja

Keskharidusega meditsiinitöötajate arv Eesti NSV-s ja nende jaotumine 
erialade järgi

Tabel 3

1940. a. 1945. a. 1966. a.

Kokku 1267 1286 9828
Sealhulgas: velskreid 120 222 1699

ve J skerämmaemandaid — 78 328
ämmaemandaid
sanitaararsti ja epidemioloogi

306 131 661

abisid — 8 267
meditsiiniõdesid 471 750 5262
laborante
röntgemtehnikuid ja -labo-

3 15 404

rante — 1 181
hambatehnikuid
desinfektsiooni-instruktoreid

61 22 168

ja desinfektoreid 13 1 ” 375

1940. aastaga võrreldes 3,9 korda ning keskharidusega meditsiinitööta
jate arv vastavalt 11,7 ja 7,8 korda. Tervishoiuvõrgus töötavate arstide 
hulgas on 2 arstiteaduse doktorit ja 71 arstiteaduse kandidaati. Huvitav 
on teada, et 1966. aastaks oli naisarstide arv 1940. aastaga võrreldes 
suurenenud 11,8 korda ning nad moodustasid 75,0% arstide üldarvust 
(1940. aastal 24,8%). 1966. aastal tuli iga 10000 elaniku kohta keskmiselt 
24,9 arsti (1913. aastal 4,5, 1940. aastal 7,7) ja 76,4 keskharidusega 
meditsiinitöötajat (1913. aastal 8,9, 1940. aastal 12,4).

Vabariigis ei leidu paika, kus inimesele vajaduse korral ei antaks 
meditsiinilist abi. Ka kõige kaugemates piirkondades töötavad arstid ja 
keskharidusega meditsiinitöötajad. Mis tahes raskustele vaatamata on 
nad alati valmis abistama haigestunut ja tegema kõik selleks, et inimene 
võiks töö juurde tervena tagasi pöörduda. Meditsiinitöötajate ennast
ohverdavat tööd hindab rahvas väärikalt.

Arstiteadusele ja tervishoiule pööravad rohket tähelepanu Nõuko
gude Liidu Kommunistlik Partei ja Nõukogude valitsus. Kogu maa 
tähistab meditsiinitöötajate päeva kui üldrahvalikku pidupäeva. Neli 
meditsiinitöötajat oli Eesti NSV Ülemnõukogu saadikud,. 30 isikule on 
antud Eesti NSV teenelise arsti aunimetus ja 306 meditsiinitöötajale 
rinnamärk «Tervishoiu eesrindlane». Paljud on teenete eest Suure Isa
maasõja ajal ja hiljem saanud valitsuse autasusid. Sellele loetelule lisan
dus veel 78 isikut, keda 1966. aasta detsembris autasustati NSV Liidu 
Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse alusel.

M. Marants

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА КАДРОВ И РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

М. Маранц

Резюме
Приводятся основные показатели развития здравоохранения и роста кадров в- 

Эстонской ССР, сравниваемые с показателями 1913, 1940, 1945 и 1966 годов. Приведен
ные данные касаются только учреждений, относящихся к системе Министерства здра- 
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сохранения Эстонской ССР, и работающих в них медицинских работников. Из этих 
данных видно, какое огромное внимание и заботу проявляют Коммунистическая партия 
и Советское правительство об организации здравоохранения и здоровье людей, как ве
лико развитие советского здравоохранения и рост медицинских кадров.

ENNE SUURT TORMI
(Vanima praktiseeriva eesti arsti meenutusi)

Nõukogude võimu juubeliaasta puhul pöördus toimetuse töötaja vanima prak
tiseeriva eesti arsti Mats Nõgese poole, paludes meenutada, kuidas õpiti medit
siini enne Suurt Oktoobrirevolutsiooni, mis ootas noort arsti Eesti-, Liivi- ja Kura
maa kubermangus pärast ülikooli lõpetamist ja missugune oli sel ajal olukord ter
vishoiu alal.

M. Nõges 1912. aastal

Eesti NSV teeneline arst M. Nõges on sündinud 1879. aastal ja saab tänavu 
25. augustil 88-aastaseks. Ta õppis Tartu ülikoolis aastail 1908—1913. Töötas ümmar
guselt 40 aastat Viljandi linnahaigla sisehaiguste osakonna juhatajana. Viljandi 
arstide organisatsiooni kauaaegne esimees. 1962. a. alates Jämejala Vabariikliku 
Psühhoneuroloogia Haigla tuberkuloosiosakonna juhataja.

Mats Nõgese tee meditsiini juurde on mitmeti 
tüüpiline nende eesti soost üliõpilaste hariduskäigule, 
kes õppisid Tartu ülikoolis kodanlik-demokraatlike 
revolutsioonide ja imperialismi ajajärgul. See oli 
kõike muud kui lühike ja sile. M. Nõges pääses ülikooli 
alles 29-aastaselt, pärast seda, kui ta aastaid oli Luu
gas, Pihkvas, Fetrozavodskis ja Vologdas töötanud 
posti- ja telegraafiametnikuna ning Vologdas gümnaa
siumi eksternina lõpetanud. Alles see 800 kuldrubla, 
mis ta aastate kestel kõiki vajadusi rangelt piirates 
kokku oli hoidnud, avas talle tee kõrgema hariduse 
juurde, mis muidu enne Suurt Oktoobrirevolutsiooni 
oli priviligeeritud seisuste, aadli ja vaimulike või siis 
ühiskonna kõige jõukamate kihtide eesõiguseks

Kuuekümne aasta eest erines Tartu ülikool, 
Univer sitas Jurjevensis praegusest tunduvalt. Arstitea
duskonnas, mis teaduskondadest oli kõige suurem, 
olid rõhuvas ülekaalus vene tudengid, enamasti amet
likes sinistes mundrites, tolleaegse moe kohaselt habe
mete või vurrudega ja tunduvalt vanemad kui prae
gusaegsed üliõpilased. Venelaste kõrval torkasid silma 
värvimütsides uhkeldavad balti sakslased, kes pidasid 
kommersse ja mensuure ning sõitsid kahehobusevoori
meestel kesklinna ja lõbustuskohtade vahet; jõukad 
elegantsed poolakad, kes ka kõige suurema poriga 

kandsid lakksaapaid; grusiinlased ja armeenlased, kes juba oma võõrapärase lõuna
maise tüübiga tähelepanu äratasid; juudid, ukrainlased, lätlased ning lõpuks maa 
pärisrahvas, eestlased. Eestlasi oli üliõpilaste hulgas üldse ümmarguselt 10 prot
senti. Täpsemad andmed on säilinud 1910. aastast, mil neid oli 287 ehk 11 protsenti 
üldarvust. Enamik oli Lõuna-Eestist pärit, kus maad olid paremad ja jõukust 
rohkem. Silmapaistvamatest eesti üliõpilastest arstiteaduskonnas mäletab M. Nõges 
kaht hilisemat professorit, Albert Väidest ja Felix Leppa.

Õppimine oli arstiteaduskonnas lihtsam kui praegu. Õppeaineid oli tunduvalt 
vähem. Omaette distsipliinidena ei tarvitsenud õppida pediaatriat, nakkus-, naha- 
ja suguhaigust, keemiat võeti läbi hoopis vähem kui praegu. M. Nõges lõpetas üli
kooli cum laude eriliste pingutusteta. Tõsi küll, ta ei puudunud üheltki loengult — 
ka see tähendas midagi.

Hoopis keerukam kui õppida oli kehvemate linnakodanike, käsitööliste, talu
poegade ja üksikute tööliste üliõpilastest lastel äraelamisega toime tulla.

õppemaks oli 50 rubla semestris ehk 100 rubla, V semestril isegi 125 rubla 
aastas. Taluteenija aastapalk oli samal ajal 50—60 rubla, lehm maksis 30 rubla, 
nael võid 20 kopikat (kilo 50 kopikat), toop piima 5 kopikat.

M. Nõgesel oli elu materiaalse külje korraldamisel õnne. Ta esitas palvekirja 
ja hakkas saama stipendiumi. See oli parajasti nii suur, et kattis õppemaksu. Sti
pendiume anti üldiselt väga vähe, ainult erandjuhtudel, millega ülikooli minnes ei 
saanud arvestada. Vedas ka korteriga. M. Nõges sai kostiliseks Friedebert Tuglase 
vanemate Mihkelsonide juurde Näituse uulitsasse. Tuglas oli sel ajal Soomes maa
paos ja käis vaid korra salaja kodus. Selle kümne rubla eest, mis korteri ja 
kosti eest maksta tuli, olid tagasihoidlik ulualune, küte, valgustus ja söök kind
lustatud. Teistel, kes majandasid end omal käel, oli hoopis keerukam. Kümme-viis- 
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teist rubla kulus ikka ära ka kõige suurema kokkuhoidlikkuse juures. Õnnega koos 
°!id need> kes said iga päev sooja toitu. Paljudel tuli leiva ja teega päevade kaupa 
läbi ajada. Rüütli uulitsas (praegune 21. juuni tänav) postkontori vastas oli 
söögimaja, kus üliõpilane võis 10 kopika eest saada kontidest keedetud suppi. 
Leiba võis selle juurde süüa niipalju kui kulus ja üliõpilased külastasid seda kohta 
elavalt. M. Nõges viis korra sinna oma ristiisa, kes talle maalt külla oli tulnud. 
Ristiisa ei jõudnud küllalt imestada, kui kehvalt tudengid elavad.

Majanduslikud probleemid ja mure homse pärast lõppesid täiesti, kui profes
sor Karl Dehio M. Nõgese 1910. aastal teaduskonna sisehaiguste haiglasse (tolle
aegse nimetusega Meditsiinikliinik) oma assistendiks kutsus. See tähendas 24 rubla 
50 kopika suurust kuupalka, prii korterit — suurt tuba Toomel, haigla alumisel 
korrusel — kütet ja sööki.

Muidugi ei õppinud mitte kõik eesti üliõpilased majanduslikult rasketes tingi
mustes. Samal ajal kui ühtedele oli probleemiks petrooleumi, poole sülla küttepuude 
või kõhutäie sooja supi muretsemine, matkisid teised saksa buršše, pummeldasid ja 
prassisid. Ülikooli lõpetas kõnesoleval ajajärgul ainult üks kolmandik sisseastunuist. 
Kes langes välja majanduslike raskuste, kes selle tõttu, nagu M. Nõges arvab, et 
nad joomise ja lõbusa eluga mõõtu ei suutnud pidada.

Arstiteaduskonna õppejõud olid rõhuvas enamikus venelased. Kuid oli ka saks
lasi, nagu A. R a u b e r ja J. von К e n n e 1, balti sakslasi, nagu K. Dehio ja 
W. Zoege von Manteuffel; sakslasi, kes tegelikult ei olnudki sakslased, vaid 
eestlased, nagu K. Moritz ja O. Rothberg, ja eestlasi, kes tunnistasid end 
eestlasteks, nagu H. Koppel ja A. Paldrock. Paldrock ja Koppel lugesid era- 
dotsentidena, neist esimene 1904. aastast dermatoloogiat ja veneroloogiat, teine 
1905. aastast otorinolarüngoloogiat.

Vene professorite suhted üliõpilastega olid lihtsad, üliõpilased võisid nendega 
isegi vaielda. Nad kasutasid palju seda võimalust tihti neile omase impulsiivsusega. 
M. Nõgeselgi, kes üliõpilasena laskis homöopaatiaideest end kaasa kiskuda, tekkis 
kord vaidlus teaduskonna dekaani farmakoloog D. Lavroviga. Professor lõpe
tas selle joviaalse naljaga, kinnitades, et kogu homöopaatiaapteegi võib ühekor
raga alla neelata, ilma et sellest midagi halba juhtuks. Sümpaatiaga mäletab 
M. Nõges endist semstvoarsti professor A. Jarotskit, kes tundide kaupa võis 
kõnelda maa-arsti õilsast kutsumusest, füsioloogiaprofessor V. К u r t š i n s к i t, 
patoloogilise anatoomia professor V. Afanasjevit, lõpuks N. Burdenkot, 
kes 1910. aastast töötas eradotsendina ja samast aastast kuni 1917. aastani opera
tiivse kirurgia kateedrit juhatas. N. Burdenko oli kõigis oma väljendustes äärmiselt 
täpne. M. Nõgesele meenub N. Burdenko üks ravivõte: sõrmelihaste mädapõletiku 
korral haige koha ümber toorest pekki mähkida.

Kuigi ametlikuks õppekeeleks oli vene keel, toimus tegelik õppimine suurel 
määral saksa keeles ja saksa allikate järgi. Peale selle tuli hoolikalt jälgida medit- 
siiniperioodikat, millest kättesaadavam oli jällegi saksa oma. Õpikutest oli ainult 
üks, Janovski diagnostika, venekeelne, kõik teised saksakeelsed. Anatoomiat õpiti 
Rauberi atlaste, sisehaigusi Adolf Strümpelli, I. von Mering-Krehli, N. Ortneri, 
C. von Noordeni jt. teoste järgi, mille parandatud väljaandeid võib veel praegugi 
näha M. Nõgese raamaturiiulitel.

Balti sakslastest õppejõud olid hoopis midagi muud kui venelased. Nad olid 
ka midagi muud kui Saksamaa sakslased. Riigisakslase professor Bernhard N a u - 
nyni sõnade järgi, kes aastail 1869—1871 oli Tartu ülikooli sisehaiguste kliiniku 
juhataja, oli balti sakslastest «jeder ein Baron» — igaüks parun — ennast täis, ka 
siis, kui ta muidu haritud ja vastutulelik võis olla. Niisuguseks olid nad jäänud 
ka Universitas Jurjevensise perioodil.

Šovinistlike balti sakslaste taustal kerkis seda säravamana esile sakslase 
professor August Rauberi helge kuju. (A. Rauberi surmast möödus 1. märtsil 
50 aastat. Tema tööst vt. pikemalt «Nõukogude Eesti Tervishoius» 1961, nr. 2.)

Haiglasse professor Dehio assistendiks jäi M. Nõges 1910.—1914. aastani. Ter
vishoiu olud olid siis hoopis teistsugused kui praegu. Profülaktikast niisugusel 
kujul, nagu sellest tänapäeval kõneleme, ei saanud muidugi juttugi olla. Nakkus- 
haigete sunduslikku hospitaliseerimist ega nende isoleerimist ei praktiseeritud. Ja 
nii olid siis ülikooli kliinikuski sisehaigusi põdevad haiged segi tüüfuse- ja düsen
teeria-, tuberkuloosi- ja süüfilisehaigetega. Iga nakkushaige voodi lähedal oli klaas- 
nõu sublimaadilahusega, millega võis käsi niisutada. See oligi peamiselt kõik, millega 
end nakkuse eest kaitsta.

Praegu on haiglas mõnikord raske summasid ära kulutada, mis ravimite ost
miseks on määratud. Kuidas tol ajal oli? Retsepte, mis professor Dehio haigetele 
välja kirjutas, võis loendada viie sõrme peal. Retseptuuri raamat oli tilluke, tasku- 
blokisuurune, vististi mitte rohkem kui kahekümne-leheküljeline, retsepte võis tas 
olla nelja-viiekümne ümber. Muuseas, tüüfust katsetas Dehio ravida püramidoo
niga (0,1).

Dehio vääris kahtlemata lugupidamist kui teadlane ja arst, eriti kui terava 
pilguga diagnostik. Kuid praegu on siiski naljakas meenutada, et ta vaid vaatas 
haigele, kelle põsenukid punetasid, ja sellest piisas, et lasta assistendil haiguslehele 
märkida pneumonia. Röntgenit ta ei kasutanud. Seda, tõsi küll, haiglal ei olnud, 
kuid kõrvalmajas, haavakliinikus, oli ta olemas. Diagnoos ulcus duodeni ei eksis
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teerinud, oli ainult maoneuroos. M. Nõgesele meenub, kuidas Dehio püüdis üliõpi
lastele seletada Wassermanni reaktsiooni, kuid sellega kuidagi toime ei tulnud.

Hämmastavana tundub, kui vähene oli tol ajal abipersonal. Haigla üldosakon
nas oli viis-kuuskümmend haiget, neile lisandus kümmekond klassihaiget kolmandal 
korrusel. Kõigi peale kokku oli ainult üks vanem- ja kaks tavalist halastajaõde. 
Iga päev needsamad inimesed, vahetuseta, puhkuseta.

Haiglad olid tol ajal rahva hulgas üldiselt ebapopulaarsed. Nad suutsid inimest 
balti sakslaste seas vägagi asjatundlikke ja humaanseid arste, tuli ette otse 
vastupidiseidki näiteid. Kui M. Nõges esimest korda Viljandi linnahaiglasse, tolle
aegsesse «linnalaatsaretti» läks, leidis ta eest pildi, mida tasub jäädvustada järg- 
mistelegi põlvedele. Ühes ja samas palatis olid tüüfusehaige ja sünnitaja. Tüüfuse- 
haigel oli parajasti verejooks, kuid arsti ei olnud — arst oli läinud järvele kala 
püüdma. Dieettoiduks oli ta haigele määranud tangupudru. Seesama arst, tõsine, 
korpulentne, autoriteetselt esinev viiekümneaastane balti saksa härra, küsis kunagi 
hiljem Nõgeselt, mis see düsenteeria õigupoolest on: kas nakkushaigus või tuleb 
see lihtsalt halbadest marjadest?... Ta oli arstiteaduse doktor, seltskonnas lugu
peetud inimene, haiglas aga otsustas diktaatorlikult, keda konservatiivselt ravima 
hakata, keda opereerida. Ja ta opereeris tolle aja kohta mitte vähe...

Ülikooli juures oli kirurgia heal tasemel. Seal valitsesid veel E. von Berg
manni ja E. von Wahli traditsioonid, juhtis aga professor Werner Zoege 
von Manteuffel, kelle suurimaks teeneks tuleb pidada kummikinnaste tarvi
tusele võtmist kirurgilises praktikas. Manteuffel oli arstina Vene-Jaapani sõjas 
käinud ja lahinguväljadelt laialdasi kogemusi omandanud.

Praegu kipuvad naised juba oma arvulise ülekaaluga meeste käest arstiametit 
üle võtma. Oktoobri-eelsel perioodil oli arstikitlis naine haruldane nähtus. Mäletata
vasti said naised alles 1905.—1907. a. revolutsiooni tulemusena õiguse Tartu ülikooli 
arstiteaduskonda astuda, ehkki ainult vabakuulajatena. Stolõpini reaktsiooni ajal, 
aastal 1908, kui M. Nõges ülikooli astus, tühistati seegi võimalus ja esimestel nais
üliõpilaste! oli võitlemist, et ülikool kuidagimoodi lõpetada. M. Nõgesel oli siiski 
juba esimesel ülikooliaastal võimalus naisarsti töö juures näha. Jutt on Selma 
Feldbachist, kes õppis meditsiini Zürichis, kes esimese eesti naisena arsti
teaduse doktori kraadi omandas ja selsamal, 1908. aastal esimese naisena Tartu 
ülikoolis pedagoogilisele tööle asus. S. Feldbach oli võimekas kirurg, kuid töötas 
ülemäärase assistendi kohusetäitjana (!) operatiivse kirurgia kabinetis professor 
M. Rostovtsevi juures. Samas oli assistendina ametis keegi eestlane, üks neist 
paljudest, kes oma päritolu salgas ja kõigest hingest sakslaste hulka ära sulada 
ihkas. Oli siis kord too kadakasaks patsiendil kõhukoopa avanud, igasuguse orien
teerumise kaotanud, soris nõutult sooltes ega teadnud, mida teha. Kui assistendi 
närvid lõpuks täiesti üles ütlesid, läks ta kabinetist välja ja tuli mõne hetke 
pärast koos S. Feldbachiga tagasi. Naisarst ei mõelnudki varjata, mis ta mõtles. 
Ta tõstis sooled resoluutse liigutusega lauale, ja seda hävitavat irooniat, mis siis 
noormehe kaela sadas, kes operatsiooni oli alustanud ilma diagnoosi ning kindla 
plaanita. Seda üleolekut saksikust käpardist, kes ametiredelil oli kõrgemal kui 
tema. M. Nõgese mälestus S. Feldbachist on veel tänapäevalgi värske ja lõbus.

Kaheksakümne seitsme aastaga on kogunenud muljeid, mida meenutada, häid 
ja halbu. Kui lõpuks formuleerida küsimus sel viisil, kas enne suurt tormi, mis 
pühkis minema tsaari koos manduva balti aadliga, olid rahvusliku arstide kaadri 
kujunemiseks ja tervishoiu normaalseks arendamiseks soodsad võimalused, siis 
kõnelevad kõik faktid hoopis midagi muud. Kokku võttes võib öelda, et kõrgema 
meditsiinilise hariduse said enne Suurt Oktoobrirevolutsiooni ainult vähesed eest
lased ja sedagi enamasti ränkade pingutuste hinnaga. Ajal, mil M. Nõges ülikooli 
astus, töötas Eesti- ja Liivimaa kubermangus, praegusel Eesti NSV territooriumil 
vähem kui nelikümmend eesti arsti. Hoolimata sellest, et maa oli praegusega 
võrreldes meedikutest peaaegu tühi, tundsid eesti arstid end siin sageli liigsetena. 
Erapraksist oli raske avada, see nõudis jõukust, väljavaated palgalistele kohtadele 
olid aga piiratud, sest valitsev võim eelistas balti saksa ja vene päritoluga arste. 
Eesti arste, nagu teisigi eesti spetsialiste, pidasid balti sakslased küündimatuks, 
alaväärtuslikuks, neile vaadati üle õla. Seevastu Venemaal said nad kergemini koha 
ja olid enamasti ka tublide töötajatena hinnatud. Ajajärku iseloomustabki vahest 
kõige paremini see, et Venemaal oli eesti arste rohkem kui kodumaal.

M. Kink
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AAINEVJKUST

Oktoobrirevolutsiooni juubeliaastal on kohane heita pilk ka tervis
hoiukorralduse Eestis Oktoobri-eelsel perioodil. Kõige ilmekamalt rää
givad sellest väljavõtted tolleaegsetest ajalehtedest.

KÕHUTÕBI JA TALLINNA TERVISHOIULISED VAATED
Kõhutõbi näib Tallinnas päris alaliseks nähtuseks olevat saanud. Juba neljat aas

tat kestab ta vahetpidamata edasi, vahel suurenedes, vahel vähenedes. Suvel, soojade 
ilmadega on teda nähtavaste rohkem, talvel vähem. Viimase aruande järele on 22.—26. 
skp., s. o. viie päeva jooksul 22 haigeksjäämist ette tulnud. Suuremalt osalt tuleb 
kõhutõbesse haigeksjäämist ette linna servades, aga viimane aruanne teatab ka 
ühest haigeksjäämisest kesklinnas, nimelt Viru uulitsal. Ka on Magasini uulitsal ja 
Toompea puiesteel inimesi haigeks jäänud. Sellest võiks ju vast järeldada, et kõhu- 
tõbe tegevusepiirkond laieneb, et ka kesklinn varsti selle taudi hädaohust enam 
vaba ei ole.

Linna-omavalitsus on kõhutõbe vastu nii hästi võidelda püüdnud, kui ta seda 
on võinud. Tervishoiu-arstid on ametisse pandud, kes haigetele abi on andnud ja 
selle järele valvanud, et haigete korterid haiguseidudest puhtaks tehtakse. Aga see 
kõik ei ole aidanud.

Kõhutõbe kohta arvatakse, et ta harilikult seal ette tuleb, kus inimesi viletsa
tel tervishoiulistel tingimustel tihedalt koos elab. Ka joogivesi, mis küllalt puhas 
pole, võivat kõhutõbe edasikandjaks inimese kehasse olla. Kõhutõbi ei olevat ini
mesest inimesesse külgehakkav, aga tema idusid võivad edasi kanda must pesu, 
haigete väljaheited jne.

See kõik viib tahtmata mõtte peale, et kõhutõbi Tallinnas mitte juhusline näh
tus pole, vaid nende viletsate tervishoiuliste tingimiste tagajärg, mis meie linna 
korterites valitsevad, iseäranis linna servades, kus kehvemad elanikud asuvad. Kor
raliku kanalisatsiooni puudus nendes linnaosades, mis haiguse-idude joogiveekaevv- 
dele ligipääsemist primitivliste väljakäigukohtade kaudu võimalikuks teeb, mustad, 
väikseid korterid jne. on vististe üheks põhjuseks, miks kõhutõbi meilt ei kao. Ja 
võib olla, et ka meie Ülemiste järve puhastamata joogivesi selles mitte täitsa süüta 
ei ole.

Linna tervishoidliste tingimiste ja elukorterite parandamise asja, mis Tallinnas 
juba muidugi liig madalal seisab, peaks kõhutõbe-hädaoht oma poolt kiirestada 
aitama. Kahjuks ei näi aga asi tarvilise jõudsusega edenevat. Meie juures on korte
rite ja muude tervishoiutingimuste asjus sedavõrd väiksed nõudmised, et parandusi 
sellel põllul ainult suure pealekäimise mõjul ette võetakse ja need võimalikult visalt 
ning pikkamisi püüavad edasi nihkuda. Ülemiste järve «wiltritest» ja «põhjaveest» 
ei maksa enam kõneledagi. Need asjad on sedavõrd tuttavad, et nad kõigile peaaegu 
pilkemärgilauaks on saanud. Aga lähemal linnavolikogu koosolekul tuleb ministee
riumi ettepanek harutuse alla, nende tervishoiuliste nõudmiste kohta, mis inimeste 
elukorterid ja ajutised viibimisekohad üle 50.000 elanikuga linnades peaksivad täitma. 
Ministeeriumi ettepanek ühes linnavolikogude vastustega töötatakse pärast üleriiklise 
ehituseseaduse eelnõu välja ja pandakse riigivolikogule ette. On huvitav, et linna 
tervishoiu-komisjon, kes selle ettepaneku kohta oma otsuse pidi andma, Tallinna 
linna tervishoidliste tingimuste parandamise asjus palju tagasihoidlikumale seisu- 
paigale on asunud, kui juba isegi mõõdukas ministeeriumi ettepanek. Pea kõiki ette
paneku punktisid on tervishoiu-komisjon oma poolt kärpinud. Uulitsate laiuse ja 
majade kõrguse võrrend on ministeeriumi ettepanekus Tallinna jaoks liig suur, 
trepikodade 8-kraadiline soojus võimata nõudmine, solgiveeaukude 2-süllane kaugus 
majadest üleliigne, niisama nagu ka veekindlad solgiveetorud igas korteris: ll/2 kubik- 
sülda õhku inimese peale on komisjoni meelest liig palju. 14-kraadiline alatine soo
just korterites võimalik teoks teha, korterite akende suurus — l/& põranda pinnast — 
vaevalt tarvilik.

Oma kärpimist põhjendab komisjon sellega, et ta «elanikku korterite kallimaks- 
minemise eest tahab hoida, mis iseäranis kehvematele rõhuvaks saaks»; et «suure
mate perekondade isasid suuremate korterite üürimise puudusest vabastada, mis vaes
tele perekondadele üle jõu käivaks saab», et «lasteta olekut» ära hoida jne.

Missugune isalik-õrn hoolekandmine. Kahju ainult, et ta mitte eesmärgile ei viia: 
Sest edenenud linnade katsed on vastuvaidlemata kindlaks teinud, et kokkuhoid
mine tervishoi dl istes küsimustes liig kallis maksma tuleb: raha 
mis linn ja tema elanikud tervishoidliste olude korraldamise eest väljaandmata jäta
vad, peavad nad mitmekordselt haiguste vastu võitlemiseks välja andma. Nii
sama saavad üürilised haiguste läbi tekkinud kulude, äraviidetud tööaja ning alan
datud tööjõu läbi määratu palju suuremat kahju kui tervisekohase korteri kallima 
üüri läbi. Peale selle on linna-omavalitsusel mõjuvaid abinõusi selleks, kuidas vae
semaid elanikka korterite üleliigse kalliduse eest kaitsta. On tarvis ainult head taht
mist, siis võiks paljugi ära teha.

Päevaleht nr. 168, neljapäeval, 
28. juulil (10. aug.) 1911.
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TARTU LINNA TERWISHOIU OLUD
Linnale terwishoiu seisukorra tõstmine on üheks tähtsamaks linna omawalit- 

suse ülesandeks. Terwishoiu küsimus on niisuguse üleüldise tähtsusega, et teda kõigis 
kultura-linnades harilikult esimeses reas silmas peetakse. Missuguses seisukorras meil 
Tartus terwishoiu olud on ja kuidas linnawalitsus nende pääle waatab, selle üle kõne
les hiljuti prof. D. Mihnow Pirogowi seltsi koosolekul, kelle mõtted meie siin lühidalt 
lugejatele toome.

Selle pääle waatamata, et terwishoiu küsimus nõnda tähtis on, ei ole meil Tar
tus sellest weel aru saadud. Ta on meil seni weel täiesti kõrvaliseks asjaks jäänud, 
mille pääle kõige vähem rõhku pandakse. Tartus pesitsevad veel kõik niisugused kül
gehakkavad haigused, mille vastu mujal ammugi on abi leitud. Kui meie ütleme, et 
inimesed ise süüdi on, kes meil külgehakkavaid haigusi põevad, ei saa meie sellega 
Tartus külgehakkavate haiguste laialelagunemist veel ära seletada.

Üks niisugustest haigustest, mis väga laialine, on s ar l ak. Niisama peab tõen
dama, et meil arstline järelvaatus puudulik on ja nõnda korraldatud ei ole, et 
meie kõik haigeksjäämised teada saaks. Sellepärast tuleks esimeses reas arstlist 
järelvaatust suurendada, milleks rohkem kui üks linnaarst ära kulub.

Teine tähtis nõudmine oleks maksuta linnahaigemaja, kust ilma 
tasuta igale linnaelanikule arstiabi antaks. Sellepääle vaata
mata, et meil linnas kaunis palju haigemajasid on, on nad siisgi puupüsti haigeid, 
täis. Meil ei ole ka ühtegi haigemaja külgehakkavate haiguste tarvis. 
Mõni aeg tagasi selgus ülikoolilaste kliinikus, et ühel lapsel külgehakkav haigus on. 
Haigemaja ülevaataja tahtis teda külgehakkamise kaitsel teiste laste seast ära saata. 
Arst käis kõik kohalikud haigemajad läbi, kuid ei leidnud ühtegi kohta, kuhu last 
vastu oleks võetud. Arstil ei jäänud muud midagi üle, kui pidi lapse enese juurde 
koju viima. Niisugused juhtumised on meil Tartus päris igapäevased asjad.

Nõndasamuti on meil Tartus päris igapäevaseks nähtuseks, et üks inimene sääl 
korteris haigeks jääb, kus enne keegi haige oli. Seda näeme iseäranis külgehakka
vate haiguste juures. See tuleb sellest, et meil tarvilik ruumide haiguste 
idudest puhastamine puudub. Kui külgehakkavate haiguste vastu tahetakse 
võidelda, siis on päätingimiseks, et ruumide desinfitseerimine ette võetaks. Nii kaua 
kui seda ei sünni, ei ole ka külge hakkavate haiguste kadumist loota.

Õhtu-Europas, kus kultura seisukord kõrgemal seisab, on külgehakkavaid hai
gusi ka võrdlemisi vähem. Meie ülikoolilinnas on aga külgehakkavad haigused nõnda 
laiale lagunenud, nagu see nendes maades on, kus kulturast veel aimugi ei ole. Näh
tavaks põhjuseks on sellepoolest siin see kartus, et arstiabiandmise korraldus liig 
kulukaks läheb. Tervishoiu küsimus on aga nõnda tähtis, et sellest kartusest rahva 
hää käekäigu pärast üle peab saama. Nii lühidalt prof. Mihnovi arvamised. Pääle 
selle on meil veel palju teisi tervishoiu-vastaseid nähtusi, mille kõrvale saatmine 
suuremaid kulusid ei nõuagi. Nii kuuldub alati selle üle kaebtusi, et avalikud välja- 
käigukohad liig mustad on. Niisama korratus olekus on ka paljud meie linna musta
vee torud. Linnavalitsus ei pane selle pääle suuremat rõhku, et meil mõnelpool 
mustvesi uulitsaid mööda jõkke jookseb, nagu seda linna äärsetes uulitsates mär
gata. Uulitsate puhtuse üle ei või meie ka kaugeltgi kiidelda. Siin ei ole mitte see 
põhjuseks, et selle korraldamine ja kõige lihtsamate tervishoiu nõuete täitmine kelle- 
gile üle jõuu käiks, vaid siin on meil lihtsalt hoolimatusega tegemist.

Postimees nr. 36, esmaspäeval
13. (26.) weebruaril 1912.

KOGEMUSTE VAHETAMINE ЗА KASUISTIKA

ELEKTRONARVUTI KASUTAMISEST ELANIKE MASSILISE 
LÄBIVAATUSE ANDMETE MATEMAATILISEL ANALÜÜSIMISEL

Arstiteaduse kandidaat M. PURDE 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arstitea

duse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Viimastel aastatel kasutatakse arstiteaduses edukalt elektronarvuteid 
(4, 5). Nende abil saab automaatselt töödelda, analüüsida ja hinnata 
tegelikult piiramatut informatsiooni hulka.
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Haiguse varajaseks diagnoosimiseks on eriti oluline, et määrataks- 
patoloogilise protsessi ja selle sümptoomide vahelisi seoseid. Mõnede 
haiguste puhul tuleb ette palju erisuguseid ja näiliselt vähe olulisi 
sümptoome, mille osatähtsust arstil on raske hinnata. Niisugusel viisil 
avaldub sageli maopatoloogia. Kroonilisi maohaigusi põdevate isikute 
kaebused on erakordselt mitmepalgelised ning tihti selgelt piiritlemata.

Haiguse sümptoomide ja patoloogilise protsessi laadi, samuti mao
patoloogia ja seda põhjustada võivate tegurite omavaheliste seoste 
variante on erakordselt palju, mistõttu nende põhjalik statistiline ana
lüüsimine käsitsi arvutamise teel on tegelikult võimatu. Küll aga muudab 
selle võimalikuks elektronarvuti kasutamine. Allpool esitame kogemuste 
vahetamise korras näite statistiliste meetodite rakendamise kohta massi
lisel läbivaatusel, kusjuures arvutused tehti elektronarvutil.

1964. aastal uurisid Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi töötajad Kiviõli 4820 täiskasvanud elanikku. Nende hulgas 642 
isiku kaebused viitasid kroonilisele maopatoloogiale. Viimaste puhul 
huvitas meid küsimus, kas nimetatud juhtudel anamneesi- ja objek
tiivsed andmed sõltuvad mingil määral maomahla alahappesusest, sest 
kroonilist alahappesusega kulgevat gastriiti peetakse vähieelseks seisun
diks maos (1). Maomahla happesuse aste määrati kationiitreaktsiooni abil 
(2, 3). Positiivne reaktsioon näitas maomahla ülihappesust või normaalset 
happesust, negatiivne aga alahappesust. Selgitati mitmesuguste tunnuste 
seost kationiitreaktsiooni tulemustega.

Äärisperfokaartidele kogutud andmed töödeldi statistiliselt /^mee
todil (6) 2xn tabelites Tartu Riikliku Ülikooli Arvutuskeskuse elektron
arvutil «Ural-2». Võrreldi omavahel 28 põhitunnust, mis omakorda jagu
nesid klassidesse. Kõik tunnused märgiti spetsiaalselt koostatud tabelisse 
(vt. tabel), kust andmed omakorda kanti elektronarvuti perfokaardile. 
Siinkohal näitena toodud tabel on koostatud kroonilise maopatoloogia 
uurimise eesmärgil, kuid läbivaatuste andmeid võib samasugusel põhi
mõttel vormistada elektronarvutis kasutamiseks, et selgitada mis tahes 
küsimust. Kõne all olevas töös analüüsiti seoseid kokku 84 tunnuse vahel 
(tabelis on toodud tunnused, kationiitreaktsiooni tulemus ja sugu).

Kroonilisele maopatoloogiale viitavate kaebustega haigete uurimisel 
kogutud andmete statistiline võrdlemine näitas paljudel juhtudel olulisi 
seoseid kationiitreaktsiooni tulemuse ja muude tunnuste vahel. Positiiv
set reaktsiooni leiti eestlastel suhteliselt rohkem (/2 = 4,38, vabadusast- 
mete arv df = l, p~4%) kui muulastel. Põlevkivitööstuses töötavatel isi
kutel tuli positiivset kationiitreaktsiooni ette harvem kui keskmiste 
andmete alusel võis oodata (/2 = 8,19, df = l, p<l%); mida pikem oli 
tööstaaž põlevkivitööstuses, seda vähem leiti positiivset kationiitreakt
siooni (/2 = 9,27, df = 3, p~3%). Pika tööstaažiga põlevkivitöölistel oli 
mao alahappesus seoses ka alkoholi rohke tarvitamisega (p = 4%).

Klassikaliste «mao väheste sümptoomide» seost negatiivse kationiit- 
reaktsiooniga peaaegu ei esinenud. Usaldatav oli see seos ainult sülje- 
vooluse korral (%2 = 4,71, df=l, p~3%). Seega on «mao väheste sümptoo
mide» diagnostiline väärtus elanike massiliste profülaktiliste läbivaatuste 
puhul mao alahappesusega inimeste selgitamise seisukohalt väike. Nii
sugustel puhkudel tuleb anamneesiandmetele tingimata lisada laboratoor
sete uurimiste andmed. Ainult sel teel on võimalik täpsemalt kindlaks 
teha maopatoloogia aspektist huvipakkuvad haiged.

Eespool loetletud seaduspärasuste selgitamine käsitsi arvutamise teel 
oleks meie tingimustes nõudnud 3—4 kuud, kusjuures poleks olnud 
välditud arvutusvigade oht, kuid vigadel on mõnikord otsustav tähtsus. 
Elektronarvuti kasutamisel kestsid ettevalmistustööd (andmete kandmine 
sisendperfokaardile) mõne päeva, arvuti enda töö aga ainult mõne
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minuti. Veelgi rohkem aega saab võita siis, kui uurimisandmed fikseeri
takse vahetult elektronarvuti sisendperfokaardile. Sel puhul ka vigade 
võimalus väheneb miinimumini, sest jääb ära arvude kandmine ääris- 
perfokaardilt tunnuste tabelisse ja sealt omakorda sisendperfokaardile.

KI RJANDUS: 1. Аниссимов Л. С. Лабор. дело, 1960, 4, 13—15. — 2. К а - 
нище в П. А. Казанский мед. журнал, 1959, 5, 97—98. — 3. Канищев П. А. Сов.
медицина, 1961, 2, 128—129. — 4. Berg, А. Küberneetika ja töökindlus. Tln., 1966.—
5. К u n i n, P. E. a. o. Ninth International Cancer Congress, Tokyo, 1966, 394. —
6. W e b e r, E. Grundriss der Biologischen Statistik, Jena, 1961.

О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ 

МАССОВОГО ОСМОТРА НАСЕЛЕНИЯ

М. Пурде

Резюме

Для ранней диагностики заболеваний очень важно определить связи между пато
логическими процессами и их симптомами. Однако при целом ряде заболеваний встре
чается много различных, кажущихся маловажными, симптомов, значение которых врачу 
оценить трудно. Например, при хронических заболеваниях желудка жалобы больных 
исключительно разнообразны и зачастую нечетко очерчены.

При массовом обследовании населения, целью которого является выявление опре
деленного контингента больных, в этом может помочь математический анализ данных. 
Так как симптомов заболевания и характера патологического процесса, а также ва
риантов зависимости между желудочной патологией и факторами, могущими ее выз
вать, очень много, их подробный статистический анализ вручную практически невоз
можен. Для этого лучше использовать электронную вычислительную машину, с по
мощью которой можно автоматически обрабатывать, анализировать и оценивать прак
тически неограниченное количество информации.

В порядке обмена опытом приводится один пример применения статистических 
методов при массовом обследовании населения города Кивиыли сотрудниками Инсти
тута экспериментальной и клинической медицины. Было обследовано 4820 взрослых лю
дей. Из общего числа обследованных выявлена группа больных с жалобами, указываю
щими на желудочную патологию, в количестве 642 человек. Полученные данные 
были обработаны статистически %2-методом в таблицах 2Хп на электронной машине 
Урал-2 в вычислительном центре Тартуского государственного университета.

Выяснение полученных закономерностей при ручном счете потребовало бы трех— 
четырех месяцев, причем нельзя было бы избежать ошибок счета, имеющих иногда 
решающее значение. При использовании электронной машины на подготовительные 
работы (занесение данных на перфокарты) потребовалось несколько дней. Работа же 
машины заняла несколько минут.

NEERU SOLITAARSE TSÜSTI DIAGNOOSIMISEST 
JA RAVIST

G. TULMIN ja arstiteaduse kandidaat A. VAPRA 
(Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R. Lepner, ja Tartu Riikliku Ülikooli 

Arstiteaduskonna hospitaalsisehaiguste kateedrist, juhataja dotsent L. Päi)

Neeru solitaarsed tsüstid kujutavad endast õhukeseseinalisi seroosse 
vedelikuga täidetud moodustisi, mis tavaliselt paiknevad ühel pool (2). 
Mainitud moodustised hakkavad vaevusi põhjustama siis, kui nende 
mõõtmed ulatuvad 8—15 cm-ni (4). Neeru solitaarseid tsüste tuleb ette 
võrdlemisi harva ja sageli diagnoositakse neid valesti. Neid saab diag
noosida neeru angiograafia abil. Nõukogude arstiteaduslikus kirjanduses 
on tsüste kirjeldanud K. Bõkov (1), B. Kvašenko (3), N. Lopatkin (4), 
K. Stelmahh (7) jt.

8 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1967. nr. 2 11



Käesolevas töös analüüsitakse neeru solitaarseid tsüste, mis paikne
sid subkapsulaarselt ning ei olnud ühenduses neerukarikate ja -vaag
naga. $'

Aastail 1954—1965 on Tartu Linna Kliinilise Haigla uroloogia- 
osakonnas ja Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla sisehaiguste osakon
nas viibinud 6 haiget (2 meest ja 4 naist), kellel esines neeru solitaarne 
tsüst. Haigete vanus oli 46—67 aastat. Kõikidel kliinikusse suunatud 
isikuil oli diagnoositud neerukasvajat. Neist kahel tehti tsüst kindlaks 
kliinilise ja operatsioonile eelnenud püelograafilise uurimise teel, kahel 
diagnoositi see neeru angiograafia abil ja kahel selgus diagnoos operat
siooni ajal.

Neljal haigel paiknes solitaarne tsüst vasakus ja kahel paremas 
neerus. Neljal juhul oli see neeru alumises ja kahel keskmises osas. Kõi
kidel haigetel esinesid tuimad närivad valud tsüsti piirkonnas (nimme- 
piirkonnas või mesogastriurrCis). Kahel juhul, kui oli diagnoositud tsüsti 
neeru alumisel poolel, konstateeriti düspeptilisi vaevusi. N. Lopatkini (4) 
andmeil esineb ka hematuuria, mida meie ei täheldanud.

Kõikidel haigetel palpeeriti siledapinnalist tuumorit neeru piir
konnas. Tsüsti diagnoosimisel on eriti oluline, et uuritaks röntgenograa- 
filiselt. Püelograafilisel uurimisel täheldatakse suurenenud neeru kon
tuure; mõnel juhul võib eristada isegi tsüsti kontuure, kusjuures neer 
on allapoole nihkunud, kusejuha ja neeruvaagen võivad olla kõrvale 
surutud. Neeruvaagen võib asetseda perpendikulaarselt lülisambaga, 
neeruvaagen ja -karikad võivad tsüsti surve tõttu olla deformeeru
nud (2).

Kõikidel kõne all olevatel juhtudel olid retrograadsel püelogrammih 
neeru kontuurid suurenenud ning neerukarikad ja -vaagen deformeeru
nud. Kahel tehti pneumoretroperitoneum, mille abil võis kindlaks teha, 
tsüstist tingitud suurenenud varju neeru piirkonnas. Kõige täpsema 
diagnoosi annab neeru angiograafia, mis võimaldab määrata tsüsti suu
ruse, lokaliseerumise ja tsüsti vahekorra neeru veresoontega. Kui neeru 
angiograafia abil on sedastatud veresoonteta ala neerus, võib oletada 
tsüsti. Viimase ümber kulgevad pikad ja peened neeruarteri harud. Illust
reerimiseks toome kahe haigusjuhu kirjelduse.

Juht 1. 62-aastane naispatsient А. P. (haiguslugu nr. 3370/1963. a.) suunati 
uroloogiaosakonda. Diagnoos: parema neeru kasvaja. Haigel olid düspeptilised vae
vused ja pidevad tuimad valud vasakul nimmepiirkonnas, mis tugevnesid füüsilise 
pingutuse korral. Palpeerimisel sedastati roietekaare all paremal sile ja elastne 
rusikasuurune resistentne moodustis. Uriin normis. Neerude talitlus Volhardi katsu, 
andmeil häiritud. Jääklämmastikku vereseerumis 30 mg%. Retrograadsel püelo- 
grammil tehti kindlaks parema neeruvaagna ja alumiste neerukarikate deformee- 
rumine ning ureetri dislotseerumine mediaalses suunas (vt. tahvel VII, püelo- 
gramm 1).

Translumbaalselt tehtud angiogrammil olid näha mõlema neeru kontuurid: 
vasak neer iseärasusteta, parema neeru alumisel poolel vähe kontrastne lisavari. 
mille mõõtmed 10X10 cm. Neeruarteri harude hargnevust selles osas ei täheldatud 
(vt. tahvel VII, angiogramm 1).

Angiograafilise ja kliinilise uurimise andmeil diagnoositi parema neeru alu
mise poole solitaarset tsüsti. Alumine pool koos tsüstiga eemaldati. Verejooksu sul
gemiseks kaeti neeru lõikepind dakroonvõrguga ja suleti kätgutõmblustega, mis 
ulatusid läbi dakrooni ja neeru parenhüümi. Neeru füsioloogilise asendi fikseerimi
seks tehti nefropeksia. Histoloogiline diagnoos (uuring nr. 104, 8. I 1964. a.): cysta- 
renis, nephrocirrhosis. Operatsioonijärgne periood möödus tüsistusteta ja haige lah
kus paranenult.

Juht 2. 56-aastane naispatsient V. S. (haiguslugu nr. 2532/1965. a.) suunatt 
uroloogiaosakonda. Diagnoos: vasaku neeru kasvaja. Haigel esinesid tuimad valud 
vasakul nimmepiirkonnas. Objektiivsel uurimisel avastati vasakul roietekaare all 
sile kõva ja vähe liikuv rusikasuurune valutu moodustis. Vere- ja uriinianalüüsid 
normis. Tehti pneumoretroperitoneum koos retrograadse püelograafiaga. Püelogram- 
mil vasaku neeru kontuur suurenenud (XI roidest erista Игаса’т). Neeruvaagenr 
paiknes kolmanda lumbaallüli kõrgusel. Ülemine neerukarikas laienenud ja pike
nenud, alumist ja keskmist püelogrammil näha ei olnud. Kusejuha ülemine osa: 
dislotseerunud mediaalses suunas (vt tahvel VIII, püelogramm 2).
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G. Tulmin ja A. Vapra
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TAHVEL VIII
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Neeru angiogrammil nähtav kontrastainega täitunud kõhuaort, mis teise ja 
kolmanda lumbaallüli kõrgusel oli dislotseerunud paremale. Vasaku neeru kaks 
arterit moodustasid peene vähe hargneva võrgustiku. Neeru keskosas arteri harud 
pikad ja peened, mis kulgesid kaarjalt ümber veresoonteta ala, s. o. tsüsti (vt. tah
vel VIII, angiogramm 2).

Operatsiooni ajal leiti suur seroosse vedelikuga täitunud tsüst (9X14 cm) 
neeru keskosa eesmisel pinnal. Tsüst avati ja kestad eemaldati. Säilinud neeru- 
parenhüüm makroskoopiliselt patoloogiliste muutusteta. Tehti nefropeksia. Operat
sioonijärgne periood möödus tüsistusteta. Haige lahkus paranenult.

Neeru solitaarsete tsüstide ravi on kirurgiline. Sellel on profülakti
line tähtsus hematuuria ja hüpertoonia, samuti tsüsti traumaatilise rup- 
tuuri vältimiseks (4). Tsüsti eemaldamine väldib neerukoe atroofia eda
sise süvenemise tsüsti kompressiooni tõttu ja vabastab naaberelundid, 
vena cava ja kõhuaordi tsüsti rõhu alt. Seoses sellega paranevad neerude 
verevarustus ja talitlusvõime.

Kõigi kuue haige puhul rakendati kirurgilist ravi. Kahel resetseeriti 
neeru alumine pool, kus tsüst paiknes. Kolmel korral tsüst avati ja selle 
kestad eemaldati. Ühel juhul tehti nefroektoomia. Kõik haiged lahkusid 
kliinikust paranenult.

KIRJANDUS: 1. Быков К. M. Хирургия, 1961, 4, 129—132. — 2. Гимпель- 
сон Э. М. Аномалии почек. М., 1949. — 3. Кв а шеи ко Б. И. Врачебн. дело, 1953, 
7,645—646. — 4. Лопаткин Н. А. Урология, 1964, 2, 12—14. — 5. Лопаткин 
Н. А. Транслюмбальная аортография, ДА., 1961. — 6. Пытел ь А. Я. В кн.: Многотом
ное руководство по хирургии, т. 9, М., 1959, 292—297. — 7. Стельмах К. Г. Кли- 
нич. хирургия, 1964, 6, 86—87.

О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СОЛИТАРНОЙ КИСТЫ ПОЧКИ

■ Г. Тульмин и А. Вапра

Р е з ю м е

Солитарные кисты почек, которые представляют собой тонкостенные образования, 
заполненные серозной жидкостью, встречаются сравнительно редко. За период с 
.1954 по 1965 год в урологическом отделении Тартуской городской клинической боль
ницы и терапевтическом отделении Тартуской республиканской клинической больницы 
находилось на лечении 6 больных, у которых была солитарная киста почки, располо
женная субкапсулярно и не связанная с почечными чашечками и лоханкой. Все боль
ные поступили с диагнозом опухоли почек. У двух больных диагноз кисты был уста
новлен путем клинического и предшествовавшего операции пиэлографического иссле
дования, у двух — с помощью ангиографии почек и у двух — лишь на операции. На 
ретроградной пиэлограмме контуры почки были увеличены, а почечная лоханка и ча
шечки деформированы. Наиболее точный диагноз можно установить с помощью ангио
графии, которая позволяет определить размер, локализацию кисты и ее отношение к 
сосудам почки. Если при почечной ангиографии в почке обнаружена бессосудистая 
область, можно предположить кисту, вокруг которой располагаются длинные и тонкие 
ветви почечной артерии.

Лечение солитарных кист почки — хирургическое. Оно имеет большое значение 
для профилактики гематурии, гипертонии, а также травматического разрыва кисты. 
Удаление кисты предотвращает атрофию почечной ткани от компрессии и освобождает 
от сдавливания соседние органы, полую вену и брюшную аорту. В результате этого 
улучшается кровоснабжение почек и их деятельность. 

. Приводится описание двух случаев заболевания.
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VÕÕRKEHAST PÕHJUSTATUD SÜDAMEEMBOOLIA

M. POPOVA »
(Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Kohtumeditsiini Peaekspertiisi Büroost, ülem 

A. Lukas)

Foto

Alljärgnevalt kirjeldame südame ja kopsuarteri emboolia juhtu, 
mille põhjustas võõrkeha. Meile kättesaadavas kirjanduses taoliste juh
tude kohta andmeid ei leidunud.

70 -aastane meespatsient M. põdes III staadiumi eesnäärmeadenoomi, 
mille tõttu urineerimine oli takistatud. 30. juulil 1965. a. kõrvaldati ees- 
nääre. Pärast operatsiooni tekkis äge südame ja veresoonte puudulikkus, 
millega seoses tehti parema reie suure nahaaluse veeni sektsioon. Veeni 
viidi polüvinüültoru ravimilahuste pikaajaliseks niristamiseks alumisse 
õõnesveeni. Haige paranes ja 14. augustil 1965. a. kirjutati ta koju heas 
seisundis. Pärast haiglast lahkumist kuni surmani meditsiinilist abi ei 
tarvitanud.

2. novembril 1965. a. läks ta trepist üles ja V korrusel tundis end 
halvasti: tekkis terav valu südame piirkonnas. Varem niisuguseid valusid 
ei olnud esinenud. Kella 19 paiku kutsuti kiirabiarst, kes leidis, et seisund 
on rahuldav, ent müokardiinfarkti oletuse tõttu otsustas ta haige hospi- 
taliseerida. Haige suri teel haiglasse.

3. novembril 1965. a. saadeti laip surma põhjuse kindlakstegemiseks 
kohtumeditsiinilisele lahkamisele. Välisel vaatlusel leiti kõhu eesseinas 
(keskjoonel) nabast allpool 10 cm pikkune värske operatsiooniarm ja 
parema reie ülemise kolmandiku eesmisel sisemisel pinnal 5 cm pikkune 
värske pindmine arm. Laibal leiti äkksurma tunnuseid, üldise ateroskle- 
roosi ja väikesekoldelise kardioskleroosi nähte. Südame avamisel vere
voolu suunas avastati paremas pooles ja kopsuarteri valendikus võõr
keha — 27 cm pikkune ja 0,2 cm diameetriga polüvinüültoru (vt. foto).

Toru üks ots toetus parema koja 
tagumise seina ülemisele osale alu
mise õõnesveeni südamesse suubu
mise kohal. Edasi ulatus toru läbi 
parema atrioventrikulaarsuistiku pa
remasse vatsakesse. Vatsakese alu
mises osas paindus toru U-kujuliselt 
ja teine ots ulatus kopsuarteri tü
vesse. Toru selline asetus viis mõt
tele, et see on tulnud alumise õõnes
veeni kaudu. Seoses sellega uuriti 
parema reie armi ja seda ümbritse
vaid kudesid, kusjuures suurel naha
alusel veenil tuli nähtavale ligatuur. 
Väljavõetud toru perifeersest otsast 
11 cm kaugusel leidus trombi massi, 

millel oli selgesti näha ligatuuri survest tingitud jälg (tsirkulaarne vagu).
Saadud andmeil tulime järeldusele, et käesoleval juhul põhjustas 

võõrkeha südame ja kopsuarteri emboolia, kutsudes esile kopsuarteri 
reflektoorse spasmi, mille tagajärjel haige suri. Võõrkeha paiknemine 
alumises õõnesveenis kliiniliselt ei avaldunud. Seda võib seletada sellega, 
et toru perifeerne ots oli veeni ligatuuriga kaua aega fikseeritud, teine 
ots aga ujus vabalt alumise õõnesveeni valendikus. Fikseeritud ots hakkas 
käimise ajal lõnkuma, toru vabanes ning liikus verevoolus seejärel 
südameõõnde.

Haigusloo tundmaõppimine, arstide küsitlemine ja juhu arutamine 
kliinilis-kohtumeditsiinilisel konverentsil aitasid välja selgitada võõrkeha 
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sissejätmise põhjused. Raviarst asetas drenaaži alumisse õõnesveeni, tegi 
haigusloosse sissekande ja läks laupäeval, 31. juulil 1965. a. puhkusele. 
Alates esmaspäevast, 2. augustist 1965. a. jäi haige teise arsti hoole alla, 
kes haigusloo sissekannetega ei tutvunud ja seetõttu ei teadnud toru 
sisseviimisest midagi. Haiget ühelt arstilt teisele üle ei antud. Et seisund 
paranes, lõpetas teine raviarst niristused 5. augustil 1965. a. ja võttis 
õõnesnõela välja, toru aga jäi veeni valendikku. Nagu selgus, ei olnud 
toru perifeersel otsal tõkestit ja toru polnud naha külge fikseeritud. 
Toru kohal veenile asetatud ligatuuri lõdvenemist soodustasid toru peh
meks muutumine kehasoojuse mõjul, toru alaline lõnkumine verevoolus 
ja lihaste kokkutõmbed liikumise ajal. Seega nihkus toru perifeerne 
ots järk-järgult naha alla ja haav selle kohal sulgus.

Eespool kirjeldatud juhtu on arutatud Anestesioloogide Teaduslikus 
Seltsis ja kliinilis-kohtumeditsiinilisel konverentsil. On välja antud inst
ruktsioon selle kohta, kuidas manustada ravimeid alumisse õõnesveeni.

ЭМБОЛИЯ СЕРДЦА ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ

М. Попова

Резюме

На судебномедицинское вскрытие был доставлен труп 70-летнего мужчины с 
предполагаемой причиной смерти от инфаркта миокарда.

При исследовании трупа в сердце была найдена поливиниловая трубка длиной 
27 см, диаметром 0,2 см, которая У-образно располагалась в правом предсердии и 
желудочке так, что один ее конец оставался в предсердии, а другой входил в легоч
ный ствол и дальше в легочную артерию. На правом бедре ниже паховой складки был 
обнаружен рубец и лигатура большой подкожной вены бедра.

Как выяснилось впоследствии, больному три месяца назад в больнице после 
операции простатэктомии в течение 5 дней производили дренаж нижней полой вены 
для вливания растворов. После прекращения вливания трубка была забыта, в резуль
тате чего периферический конец ее ушел в вену, в которой она и находилась три ме
сяца. Периферический конец ее был, по-видимому, непрочно фиксированным. Отрыву 
трубки и ее миграции по току крови в сердце способствовало физическое напряжение 
больного к моменту смерти (он поднимался по лестнице на пятый этаж). После про
никновения трубки в сердце у больного возникли сильные боли в области сердца, что 
симулировало приступ стенокардии и инфаркта миокарда, заподозренного врачом ско
рой помоши.

Причиной ускользания у больного трубки в кровеносное русло послужили плохая 
фиксация ее периферического конца, выходящего наружу, и отсутствие преемствен
ности при лечении больного.

ABIKS VELSKRITELE JA

EKSEEMI PÕHJUSTEST JA RAVIST

Arstiteaduse kandidaat N. SCHAMARD1N 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arstitea

duse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Statistiliste andmete kohaselt on ekseem üks sagedamini esinevaid 
nahahaigusi nii täiskasvanutel kui ka lastel [P. Leonenko (2)]. Ekseemi 
all mõistetakse naha pindmise osa korduvat põletikku, mis tekib mingi 
väliskeskkonnast pärineva aine või mõne ainevahetuse vahe- või lõpp
saaduse suhtes ülitundlikel isikuil. Ekseemi puhul tekkiv lööve on polü
morfset laadi (ühel ja samal ajal esinevad punetus, villid, ketud ja lee- 
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mendus). Lööve võib ilmuda ka kehaosadele, millega nahka kahjustav 
ärriti otseselt kokku ei puutu. Kõige sagedamini paiknevad haiguskolded 
kätel, kuid neid võib leida juustega kaetud peanahal, näol, kaelal, jal
gadel jm. Ekseemi iseloomustab krooniline kulg, mis võib kesta mõnest 
kuust paljude aastateni. Haigus võib kas mitmel korral ägeneda ja möö
duda jäljetult või esineda üksiku aeglaselt paraneva koldena.

On kindlaks tehtud, et ekseemi võivad põhjustada mitmesugused 
välised või organismisisesed tegurid — allergeenid. Allergeeni sattumine 
organismi kutsub esile antikehade (plasmarakkudes tekkivate modifit
seerunud globuliinide) moodustumise ja organismi sensibiliseerumise, 
s. o. Organismi reaktiivsuse muutumise hüperergia (allergia) suunas. Kui 
reageerimisvõimeliste antikehade hulk organismis on küllaldane, võib 
allergeeni korduva toimimise korral antigeen antikehaga ühineda ja 
ekseemi põhjustada. Hiljem tekitab juba väike allergeeni kogus ekseemi 
retsidiivi.

Organismi sensibiliseerivalt toimivate ainetega puutuvad inimesed 
kokku töötamisel või elukondlikes tingimustes. Allergeenideks on kõige 
sagedamini mitmesugused keemilised ained, nagu sünteetilised vaigud 
(fenoolformaldehüüd-, karbamiidformaldehüüd- ja epoksüvaigud), for- 
maliin, tärpentin, kroomi- ja nikliühendid, ursool, metool jt., mis põh
justavad ekseemi kui kutsehaiguse. Ekseemi võivad esile kutsuda riie
tusesemed (näiteks kummeeritud riidest), kosmeetikatarbed ja mõned 
taimed.

Organismi ülitundlikkust võivad põhjustada sellised toiduained nagu 
munad, piim, juust, vähid, šokolaad, pähklid, marjad (eriti maasikad) ja 
sibulad. Kõrgenenud tundlikkus mitmesuguste toiduainete suhtes on 
sageli ekseemi põhjuseks lastel. Ekseem võib tekkida ka mõnede ravimite 
(näiteks antibiootikumide) tarvitamise tulemusena. Allergeeniks võib 
olla mingi pisikuline nakkus. Nii võib kõrgenenud tundlikkus tekkida 
strepto- või stafülokoki suhtes (nn. mikroobne ekseem). Ekseem võib 
areneda kaua mitteparanevate haavandite ümbruses (paratraumaatiline 
ekseem). Peale selle võivad allergeenideks olla nahaseened, näiteks epi- 
dermofüütonid (mükootiline ekseem).

Ekseemi teket soodustavad veel naha määrdumine ja matsereeru- 
mine, väikesed nahavigastused, tugev higistamine ja naha pinnale iseloo
muliku kergelt happelise reaktsiooni muutumine neutraalseks või nõr
galt leeliseseks, mis põhjustab naha kaitsevõime nõrgenemise.

Ekseemi tekkimises etendavad olulist osa rasked psüühilised elamu
sed ja närvisüsteemi häired. Närvisüsteemi funktsionaalseid häireid (eriti 
koeainevahetust reguleerivate närvide talitluses) on ekseemihaigeil kind
laks tehtud elektrofüsioloogiliste uurimiste abil. Tugevnenud higieritus 
on sageli seoses peopesadel ja jalataldadel lokaliseeruva düshüdrootilise 
ekseemiga.

Ekseemi teket võivad soodustada varem põetud või kaasnevad allergi- 
lised haigused (bronhiaalastma, urtikaaria jt.). Mõnikord peitub põhjus 
mõne siseelundi haigestumises (neerupõletik, mao- või sooltehaigused) 
või ainevahetushäiretes (kilpnäärmehaigus ja suhkurtõbi). Paiknedes 
juustega kaetud peanahal võib ekseem olla seoses seborröaga (seborroi- 
line ekseem). Ekseem (varikoosne) võib tekkida säärtel veenilaiendite 
piirkonnas nahatroofika häirete puhul. Ekseemi teket soodustavad veel 
krooniline alkoholism ja hüpovitaminoosid [E. Rajka (4)]. Olulised on ka 
ealised muutused. Nii haigestuvad naistöölised klimakteeriumi ajal kutse
haigusena esinevasse ekseemi kergemini.

Enamik inimestest puutub elu jooksul kokku paljude allergeenidega, 
kuid haigestuvad vähesed. Haigestumise põhjuseks peetakse organismi 
pärilikku eelsoodumust (dispositsiooni), s. o. organismi normaalsest eri
nevat reageerimise laadi. Pärilike tegurite osa selle kujunemisel tõestas 
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kaksikute uurimine. Ühemunarakuliste! kaksikutel leiti allergiliste hai
guste konkordantsust sagedamini. Samuti on kirjeldatud perekondi, kus 
üle 50% liikmetest kannatab allergiliste haiguste, sealhulgas ka ekseemi 
all [N. Sokolov (5), M. Štšerba (7)]. Võib ilmneda fermentide kaasasün
dinud defekte ja muutusi, mis soodustavad ekseemi tekkimist. On tähel
datud, et. ekseemihaigete vereseerumil sageli puudub omadus histamiini 
siduda [C. Huriez jt. (8)]. Ekseemi etiopatogeneesis ongi enamasti tegemist 
mitte ühe, vaid mitme allergeeni ja soodustava teguriga, mis haiguse 
põhjuse selgitamise raskeks muudab.

Ravi peab haiguse põhjuse likvideerima. Nii paraneb kutsehaigusena 
tekkinud ekseem siis, kui tööline loobub kahjulike tingimustega töö
kohast. Perspektiivne on spetsiifiline desensibiliseeriv ravi, s. o. üliväi- 
keste allergeeniannuste viimine organismi selle ülitundlikkuse vähenda
miseks. L. Solovjova (6) süstis lihastesse penitsilliini ja streptomütsiini 
ning saavutas osal haigetest, kes põdesid antibiootikumidest põhjustatud 
ekseemi, spetsiifilise kõrgenenud tundlikkuse vähenemise. Kuid praegu
seni ei ole lahendust lõplikult veel leitud ja seda ravimeetodit laialdaselt 
ei rakendata.

Kui ekseem on tingitud toidust (ekseem lastel), siis võib õige toitlus
tamise või otstarbeka dieedi abil haigusest kiiresti jagu saada (9). Sise
elundite (mao, maksa, soolte, neerude jt.) või sisenõristusnäärmete häi
rete ilmnemisel tuleb eeskätt neid ravida. Klimakteeriumi või seborröa 
puhul annab häid tulemusi apilaak.

Kui mingi elundi või süsteemi talitlushäireid ei õnnestu kindlaks 
teha, võetakse tarvitusele vitamiinid (A-, Bi-, B2-, Вб-, Вц-, B12-, C-, 
PP-, P- ja E-vitamiin) ning närvisüsteemi rahustavad vahendid (naat- 
riurnbromiid, belloid, novokaiinilahus) — näidustatud on isegi hüpnoos 
— või püütakse mittespetsiifilise desensibiliseeriva ravi abil vähendada 
naha kõrgenenud tundlikkust. Selleks süstitakse haige oma verd, tehakse 
vereülekandeid, manustatakse aaloeekstrakti, UD- või ASD-preparaate, 
kaltsiumkloriidi 10%-list lahust, naatriumtiosulfaadi 10—30%-list lahust 
ja antihistamiinseid aineid (dimedrooli, pipolfeeni, diprasiini, pernoviini 
ja suprastiini).

Mõnikord aitab paranemist kiirendada asjatundlik kiiritamine kvarts- 
lambiga. Kasutatakse ka röntgeni- või Bucky kiiri. Samuti on tulemusi 
andnud aeroioonravi.

Viimasel ajal on rakendatud mitmeid uusi menetlusi, näiteks his- 
taglobiinravi. J. Borodini (1) järgi on histaglobiini koostis järgmine: 
gammaglobuliini 6,0, histamiini 0,001 %-list lahust 1,0 ja steriilset füsio
loogilist lahust 93,0. Ravimit süstitakse 2 ml naha alla 4—6-päevaste 
vaheaegade järel (kokku 4 korda). Vajaduse korral tehakse korduskuure. 
On jõutud arvamusele, et histaglobiini mõjul suureneb vereseerumi võime 
siduda histamiini. Tõhusaid tulemusi on saadud ekseemi puhul lastel 
[M. Nikitina (3)]. Histaglobiini oleme kasutanud ka kutsehaigusena tek

kinud ekseemi raviks, kusjuures ravim mõjub hästi haiguse algstaa
diumis.

Ekseemi ravitakse veel radioaktiivsete isotoopidega, samuti neeru
pealiste ja muude sisenõristusnäärmete hormoonidega. Kõige sagedamini 
kasutatakse hüdrokortisooni, kortisooni, prednisooni ja prednisolooni. 
Hormoonipreparaatide tarvitamisel tuleb alati meeles pidada, et need on 
küll tõhusad, kuid samal ajal võrdlemisi ohtlikud. Need on näidustatud 
ainult siis, kui muud ravivahendid tulemusi pole andnud. Hormoonipre
paraatide kestval manustamisel võivad kõrvalnähtudena tekkida psüü- 
hikahäired, näoilme muutumine («kuutaoline nägu»), sisenõristusnäär- 
imete ja menstruaaltsükli häired jms. Et nende kasutamisel kuhjub orga- 
mismi keedusoola, tuleb viimase tarvitamist piirata. Et tursete tekkimist 
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ja kehakaalu suurenemist vältida, on vaja kasutada kaaliumisooli (kaa
liumkloriidi).

Tulemusi annab kuurordiravi eriti siis, kui selle juurde kuuluvad 
gaasi sisaldavate mineraalvete vannid (väävelvesiniku- või radoonivan
nid). Kuurortidest võib soovitada järgmisi: Kemeri, Talgi, Pjatigorsk, 
Tshaltubo ja Sotši-Matsesta.

Suur tähtsus on ekseemist tabatud naha eest hoolitsemisel. Et haige 
nahk talub halvasti vett ja leelisesi seepe, siis kasutatakse naha puhas
tamiseks indiferentse õliga immutatud vati- või marlitupsuteid, millega 
kahjustatud nahapiirkonda ja selle lähemat ümbrust iga päev ettevaat
likult hõõrutakse. Tugeva turse ja leemendusega kulgeva ekseemi puhul 
tehakse esimestel päevadel külmi mähiseid. Marlitükk niisutatakse 
1—2%-lises resortsiini- või boorhappelahuses. Seejärel pigistatakse lahus 
marlist välja ja asetatakse haiguskolletele 3—5 minutiks. Mähiseid tehakse 
vahetpidamata 30—40 minuti vältel 3—4 korda päevas. Kui turse ja lee- 
mendus vähenevad, määratakse hiljem põletikuvastaseid salve (nafta- 
laanisalv). Laialdaselt on levinud prednisolooni-, hüdrokortisooni- või 
oksükordisalvi kasutamine. Neid ei tohi arstiga konsulteerimata pikka 
aega nahale määrida ega manustada profülaktika otstarbel.

Et ekseemi või selle retsidiive vältida, tuleb organismi vastupanu
võimet tõsta. Seda aitavad teha värske õhk, kehakultuur, korrapärane 
eluviis ja mitmekesine täisväärtuslik toit. Isikud, kelle nahk on kõrge
nenud tundlikkusega ja kes kroonilisi naha- või allergilisi haigusi on 
varem põdenud, peavad vältima pidevat kontakti nahka ärritavate ja 
sensibiliseerivate ainetega nii tööl kui ka kodus. Meie uurimiste alusel 
võib ekseemi profülaktikaks soovitada ka histaglobiini. Vajalik on vältida 
nahakahjustusi, mis ekseemi teket võivad soodustada.

KIRJANDUS: 1. Бородин Ю. П. В кн.: Материалы конф, по проблеме «Аллер
гия и аутоаллергия». Баку, 1963, 30—32. — 2. Леоненко П. М. Клиника и лечение 
экземы. Минск, 1962. — 3. Н и к и т и н а М. Н. В кн.: Тезисы докл. первой Всесоюз
ной конф, дермато-венерологов. М„ 1965, 52—53. — 4. Райка Э. Аллергия и аллер
гические заболевания. Том 2, Будапешт, 1966. — 5. Соколов Н. П. Наследственные 
болезни человека. М., 1965. — 6. С о л о в ь е в а Л. В. Гиг. труда и проф. заболева
ния. 1958, 1, 45—49. — 7. Щ е р б а М. Л. Клинич. медицина, 1957, 1, 107—109. — 
8. Hur iez, С. е. а. Bull. dermatol. Soe. franc. Derm. Syph 1960, 3, 510—525. — 
9. S c h a m a r d i n, N. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1964, 1, 63—66.

О ПРИЧИНАХ И ЛЕЧЕНИИ ЭКЗЕМЫ ►

Н. Шамардин

Резюме

Экзему могут вызвать различные наружные или внутренние факторы — аллерге
ны. Чаще всего аллергенами бывают разные химические вещества, например синтети
ческие смолы, формалин, скипидар, и т. д., которые обусловливают экзему как про
фессиональное заболевание. Повышенную чувствительность организма могут вызывать 
и некоторые пищевые продукты, а также применение некоторых лекарств (например, 
антибиотиков). Аллергеном может быть и какая-либо бактериальная инфекция (стреп- 
то- или стафилококк) или кожные грибки (эпидермофитоны).

Возникновению заболевания способствуют мацерация кожи, небольшие повреж
дения кожи, сильная потливость, а также тяжелые психические переживания и нервные 
расстройства, ранее перенесенные или сопутствующие аллергические заболевания (брон
хиальная астма, крапивница и др.), а также хронический алкоголизм и гиповитами
нозы. Большинство людей в течение жизни соприкасается со многими аллергенами, но 
заболевают немногие. Причиной заболевания считают наследственное предрасположение 
организма, т. е. отличающийся от нормального характер реакций организма. Описаны 
семьи, в которых больше 50% членов страдает аллергическими заболеваниями, в том 
числе и экземой. Отмечено также, что сыворотка крови больных экземой часто теряет 
способность связывать гистамин.

В этиопатогенезе экземы чаще всего принимают участие не один, а несколько 
аллергенов и способствующие факторы, что затрудняет выяснение причин болезни.
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Основным принципом лечения является устранение причин болезни (устранение 
вредных факторов, специфическая десенсибилизация, правильное питание и рациональ
ная диета и др.). В зависимости от причины болезни следует применять различные 
стимулирующие средства, гормональные препараты, лекарства, успокаивающие цент
ральную нервную систему, физиотерапевтические методы лечения, бальнеотерапию и 
курортное лечение.

VIGADE VÄLTIMISEST LEUKOTSÜÜTIDE LOENDAMISEL

Arstiteaduse kandidaat J. RAUDSEPP 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arstitea

duse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Leukotsüütide hulga leidmiseks uuritava vere ühes kuupmillimeetris 
loendatakse neid vastavates loenduskambrites. Meetod on lihtne ega val
mista väheste kogemustega laborandilegi raskusi. Seetõttu suhtutakse 
leukotsüütide loendamisse rutiinselt ja jäetakse kahe silma vahele mõn
dagi olulist, mis võib mõjutada uuringu tulemusi. Kahjuks pole laboran
tidele määratud käsiraamatutes sellistele vigadele küllaldaselt tähele
panu pööratud, täiesti vaikib nendest ka A. J. Althauseni «Kliinilis-labo- 
ratoorsed uurimused» (Tallinn, 1952).

Kaasajal tuleb leukotsüüte tihti loendada siis, kui nende hulk veres 
on vähenenud. Et laborandi vastusest oleneb arsti edaspidine ravitaktika, 
siis peaks eeskätt leukopeeniajuhtudel leukotsüütide loendamise korrekt
susele senisest rohkem tähelepanu pöörama.

Leukotsüütide loendamisel tekkivaid vigu grupeeritakse mitmeti. 
Näiteks V. Gallo (5) teeb vahet süstemaatilise ja juhusliku vea vahel. 
Süstemaatiline viga on tingitud segisti või loenduskambri ebatäpsusest 
ja kordub ühesugusena ühest analüüsist teise. Kui kõikide analüüside 
tegemisel kasutatakse ühte ja sama ebatäpset riista, siis lisandub süste
maatiline viga saadud tulemustele püsiva suurusena, tulemusi veidi 
suurendades või vähendades. Kui kahe analüüsi vastused teineteisest eri
nevad, siis süstemaatilise vea püsivuse tõttu see vahe ei muutu. Instru
mentide hoolika kontrollimise teel on süstemaatilist viga võimalik vähen
dada. Palju ebameeldivam on juhuslik viga. Nagu nimigi ütleb, on see 
juhuslikku laadi ja tal on analüüsist analüüsi erinev suurus. Juhuslik 
viga on kõige sagedamini tingitud leukotsüütide ebaühtlasest jaotumi
sest loenduskambris, samuti vere ebatäpsest lahjendamisest, laborandi 
tähelepanuvõime langusest ja muust. Et juhuslik viga pole püsiv suurus, 
siis võib kahe analüüsi tulemuste vahe kord väheneda, kord suureneda.

L. Hamiltoni (7) arvates on kõik leukotsüütide loendamisel tekkida 
võivad vead seotud kas tehniliste ebatäpsustega (nn. tehnilised vead) või 
leukotsüütide ebaühtlase ja juhusliku jaotumisega loenduskambris (nn. 
statistiline viga).

Tehniline viga on peamiselt tingitud ebatäpselt kalibreeritud segisti
test ja loenduskambritest. Segistite täpsusega ei ole rahul olnud paljud 
autorid. G. Gazenko (1) leidis 1933. a., et nõuetele vastas kõigest 5% 
kontrollitud erütrotsüütide- ja 25% leukotsüütide-segistitest. Kõigil üle
jäänutel oli viga 3—18% (lubatud on 2%). L. Krasnjanski ja V. Samoh- 
hina (2) uurisid 1938. a. kümne leukotsüütide-segisti vastavust nõutavale 
täpsusele. Selgus, et täpsus kõikus 2,1—19,1% vahel. Haman (6) uuris 
1949. a. Saksamaal 62 segistit. Nendest ainult kuus (!) oli kalibreeritud 
nõutava täpsusega. Nõuetele mitte vastanud leukotsüütide-segistitel 
ulatus viga 7% ja erütrotsüütide-segistitel 32%-ni. Määrasime 1963. a. 
kahekümnel leukotsüütide-segistil vea suuruse fotomeetriliselt G. Haus- 
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dorfi (8) järgi [võib kasutada ka G. Schoffa (10) poolt soovitatud meeto
dit] ja leidsime, et kõigest kaks vastas nõuetele, teistel oli vea keskmine 
suurus 12%, maksimaalne 16%. Segistid, mille viga on suurem kui 2%, 
on soovitatav kas välja praakida või arvestada nendega töötamisel vas
tavat parandust.

Statistiline viga on tingitud leukotsüütide ebaühtlasest ja juhuslikust 
jaotumisest loenduskambris. Iiri teadlane A. Gosset, kes kasutas pseudo
nüümi «Student» (11), tegi 1907. a. kindlaks, et rakud jaotuvad loendus
kambris Poissoni jaotumisseaduse kohaselt. Siit sai võimalikuks jaotu
mise standardhälbe määramine võrdlemisi lihtsa valemi järgi, nimelt

<j=±Vm, ' (1)

kus m tähistab loendatud leukotsüüte. Leukotsüütide arvu varieerumise 
suurust võib väljendada ka protsentides variatsioonikoefitsiendi abil:

, 100
(2)

kus m tähistab samuti loendatud leukotsüütide hulka. Mõlema valemi 
tähtsus seisab selles, et nad võimaldavad kindlaks määrata piirid, milles 
otsitav leukotsüütide hulk tõenäoliselt asetseb. On kindlaks tehtud, et 
68%-lise tõenäosusega tuleb seda otsida piiridest m±o ehk m±C, 
95%-lise tõenäosusega piiridest m±2o ehk m±2C ja 99%-lise tõenäosu
sega piiridest т±3о ehk m±3C. Bioloogias ja arstiteaduses on küllal
dane, kui arvutused tehtaks 95%-lise tõenäosusega.

Näide. Olgu 100 suures Gorjajevi kambri tühjas ruudus (4 mm2 pinnal) loen
datud 144 leukotsüüti. Siit m = 144 ja vastav leukotsüütide hulk 1 mm3 veres oleks 
50X144 = 7200. Nüüd leiame valemi (1) abil standardhälbe, nimelt a=±V144=±12 
ehk 50X12= ±600 leukotsüüti. Tõeline leukotsüütide hulk asetseks siis 68%-lise tõe
näosusega kusagil 6600 ja 7800 vahel (7200±600 = 6600 —7800), 95%-lise tõenäosusega 
6000 ja 8400 vahel (7200±1200 = 6000 —8400) ja 99%-lise tõenäosusega 5400 ja 9000 
vahel (7200 ±1800 = 5400-9000).

Valem (2) annab samasugused tulemused protsentides:
100 юр

■C=± ---- — =±8,33%. Lihtne arvutus näitab, et 8,33%-le vastab antud juhul
±599 leukotsüüti, s. o. ligikaudu 600, nagu selle saime valemi (1) järgi arvutamisel 
(väike erinevus on tingitud ümardamistest). 95%-lise tõenäosusega võetuna teeb 
see 2X8,33=16,66%, millele vastab 1199 (ligikaudu 1200) leukotsüüti, seega 7200±1200.

Otsitava leukotsüütide hulga täpsustamiseks tuleb statistilist viga 
püüda vähendada, sest täiesti kõrvaldada seda ei saa. Selleks on vasta
valt valemitele (1) ja (2) vaja suurendada m väärtust, mida on võimalik 
teha suurema hulga leukotsüütide loendamise teel.

Näide. Olgu 200 suures ruudus meie poolt loendatud 288 leukotsüüti. Siit m= 
= 288 ja vastav leukotsüütide hulk 1 mm3 veres oleks 25X288= ±7200. Edasi leiame 
standardhälbe: o± V288= ± 16,97, ligikaudu ±17 ehk 25X17= ±425 leukotsüüti. Otsi
tav leukotsüütide hulk paikneks siis 95%-lise tõenäosusega kusagil 6350 ja 8050 
vahel (7200±850). Tänu sellele, et loendamiseks kasutasime 100 ruutu rohkem kui 
eelmises näites, ahenes varieerumise ulatus 2400 leukotsüüdilt (8400 — 6000 = 2400) 
1700-le (8050-6350=1700).

Toodud näidetest selgub, et 1) leukotsüütide arvu ei ole statistilise 
vea tõttu mitte kunagi võimalik täpselt kindlaks määrata; 2) standard
hälbe või variatsioonikoefitsiendi abil võime leida selle piirkonna, kus 
otsitav leukotsüütide hulk tõenäoliselt asetseb; 3) statistilise vea vähen
damiseks tuleb loendada rohkem leukotsüüte, eriti leukopeeniate korral.

Kasvajate-puhune kemoteraapia lõpetatakse siis, kui 1 mm3 veres 
on 3000 leukotsüüti. Kui arst saab laboratooriumist teate, et uuritaval 
on 1 mm3 veres 3500 leukotsüüti, siis tekib tal raskusi niisuguse vastuse 
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hindamisel. Laborant võis ju eespool esitatud arvu saada leukotsüütide 
loendamisel kas 25, 50, 100, 200 või rohkema suure ruudu ulatuses.

Näide. Oletame, et laborant piirdus loendamisel 25 suure ruuduga ja leidis m = 
= 18, millele vastab 1 mm3 veres 200X18 = 3600 leukotsüüti. Et teada saada, kui 
suurest varieerumise piirkonnast tuleks arstil tegelikku leukotsüütide hulka otsida, 
kasutame valemit (1). cr= ± V18 = ±4,24= ±4, millele vastab 4X200 = 800 leukotsüüti. 
Tegelik leukotsüütide hulk asetseks siis 95%-lise tõenäosusega kusagil 2000 ja 5200 
vahel (3600 ±1600).

Kui laborant loendamisel piirdus 50 suure ruuduga ja leidis, et m = 35, millele 
vastab 100X35 = 3500 leukotsüüti 1 mm3 veres, siis vaadeldaval juhul o=±V35 = 
= ±5,91, s. o. ligikaudu ±6 ehk 100X6 = 600 leukotsüüti. Tegelik leukotsüütide hulk 
paikneks siis kusagil 2300 ja 4700 vahel (3500±1200).

Kui laborant loendas leukotsüüdid 100 suures ruudus ja leidis, et m=70, millele 
vastab 50X70 = 3500 leukotsüüti, siis 0 = ± V 70= ±8,36, s. o. ligikaudu 8 ehk 50X8 = 400 
leukotsüüti. Tegelik leukotsüütide hulk asetseks kusagil 2700 ja 4300 vahel (3500± 
±800).

200 suures ruudus loendamise korral m = 140, millele vastab jällegi 25X140 = 3500 
leukotsüüti. Standardhälve võrduks <J = ± V140= ± 11,83, s. o. ligikaudu 12 ehk 25X 
X 12 = 300 leukotsüüti. Tegelik leukotsüütide hulk paikneks kusagil 2900 ja 4100 
vahel (3500 ±600).

Kui variatsioonikoefitsient esimesel juhul (95%-lise tõenäosuse tase
mel) on võrdne 47,1 %-ga, siis viimasel juhul 16,9 %-ga. Seega loenda
tava pinnaühiku suurendamine 1 mm2-lt 8 mm2-le vähendas variatsiooni- 
koefitsienti 30,2% võrra ja leukotsüütide hulga varieerumise ulatust 
3200-lt (5200—2000) 1200-le (4100—2900). Viimasel juhul on statistilisest 
veast tingitud varieerumise ulatus esimese juhuga võrreldes tunduvalt 
ahenenud ja kontsentreerub 3500 ümber. Kui arst nüüd saab vastuse, 
mille järgi 1 mm3 veres leidub 3500 ±600 leukotsüüti, siis võib ta vas
tusega rahule jääda.

Enne standardhälbe või variatsioonikoefitsiendi väljaarvutamist tuleb 
kontrollida loendamise täpsust. Kui leukotsüütide loendamisel on piir
dutud 100 suure ruuduga, siis võib loendamise korrektsuse kontrollimi
seks kasutada W. Bergi (3) poolt soovitatud kõverat (vt. joonis). Selleks 

tuleb loendamise ajal 
välja kirjutada leukotsüü
tide hulk 25 suure ruudu 
kaupa ja leida suurima 
ja väikseima arvu vahe. 
Vastavalt loendatud leu
kotsüütide üldhulgale 100 
ruudus, mis on kantud 
abstsissile, kontrollime, 
kuhu leitud vahe ordinaa- 
dil satub. Kui see jääb 
kõverast allapoole «õige 
loenduse» piirkonda, siis 
on loendamine olnud igati 
korrektne ja andmeid võib 

kasutada leukotsüütide hulga kindlaksmääramiseks. Kui vahe aga paik
neb «ebaõige loenduse» piirkonnas, siis on tegemist kas leukotsüütide 
lubamatult ebaühtlase jaotumisega kambris või on loendaja eksinud. 
Niisugusel juhul tuleb kamber uuesti täita ja loendamist korrata.

Näide. Olgu loendatud leukotsüütide hulk 25 suure ruudu kaupa ühel juhul 
35+20 + 30+15 = 100 ja teisel juhul 10 + 25 + 30 + 35=100 leukotsüüti. Kumma loenduse 
andmeid võib kasutada leukotsüütide hulga leidmiseks? Esimesel juhul on leukot
süütide suurima ja väikseima hulga vahe 35—15 = 20 ja teisel juhul 35—10 = 25 
leukotsüüti. Et leukotsüütide üldhulk mõlemal juhul on 100, siis sealt mööda ordi- 
naati ülespoole liikudes näeme, et sellele arvule vastav vahe 20 paikneb esimesel 
juhul kõveral toodud punktist 23 allpool «õige loenduse» piirkonnas, teisel juhul 
aga kõverast ülalpool «ebaõige loenduse» piirkonnas.
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Kui loendamiseks kasutatakse kahte kambrit, tuleb samuti kontrol
lida, milleks L. Page ja P. Culver (9) soovitavad järgmist valemit:

2cf = 2\/^i + m2, d<2(j, (3)

kus mi tähistab leukotsüütide hulka ühes loenduskambris ja W leuko
tsüütide hulka teises loenduskambris, d aga nende vahet. Leukotsüütide 
loendamine vastab nõuetele, kui d<2o.

Näide. Olgu mi = 75 (esimese kambri 100 suures ruudus), m2=40 (teise kambri 
100 suures ruudus), siis d = 75 —40 = 35. Valem (3) abil leiame: 2cr = 2 V75 + 40 = 2 V115 = 
= 2X10,72 = 21,44. Nagu näeme, on 35>21,4. Järelikult on tegemist ebatäpse loenda
misega. Seepärast ei tohi antud juhul arvu 115 (75 — 40) kasutada leukotsüütide üld- 
hulga ja standardhälbe leidmiseks, vaid peame loendamist kordama.

Ülevaatlikkuse mõttes vaadeldi eespool tehnilist ja statistilist viga 
teineteisest lahus. Tegelikkuses liituvad nad mõlemad nn. üldiseks veaks. 
Selle leidmiseks soovitavad J. Berkson jt. (4) kasutada valemit

Vt =
1002 , 4,62 . 4,72

------- г ' I------  m n.k ns (4)

kus m tähistab loendatud leukotsüüte, пь kasutatud loenduskambrite 
hulka ja ns kasutatud segistite hulka. Seega esimene liige ruutjuure 
märgi all (vasakult arvates) iseloomustaks leukotsüütide ebaühtlasest 
jaotumisest tingitud statistilist viga, teised kaks aga loenduskambri ja 
segisti tehnilist viga.

Näide. Olgu m = 76 (100 suures ruudus) ja leukotsüütide hulk sellele vastavalt 
1 mm3 veres 3800, 71^ = 1, samuti ns = l.

Vt= V131,6 + 21,16 + 22,09= V 174,85-±13,2 %.
Võrdlev arvutus valemi (2) abil näitab, et esimene liige ruutjuure märgi all 

tõesti iseloomustab statistilist viga:
100 100 x.C= - - — ——- =±11,48%, samuti nagu
V76 8’71

1 / 1ÖÖ2 ,------/-±7± = V 131,6«± 11,48%.
| /О

Et arvutused tuleb teha 95%-lise tõenäosusega, siis 2X 13,2 = 26,4 %r 
millele vastab 1003 leukotsüüti. Tegelik leukotsüütide hulk paikneks 
seega üldist viga arvesse võttes kusagil 2797 ja 4803 vahel (3800±1003). 
Nagu valemist (4) nähtub, on üldine viga seda väiksem, mida rohkem 
loenduskambreid ja segisteid kasutatakse.

Olgu m = 152 (kahes kambris 200 suures ruudus) ja tu = 2, ns = l. Siit:

v - 1 / Ю02 . 4,62 , 4,72 ,-------= V98,46 — ±9,92, mis

95%-lise tõenäosuse korral on võrdne ±19,8%-ga ja millele vastab 752, s. o. ligi
kaudu 750 leukotsüüti. Leukotsüütide tegelik hulk oleks siis kusagil 3050 ja 4550 
vahel (3800±750). Ligikaudu samale tulemusele jõuame valemit (2) kasutades:

100
V152

100
12,32 = ±8,12%.

Seepärast võib kahe kambri ja täpsete segistite puhul arvutuste tegemisel 
piirduda valemitega (1) ja (2), mis on tunduvalt lihtsamad valemist (4).

Nagu eespool toodust nähtub, puutume leukotsüütide loendamisel 
kokku nii tehnilise kui ka statistilise veaga, mis koos moodustavad üldise 
vea. Statistilise vea vähendamiseks tuleb loendatavate leukotsüütide 
hulka tingimata suurendada, mis tingib loenduskambrite arvu suuren
damise ja see omakorda tehnilise vea vähendamise. Samuti on enne- 
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■arvutusi soovitatav kas eespool nimetatud kõvera või valemi (3) abil 
kontrollida loendamise korrektsust. Tuleb toonitada, et vere võtmisel ja 
lahjendamisel piinlikult jälgitaks segistile märgitud jaotusi. Kui seda 
ei tehta küllaldase täpsusega, siis võib juhtuda, et leukopeenia korral verd 
lahjendatakse lubatust rohkem ja saadakse madalamad väärtused, kui 
seda oleks saadud õige lahjenduse korral või vastupidi. Kui veres leidub 
leukotsüüte vähe, ei tohi piirduda nende loendamisega 25 või 50 suures 
ruudus. Isegi A. J. Althauseni poolt soovitatud 100 ruutu, mis on piisav 
loendamiseks leukotsüütide normaalväärtuste korral, või üle selle, jääb 
leukopeenia puhul kasinaks. Neil juhtudel oleks soovitatav loendada 
leukotsüüte vähemalt kahes kambris (200 suures ruudus).

Lõpuks esitame minimaalse leukotsüütide arvu, mis tuleks loendada, 
et tagada ettenähtud täpsust (vastavad arvutused on teinud TRÜ bio- 
füüsikalaboratooriumi töötaja S. Veldre). Kui soovime, et 95 %-1 juhtu
dest oleks viga väiksem kui ±5%, siis tuleb loendada vähemalt 1600 
leukotsüüti. Et viga oleks väiksem kui ±10%, on tarvis loendada vähe
malt 400 leukotsüüti.

Et 99%-1 juhtudest viga oleks väiksem kui ±5%, tuleb loendada 
vähemalt 2704 leukotsüüti ja kui soovime, et viga oleks väiksem kui 
±10%, siis aga tuleb loendada 676 leukotsüüti. Seda võib teha täpsete 
segistite ja loenduskambrite puhul. Vastasel korral peaks loendama 
veelgi rohkem. Loomulikult ei saa kõiki neid nõudeid igapäevase töö 
käigus täita (küll aga teaduslikus töös). Tuleb püüda sinnapoole, et 
eeskätt leukopeeniate puhul töötataks võimalikult väikese veaprotsen- 
diga.

KIRJANDUS: 1. Газенко Г. Г. Лабор. практика, 1933, 12, 12. — 2. Крас
нянский Л. М., Самохина В. А. Лабор. практика, 1938, 4, 8. — 3. В е г g, W. N. 
Amer. Rev. Tuberc., 1945, 52, 179—220. — 4. В er ks о n, J. a. oth. Amer. J. Phys. 
1940, 128, 309—323. — 5. G а 11 о, V. Handbuch der gesamten Hämatologie. München- 
Berlin, 1960. — 6. H a m a n. Dtsch. Gesundheitswesen, 1949, 2, 65. — 7. Hamil
ton, L. Canad. J. Med. Technol., 1956, 18. Nr. 1, 8—14. — 8. H a u s d о r f, G. Dtsch. 
Gesundheitswesen, 1949, 8, 346—348. — 9. Page, L. В., C u 1 v e r, P. J. A syllabus 
of laboratory examinations in clinical diagnosis. Cambridge, Massachusetts, 1961. — 
10. Schoffa, G. Dtsch. Gesundheitswesen, 1955, 10, 133—135. — 11. S t u d e n t. 
Biometrika, 1907, 5, 351.

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОШИБОК ПРИ ПОДСЧЕТЕ ЛЕЙКОЦИТОВ

Ю. Раудсепп

Резюме

Метод подсчета лейкоцитов прост и не представляет труда даже для малоопыт
ного лаборанта. Поэтому к подсчету лейкоцитов относятся иногда не со всей серьез
ностью и упускают кое-что важное, что может повлиять на результаты исследования. 
А так как от ответа лаборанта зависит дальнейшая тактика врача, то больше внима
ния необходимо обращать на точность подсчета лейкоцитов, в первую очередь при 
лейкопении.

Ошибки, могущие возникнуть при подсчете лейкоцитов, связаны или с техниче
скими неточностями (так называемые технические ошибки), или с неравномерным и 
случайным распределением лейкоцитов в счетной камере (так называемые статистиче
ские ошибки). Технические и статистические ошибки, вместе взятые, образуют общую 
ошибку. Технические ошибки обусловлены в основном неточно калибрированным сме
сителем или счетной камерой. Смесители, ошибка которых больше 2%, рекомендуется 
или браковать, или при работе с ними вносить соответствующие поправки. Для умень
шения статистических ошибок необходимо увеличивать количество подсчитываемых 
лейкоцитов, что обусловливает увеличение числа счетных камер, а это в свою очередь 
уменьшение технических ошибок.

Рекомендуется также перед вычислением проверять правильность подсчета с по
мощью формулы (3) или кривой, рекомендованной В. Бергом (см. рисунок).

Следует подчеркнуть, что при заборе и разведении крови необходимо строго сле
дить за отметками на смесителе. Если этого не сделать с достаточной точностью, мо
жет случиться, что при лейкопении кровь разведут больше положенного и получат 
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более низкие величины, чем при правильном разведении, и наоборот. Если в крови 
лейкоцитов мало, их рекомендуется считать по меньшей мере в двух камерах (в J200 
больших квадратах). Если мы хотим, чтобы в 95% случаев ошибка была меньше +5%, 
необходимо считать по меньшей мере 1600 лейкоцитов, а чтобы сшибка была меньше 
+ 10%, следует считать по меньшей мере 400 лейкоцитов. Чтобы в 99% случаев ошибка 
была меньше +5%, следует считать по меньшей мере 2704 лейкоцита, а если хотим, 
чтобы ошибка была меньше + 10%, то следует считать 676 лейкоцитов.

Приводятся примеры и формулы подсчета для определения стандартного откло
нения распределения лейкоцитов (1) и коэффициента вариаций числа лейкоцитов (2)„ 
а также для нахождения общей ошибки (4).

KESKHARIDUSEGA MEDITSIINITÖÖTAJATE VASTUTUSEST 
KUTSEALASTE ÕIGUSERIKKUMISTE PUHUL

A. LUKAS
(Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Kohtumeditsiini Peaekspertiisi Büroost, 

ülem A. Lukas)

Keskharidusega meditsiinitöötajad on arstide aktiivsed abilised mit
mekesises ravi- ja profülaktikaalases töös, kusjuures nende osatäht
sus suureneb iga päevaga. Sageli juhatavad keskharidusega meditsiini
töötajad tervishoiuasutust, lahendavad iseseisvalt ravi ja profülaktilise 
abi küsimusi, millega tulevad hästi toime.

Sotsialistlik meditsiinitöötaja kutse-eetika ja deontoloogia määravad 
kindlaks personali käitumise põhimõtted. Kuid siiski tuleb meditsiini- 
praktikas ette mitmesuguseid negatiivseid nähte: hooletust, kutsealaseid 
õiguserikkumisi ja eksimusi, millesse mõnikord suhtutakse sallivalt.

Ühes või teises kutsealases üleastumises süüdi olevaid meditsiini
töötajaid võib võtta distsiplinaar- või kriminaalvastutusele. Kriminaal
vastutusele võtmine kerkib üles ainult siis, kui tekkisid rasked tagajärjed 
ja on olemas vabariigi kriminaalkoodeksis ettenähtud süüteo element. 
Tuleb märkida, et meditsiinitöötajad ei tunne kriminaalseadusandlust, mis 
tihtilugu põhjustab neil ebaõigeid arvamusi ja hinnanguid erinevate 
tegude kohta. NSV Liidu liiduvabariikide kriminaalseadusandluses puu
duvad spetsiaalsed paragrahvid meditsiinitöötajate karistamiseks kutse
alaste õiguserikkumiste korral. Kutsealase õiguserikkumise juhtudel vas
tutavad meditsiinitöötajad seaduse järgi nagu teisedki kodanikud (ole
nevalt kuriteo tagajärgedest). Seadusandlus ei tunnusta meditsiinitööta
jate erandlikku olukorda. Kutsealaste õiguserikkumiste korral võetakse 
vastutusele sagedamini arste kui keskharidusega meditsiinitöötajaid. See 
on tingitud sellest, et arst tegeleb ravi ja profülaktikaga hoopis rohkem. 
On tarvis meenutada, et arstide kutsealastes õiguserikkumistes on sageli 
oluline osa keskharidusega meditsiinitöötajail, kelle ebaõige tegutsemine 
või tegevusetus võib kaasa tuua raskeid tagajärgi.1

1 Лукаш А. А. О роли средних медицинских работников в происхождении и 
профилактике врачебных правонарушений и ошибок. Сборник трудов науч. общ. 
судебных медиков Литовской ССР, т. 2. Каунас, 1965.

Keskharidusega meditsiinipersonali töös esinevaid õiguserikkumisi 
võib jaotada järgmiselt:

1. Ettekavatsetud kuriteod, mis on esitatud kriminaalseadusand
luses.

a) ebaseaduslik abordi tegemine;
b) haigele meditsiinilise abi mitteosutamine.
2. Kutsealased õiguserikkumised (hooletus, ettevaatamatus, hooli

matus, liigne enesekindlus jne.).
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3. Eksimused ja hooletus keskharidusega meditsiinipersonali töös, 
mis ei too endaga kaasa kriminaalvastutust.

Ebaseaduslik abordi tegemine on kuritegu. Kriminaaltoimikute uuri
mine taolistel juhtudel näitab, et kriminaalaborte teevad enamikul juh
tudest isikud, kellel on nõrk üldmeditsiiniline ettevalmistus, madal kul
tuuriline ja poliitiline arenemistase ning nõrk moraal. Ebaseaduslikud 
abordid leiavad tavaliselt aset antisanitaarsetes tingimustes, lubamatute 
vahendite ja viisidega, mis ohustavad naise elu ja tervist ning sageli lõpe
vad traagiliselt.

Paneb imestama asjaolu, et kriminaalabordi teinud meditsiiniõde või 
ämmaemand (harvem velsker) ei mõista niisuguste abortide ohtlikkust. 
Ometi olid nad kohustatud tegema ulatuslikku sanitaarselgitustööd 
samal teemal, et hoiatada naisi haiglaväliste abortide eest.

Niisugustel juhtudel sageli selgub, et tegemist on äärmise võhikluse 
ja elementaarsete teadmiste puudumisega ravimpreparaatidest ning mür
kidest, nende määramisest ja toimest, samuti ei tunta aseptika- ja anti- 
septikanõudeid jms. Siinkohal mõned näited.

Loote väljutamiseks kirjutas meditsiiniõde M. rasedale pahhükarpiini. Naine' 
suri mürgistuse tagajärjel (oli kasutanud pahhükarpiini suurtes annustes).

Samal eesmärgil süstis proviisor K. naisele karbokoliini, mis oli hangitud 
veterinaarapteegist. Nagu kohtumeditsiinilisel lahangul selgus, oli tegemist emaka— 
välise rasedusega. Munajuha lõhkes karbokoliini toimel.

Kui meditsiinitöötaja oli kohustatud haigele abi andma ja tal oli 
selleks võimalus, kuid ta seda mittekaaluvatel põhjustel ei teinud ning 
kui sellele järgnesid rasked tagajärjed, peetakse seda kuriteoks. Niisu
guseid juhtumeid, kus arstid ja keskharidusega meditsiinitöötajad keel
duvad haigele abi andmast, tuleb ette harva. Sellistel puhkudel on tege
mist südametute ja kalkide inimestega, kes ei täida elementaarseid 
kohustusi.

Velsker S. keeldus vältimatut abi andmast raskele haigele, viidates sel
lele, et tema tööaeg on läbi ja kodus ootavad külalised. Haige juurde minna oli vaid 
100 meetrit. Haige naine suri südameastma tagajärjel. Kohus tunnistas meditsiini
lise abi mitteandmise põhjuse mittekaaluvaks ja võttis süüdlaselt meditsiini alal 
töötamise õiguse kaheks aastaks.

Keskharidusega meditsiinitöötajate kutsealasteks õiguserikkumisteks 
on üleastumised seoses nende tööga. Niisugused õiguserikkumised on 
kõige sagedamini kaebuste, sageli ka kriminaalsüüdistuste alustamise 
põhjuseks. Kui tegemist on kriminaalkuriteoga, võetakse süüdlased vas
tutusele «Kriminaalkoodeksi» paragrahvide alusel, milles on ette nähtud 
karistusmäärad tervisekahjustuse või surma põhjustamise eest ettevaata
matuse tõttu.

Kriminaalseadusandlus tunnistab kuriteo sooritamiseks ettevaata
matuse tõttu need juhud, kus kuriteo sooritanud isik võis ette näha 
võimalust, et tema teol või tegevusetusel võivad olla ühiskonnale ohtli
kud tagajärjed. Seejuures lootis ta neid kergemeelselt vältida, kuna ei 
arvestanud selliste tagajärgede tekkimise võimalust, ehkki ta võis ja 
pidi seda tegema.

Keskharidusega meditsiinitöötajate õiguserikkumiste põhjused on 
väga mitmekesised. Nende hulgas on kõige olulisema tähtsusega tähele
panematus, hooletus, ettevaatamatus ja hoolimatus oma kohustuste täit
misel; liigne enesekindlus, mitteküllaldane kvalifikatsioon ja oma töö
kohustuste puudulik tundmine.

Kõige sagedasemateks põhjusteks keskharidusega meditsiinitöötajate 
õiguserikkumistes on hooletus ja ettevaatamatus, mis põhjustavad ras
keid tagajärgi. Hooletus ja ettevaatamatus avalduvad väga mitmesu
gustes tegudes või tegevusetuses. Nii näiteks süstis meditsiiniõde lihasesse 
kordiamiini asemel klooramiini. Selle tulemusena arenes haigel tuhara- 
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piirkonna kudede ulatuslik kärbus, mis nõudis pikaajalist ravi. Teisel 
juhul süstis meditsiiniõde haigele lapsele veeni 40%-lise glükoosilahuse 
asemel surmava annuse magneesiumsulfaadilahust, mille tulemusena 
laps surigi. Hooletuse ja kutsealase valvsuse nõrgenemise tagajärjel esi
neb ämmaemandate praktikas raskeid juhtumeid.

Ämmaemand B. tilgutas vastsündinule silma 1%-lise hõbenitraadilahuse asemel 
10%-list lahust. Juhtum avastati 7 tunni pärast. Selle tõttu jäi lapse üks silm pime
daks ja teine silm sai tugevasti kahjustada. Põhjuseks oli töökohustuste hooletu 
täitmine, samuti kindla korra puudumine ravimite väljastamisel ja säilitamisel. 
Ämmaemand võeti kriminaalvastutusele raske kehavigastuse tekitamise pärast ette
vaatamatuse tõttu.

Hooletust esineb mitmetel erialadel töötavate meditsiinitöötajate hul
gas. Toome mõned näited.

Kaksteistsõrmiksoole sondeerimisel viis laborant sinna magneesiumsulfaadilahuse 
asemel kontsentreeritud väävelhapet; röntgenilaborant pidi tegema ülesvõtte pare
mast õlast, tegi aga vasakust, kus mingeid patoloogilisi muutusi ei olnud; medit
siiniõde unustas kupuklaasid õigel ajal ära võtta, mille tõttu tekkis ulatuslik 
naha kärbumine; vastsündinute palati meditsiiniõde asetas lapse ebaõigesti voo
disse, mille tagajärjel vastsündinu lämbus; lasteasutuse meditsiiniõde andis 1,5- 
aastasele lapsele köhatableti, mille laps aspireeris ja seetõttu suri asfüksia tagajärjel; 
vaatluskabineti meditsiiniõde käsitses instrumente hooletult ja vigastas tütarlapse 
hüümenit.

Taolistel juhtudel on täiesti süüdi keskharidusega meditsiinitöötaja, 
sest ta täitis ülesannet iseseisvalt ja pidi seda tegema õigesti.

Keskharidusega meditsiinitöötajate tähelepanematust tuleb ette ka 
koostöötamisel arstiga, mis soodustab arstide kutsealast õiguserikku
mist. Ehkki vastutus tagajärgede eest lasub peamiselt arstil, peavad ka 
keskharidusega meditsiinitöötajad kandma õiglast karistust sõltuvalt 
nende süüteo tagajärgedest. Täites arsti korraldusi või abistades teda eri- 
sugustel toimingutel ja protseduuridel ei tohi keskharidusega meditsiini
töötaja unustada seda, et haige tervis sõltub suurel määral tema tege
vuse õigsusest ja täpsusest, tema tähelepanelikkusest, rääkimata hin
gelisest lähenemisviisist ja heasoovlikkusest. Kunagi ei tohi unustada, et 
keskharidusega meditsiinitöötaja on arsti korralduste täitja, ning tema 
otsene ja arukas abiline. Kuid igapäevasest elust näeme, et mõnikord 
iseenesestmõistetav tõsiasi unustatakse.

Operatsiooniõde tegi ettevalmistusi kõhuõõneoperatsiooniks lohakalt ja jälgis 
operatsiooni käiku tähelepanematult. Seetõttu unustati käterätik kõhuõõnde, mille 
tagajärjel haige suri. Meditsiiniõde tõi operatsioonituppa vereampulli, milles oli 
teistsugusesse gruppi kuuluv veri. Tehti vereülekanne, mis lõppes raskete tagajärge
dega. Meditsiiniõde ulatas arstile kaltsiumkloriidilahusega (novokaiinilahuse asemel) 
täidetud süstla tuimastuse tegemiseks, mille tõttu haigel tekkis ulatuslik kudede 
kärbus.

Keskharidusega meditsiinitöötajate õiguserikkumiste analüüsimine 
näitab, et peale hooletuse, tähelepanematuse, hoolimatuse, võhikluse, 
isikliku distsiplineerimatuse ja muude subjektiivsete põhjuste tulevad 
ilmsiks ka objektiivsed põhjused, mis pole küll peamised, kuid soodus
tavad kutsealaseid õiguserikkumisi. Objektiivsete põhjuste hulka kuulu
vad: töö halb korraldamine antud tervishoiuasutuses, halb töödistsipliin, 
keskharidusega meditsiinitöötaja tööpaiga korrastamatus, kindlate töö
kohustuste puudumine või nende mitteteadmine, keskharidusega medit
siinitöötajate puudulik kvalifikatsiooni tõstmine, nõrk poliitiline kasva
tustöö nende hulgas, arstide vähene nõudlikkus alluvate vastu.

Meditsiinis ei tohi sallida kõige väiksemaidki eksimusi ja üleastu
misi, isegi niisuguseid, mis ei põhjusta raskeid tagajärgi (näiteks keha
temperatuuri näitajate sissekandmine ilma mõõtmiseta, korralduste mitte
täitmine täpselt ettenähtud ajal, ravimiannuste ja manustamisviiside 
muutmine jms.).

Mõnikord on õiguserikkumiste põhjuseks asjaolu, et arst liigselt usal
dab ega kontrolli niisuguste manipulatsioonide ja protseduuride täitmist,
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.milleks keskharidusega meditsiinitöötajal pole õigust (ehkki tal on koge
mused ja valdab nende täitmise tehnikat). Mõnel juhul on rasked taga
järjed tingitud liigsest eneseusaldusest.

Enne kui rääkida keskharidusega meditsiinitöötajate eksimustest 
praktikas, peab märkima, et eksimuse all tuleb mõista ebaõigeid tegu
viise, mille puhul pole tegemist hooletuse, võhikluse ja tähelepanematu
sega ning mis tekivad ettenägematute või keerukate olukordade tagajär
jel. Kõige sagedamini tuleb ette eksimusi haiguse diagnoosimisel ja sel
lega seoses osutub ravi ebaõigeks või mitteõigeaegseks, mis toob kaasa 
ebasoodsa lõpplahenduse. Ühtedel juhtudel eksivad keskharidusega medit
siinitöötajad (eriti iseseisvalt töötavad) diagnoosimisel vilumatuse, hai
gusjuhu keerukuse, haiguse ebatavalise kliinilise pildi, haige seisundi 
raskuse, tähelepanekute lühiajalisuse, haige üksikasjaliku uurimise või
maluste puudumise jms. tõttu. Selliseid eksimusi juhtub ja need on 
vabandatavad ega kuulu kriminaalkaristuse alla isegi siis, kui põhjusta
vad raskeid tagajärgi.

Teistel juhtudel tulenevad eksimused diagnoosimisel pealiskaudsest 
ja tähelepanematust uurimisest, anamneesi, analüüsi ja muude medit
siiniliste andmete alahindamisest, samuti kergemeelsusest, liigsest ise
teadvusest ja enesekindlusest. Kui nimetatud põhjusi ei oleks, puuduk
sid ka eksimused. Niisugused põhjused võivad tingida distsiplinaarkor
ras vastutusele võtmist või kriminaalsüüdistuse alustamist.

Raskesti haige juurde kutsutud velsker sai kuulda, et haige olevat hiljuti 
.alkoholi tarvitanud. Ta ei uurinud haiget üldse ja kurjustas: «Asjatult kutsusite 
mind välja, küllap ta pea selgeks magab,» ning lahkus. Haige suri maohaavandi 
perforeerumise tagajärjel. Meditsiiniõde, kes koolis tegi kaitsepookimist difteeria 
vastu, ei pööranud mingit tähelepanu õpetaja ütlusele, et tütarlaps põeb alaägedat 
reumat ning arstid on keelanud kaitsepookimise. Meditsiiniõde arvas, et tegemist 
■on sihiliku kõrvalehoidumisega ja tegi nimetatud tütarlapsele kaitsepooke. Laps 
suri anafülaktilise soki tagajärjel.

Keskharidusega meditsiinitöötajate tegevuses, nende kvalifikatsiooni 
tõstmisel, õiguserikkumiste ja eksimuste avastamisel ning vältimisel 
'etendab tohutu tähtsat osa meditsiiniline dokumentatsioon. Dokumentide 
täpne täitmine ja sissekannete vormistamine võimaldavad õigesti analüü
sida meditsiinitöötaja tööd ravi ja profülaktilise abi andmise kõikidel 
■etappidel. See aitab .objektiivselt selgitada meditsiinitöötaja teguviisi õig
sust kohtumeditsiinilise ekspertiisi juhtudel. Kohtumeditsiiniline eksper
tiis määratakse spetsiaalsete küsimuste selgitamiseks kutsealaste õiguse
rikkumiste ja eksimuste korral.

Keskharidusega meditsiinitöötajate õiguserikkumiste ja eksimuste 
vältimiseks tuleb rakendada abinõusid, mille hulgas on tähtsamateks: 
kaadri valik ja väljaõpe; alaline ideelis-poliitiline kasvatustöö, mille sihiks 
•on kasvatada kõrgete poliitilis-moraalsete omaduste ja suure vastutus
tundega meditsiinitöötajaid; süstemaatiline kvalifikatsiooni tõstmine ja 
teadmiste täiendamine arstiteaduse uuemate saavutuste alal, nimetatud 
teadmiste pidev kontrollimine; tervishoiuasutuste töö täpne korralda
mine, keskharidusega meditsiinipersonali tööülesannete täpsustamine ning 
arstide ja tervishoiuasutuste juhatajate nõudlikkuse tõstmine keskhari
dusega meditsiinitöötajate suhtes; väljaselgitatud puuduste ja üleastu
miste kohustuslik arutelu keskharidusega meditsiinitöötajate konverent
sidel, kusjuures sellega peab kaasnema kriitika ja enesekriitika; õdede 
nõukogude tegevuse parandamine; üldsuse ulatuslik kaasatõmbamine 
tervishoiuasutuste tegevuse kontrollimiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.

Keskharidusega meditsiinipersonali töö täpne korraldamine, kõrge 
töödistsipliin, kommunistliku töösse suhtumise kasvatamine soodustavad 
keskharidusega meditsiinitöötajate õiguserikkumiste ja eksimuste likvi
deerimist. Meditsiinialaseid õiguserikkumisi põhjustanud isikute suhtes 
(juhtudel, kus keelduti alustamast kriminaalsüüdistusi) tuleb rakendada
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rangemaid mõjutus- ja kasvatusmeetodeid ning korduvatel juhtudel võtta 
neilt meditsiini alal töötamise õigus.

Kutsealaste õiguserikkumiste, hooletuse ja hoolimatuse, samuti 
kalkuse ja ükskõiksuse suhtes peab meditsiinitöötajate peres valitsema, 
absoluutse sallimatuse õhkkond.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

А. Лукаш

Резюме

Социалистическая медицинская этика и деонтология предусматривают принципы- 
поведения медицинского персонала, направленные на максимальное повышение полез
ности лечебно-профилактических мероприятий и предупреждение вредных последствий..

Однако в медицинской практике еще встречаются различные недостатки, упуще
ния, профессиональные правонарушения и ошибки, допущенные по вине отдельных 
медицинских работников.

Виновные в тех или иных нарушениях медицинские работники могут быть при
влечены к дисциплинарной или уголовной ответственности. Последняя возникает лишь- 
при наличии тяжелых последствий и при установлении состава преступления, преду
смотренного Уголовным Кодексом данной республики. Уголовное законодательство 
союзных республик СССР не содержит специальных статей о наказании за профес
сиональные правонарушения медицинских работников. Врач или другой медицинский 
работник, допустивший профессиональное правонарушение, отвечает по закону на
равне с другими гражданами, в зависимости от последствий содеянного. Законода
тельство не признает исключительного положения медицинских работников.

Правонарушения, встречающиеся в практике средних медицинских работников^ 
могут быть подразделены следующим образом:

1. Умышленные преступления, предусмотренные уголовным законодательством: 
а) незаконное производство аборта; б) неоказание больному медицинской помощи. 
2. Профессиональные правонарушения (небрежность, неосторожность, халатность, 
чрезмерная самонадеянность при выполнении своих обязанностей и т. п.). 3. Ошибки к 
упущения в работе среднего медицинского персонала, не влекущие за собой уголовной 
ответственности.

Незаконное производство аборта является преступлением. Изучение уголовных, 
дел в подобных случаях показывает, что преступные аборты в подавляющем большин
стве случаев производят лица, имеющие слабую общемедицинскую подготовку, низ
кий культурный и политический уровень развития, низкий моральный облик.

Случаи отказа в медицинской помощи больному допускаются бездушными, черст
выми людьми, потерявшими элементарные понятия о своем долге и обязанностях.

К профессиональным правонарушениям средних медицинских работников отно
сятся нарушения, связанные с их медицинской деятельностью. Если дело доходит до- 
уголовной ответственности за профессиональное правонарушение, то виновные привле
каются к ответственности по статьям Уголовного Кодекса, предусматривающим нака
зание за причинение вреда здоровью или смерти по неосторожности.

Причины профессиональных правонарушений средних медицинских работников 
весьма разнообразны. Среди них наиболее существенное значение имеют:

— невнимательность, небрежность, неосторожность и халатность при исполнении 
своих обязанностей;

— чрезмерная самонадеянность и медицинское невежество;
— недостаточная квалификация и недостаточные знания своих обязанностей.
Анализ различных правонарушений средних медработников показывает, что, кроме- 

небрежности, невнимательности, халатности, невежества, личной недисциплинирован
ности и других субъективных причин профессиональных правонарушений, выявляются 
причины объективного характера. К ним относятся: плохая организация работы в дан
ном лечебном учреждении, низкая трудовая дисциплина, плохо оборудованное рабо
чее место среднего медицинского работника, недостаточная работа по повышению 
квалификации кадров средних медицинских работников, низкая требовательность вра
чей к подчиненному персоналу и т. д.

Говоря об ошибках среднего медицинского персонала в их практической деятель
ности, следует отметить, что под ошибкой следует понимать такие неправильные дей
ствия, которые исключают небрежность, халатность и неосторожность и возникают 
при непредвиденных или сложных обстоятельствах. Наиболее часто встречаются диаг
ностические ошибки и связанное с ними неправильное или несвоевременное лечение, 
приводящее к неблагоприятному исходу. В одних случаях средние медицинские работ
ники совершают диагностические ошибки по неопытности, вследствие сложности слу
чая, тяжести состояния больного. Такие ошибки допустимы и оправданы сложившейся-. 
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обстановкой. Они уголовно не наказуемы даже при наступлении тяжелых последствий. 
В других случаях диагностические ошибки происходят в результате поверхностного и 
невнимательного обследования, пренебрежения анамнезом, анализами и другими меди
цинскими данными, а также вследствие легкомыслия, самоуверенности и самонадеянно
сти. Такие ошибки могут стать не только причиной дисциплинарной ответственности, 
но и послужить источником возбуждения уголовного дела.

Четкая организация и направленность работы средних медицинских работников, 
высокая трудовая дисциплина, воспитание коммунистического отношения к труду 
будут способствовать исключению правонарушений ошибок, допускаемых средними 
медицинскими работниками.

KAAIMtl ETTEVALMISTAMINE

DISSERTATSIOONIDEST NAKKUSHAIGUSTE JA HÜGIEENI ALAL 
EESTI NSV-s

Eesti NSV peasanitaararst O. TAMM, arstiteaduse kandidaadid H. PIHL ja H. JÄNES 
(Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumist, Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituudist, direktor arstiteaduse kandidaat A. Jannus, 

ning Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu
Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Pärast Suurt Isamaasõda on Eesti NSV teadlased arvukalt kaitsnud 
arstiteaduse kandidaadi väitekirju, viimastel aastatel on suurenenud ka 
doktoriväitekirjade arv. Käesoleval ajal töötab Eesti NSV-s 132 arsti
teaduse kandidaati ja 18 doktorit, neist praktiseerivate arstidena 22 kan
didaati ja 2 doktorit.

Nakkushaigustest pälvivad meil kuni viimase ajani tähelepanu soole- 
nakkused — šigelloosid, salmonelloosid, kaasa arvatud kõhutüüfus ja 
paratüüfused ning ešerihhioosid. Nende etioloogia, kliiniku, epidemio
loogia ja profülaktika uurimine on kajastunud mitmes kandidaadiväite
kirjas.

Düsenteeriabakterite fagotüübi määramist käsitleb Tallinna Epi
demioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituudi 
(TEMHI) mikrobioloogialaboratooriumi juhataja R. Sudakova [R. Rju- 
minskaja] (14) uurimus. Ta uuris düsenteeria etioloogiat ja epidemio
loogiat võrdlevalt Vologdas (aastail 1948—1953) ning Tallinnas (aastail 
1952—1954). Mõlemas linnas prevaleeris haiguse tekitajana Shigella- 
Sonne bakter. Need liigitas uurija nelja fagotüüpi, mis hõlbustab nakkus
allika ja nakkuse levikuteede avastamist.

Kliinilist pilti ja organismi reaktiivsust uuris düsenteeriahaigetel 
Tartu Linna Kliinilises Nakkushaiglas A. Danilovitš (4). Väitekirjas pöö
ras ta tähelepanu düsenteeriahaigete vereseerumi komplemendi tiitri 
muutustele ja haigetel kantaridiiniga tekitatud villide eksudaadis leidu
vate rakkude fagotsütaarsele aktiivsusele. Saadud andmed võimaldavad 
otstarbekamat raviviisi valida ja haiguse kulgu ette näha.

Immuunsust kõhutüüfuse suhtes uuris vaktsineerituil seroprotekt- 
sioonitesti abil Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) aspirandina A. Jannus (21). 
Ta süstis valgetele hiirtele intraperitoneaalselt kõhutüüfuse vastu vaktsi- 
neeritute ja rekonvalestsentide vereseerumit ning seejärel viis kõhu
õõnde tüüfusebakterite suspensiooni. Seerumi kaitsev toime oli võrdeline 
vaktsineerimisest möödunud ajaga. Ühtlasi selgus, et kõhutüüfuse rekon
valestsentide vereseerumi kasutamine haigete ravimisel on põhjendatud.

Hemaglutinatsiooni-, hemolüüsi- ja Widali reaktsiooni uuris võrdle
valt kõhutüüfuse diagnoosimiseks TRÜ assistent E, Tammepõld (16). Ta 
leidis, et kõhutüüfust põdevail haigeil muutuvad hemaglutinatsiooni- ja 
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hemolüüsireaktsioonid varem positiivseks kui Widali reaktsioon. Enne 
retsidiivi tekkimist fikseeriti kõigi antikehade tiitri langus. Vaktsineeri- 
tute uurimise andmeil esines kaitsekehi organismis kõige arvukamalt 
esimese kuu lõpul pärast vaktsineerimist, neljandal kuul võis märgata 
nende hulga tunduvat vähenemist. Uuritud reaktsioonide kasutamine 
soodustas krooniliste bakterikandjate avastamist.

Salmonelloosi etioloogiat ja epidemioloogiat Eesti NSV-s uuris 
H. Pihl (12). Ta avastas võrdlemisi paljude salmonellade seroloogiliste 
tüüpide tsirkuleerimise vabariigis. Epidemioloogiliste uurimiste tule
musena võis ta konstateerida, et peale loomade võivad salmonelloosi 
allikaiks olla inimesed ja haigus võib levida ka elukondliku kontakti teel.

Ešerihhioose käsitleb E. Tallmeistri (17) uurimus 1948. ja 1949. aas
tast, mille ta esitas arstiteaduse kandidaadi kraadi saamiseks 1950. a. 
Uurinud kõhulahtisusjuhte kuni aasta vanustel lastel, avastas ta nende 
väljaheites peale Genus Shigella ja Genus Salmonella bakterite toksi- 
geensete omadustega (hemolüüsi, naha nekroosi tekitamine jms.) kolibak
tereid. Seega viitas ta juba ligi 20 aastat tagasi kolibakterite mõnele 
toksigeensele variandile kui kõhulahtisuse tekitajatele väikelastel.

Samuti nagu eespool nimetatu, käsitles TRÜ mikrobioloogia kateed
rist dotsent S. Laanese kandidaadiväitekiri (9) imikute ja väikelaste 
mikrofloorat nakkusliku kõhulahtisuse korral. Ta leidis, et väljaheites 
avastatakse Genus Proteus’e baktereid raskesti kulgevate ja letaalselt 
lõppevate haigusjuhtude puhul tunduvalt sagedamini kui terveil isikuil. 
Sellest võib järeldada, et mainitud baktereil näib olevat oluline etio- 
patogeneetiline tähtsus kõhulahtisuse hilisemas järgus.

Viirusnakkustest on Eesti NSV-s senini kõige suuremat tähelepanu 
pälvinud poliomüeliit. Esimeseks tööks sel alal on V. Üpruse väitekiri, 
milles ta iseloomustab 1945. ja 1946. a. Kagu-Eestis esinenud poliomüe
liidi epidemioloogiat (22). Juba tol ajal pidas V. Üprus vajalikuks viro- 
loogialaboratooriumi asutamist ja poliomüeliidi igakülgset uurimist vaba
riigis.

Poliomüeliidi epidemioloogiat käsitleb ka T. Kuslapi kandidaadiväite
kiri (8). Ta uuris haiguspuhangut Põltsamaal, mis leidis aset 1958. a. 
Ühtlasi jälgis ta polioviiruse tsirkuleerimist ja seroloogilist muutusi 
elanikkonna hulgas epideemia ajal ning pärast vaktsineerimist elusvakt- 
siiniga. Viirus (peamiselt polioviiruse I tüüp) avastati 50,7 %-1 haigeist 
ja nendega kokkupuutunud isikuist. Salki surmatud poliovaktsiin vähen
das küll haigestumiste arvu vaktsineeritute hulgas, kuid ei likvideerinud 
polioviiruse tsirkuleerimist. Pärast elusvaktsiini kasutusele võtmist ei 
avastatud 1960.—1963. a. jooksul uuritud lastel (kokku 1748 isikut) enam 
ühtegi polioviiruse tüve.

V. Tapupere (18) esitab kandidaaditöös andmeid poliomüeliidivastase 
immuunsuse kohta inaktiveeritud ja elusvaktsiiniga immuniseeritud Tal
linna väikelastel. 1957. a. ei leidnud ta 40 %-1 uurituist antikehi ühegi 
polioviiruse tüübi suhtes. Pärast Salki vaktsiini kolmekordset manusta
mist vähenes see protsent 13-ni, kusjuures antikehade tiiter vaktsineeri
tud. langes märgatavalt 7—8 kuu jooksul. Uuringud, mis tehti pärast 
elusvaktsiini kasutusele võtmist, tõestasid selle suurt immunoloogilist 
efektiivsust.

1964. a. anti bioloogiakandidaadi kraad S. Jõksile (5) uurimuse 
«Mitteinfektsioosse polioantigeeni tekkimise mehhanismist mõnede akri- 
diiniühenditega mõjustatud rakkudes» eest, mille ta tegi TEMHI-i aspi
randina NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Poliomüeliidi ja Viirus- 
entsefaliitide Instituudis. Töös näidati, et akridiiniühenditega (proflaviin, 
akrihhiin, akridiin) on polioviiruse patogeensust võimalik tunduvalt 
vähendada, kusjuures viiruse antigeensus aga säilib või näitab tähtsu
setuid kõikumisi.
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Bioloogiakandidaadi väitekirja TEMHI-i aspirandina NSV Liidu Ars
titeaduse Akadeemia D. I. Ivanovski nim. Viroloogia Instituudis kaitses 
L. Priimägi (13). Tema uurimus käsitleb koeinterferoonide saamist ja 
nende toimet viirustesse. Interferoon on laia toimespektriga antiviiruslik 
aine, mis tekib elusraku ja surmatud või bioloogiliselt aktiivse viiruse 
vastastikuse toime tagajärjel. Katsetes kasutati muude viiruste kõrval 
ka polioviirust.

Samas instituudis töötas TEMHI-i aspirandina ka V. Vassilenko (3). 
Ta tegeles loomuliku ja omandatud immuunsusreaktsiooni omavahelise 
sõltuvuse tundmaõppimisega viirushaiguste korral, kusjuures pööras eri
list tähelepanu inhibiitoritele. Mittespetsiifiliste ainetena pidurdavad 
need viiruse arengut ja talitlust. Kandidaadiväitekirjas V. Vassilenko 
konstateerib, et vaktsineerimine kas pärsib või stimuleerib inhibiitorite 
tekkimist. Muuhulgas märkis ta, et terve inimese süljes leiduv inhibiito
rite tiiter on kõikuv. Rasketest gripihaigetest peaaegu pooltel inhibiitorid 
süljes kas puudusid või leidus neid seal minimaalsel hulgal.

TEMHI-i vanema teadusliku töötaja A. Svitškarjova kandidaadi
väitekiri (15) käsitleb hemolüütilise streptokoki kandmise, sarlakite ja 
antitoksilise immuunsuse vahekorda. Ta täheldas teatavat parallelismi 
hemolüütilise streptokoki leviku ja sarlakitesse haigestumise sageduse 
vahel. Lastekollektiivides, kus sarlakitesse haigestumise juhte ette ei 
tulnud, oli antitoksiline immuunsus madal, kusjuures viimane suurenes 
paralleelselt laste vanuse kasvuga.

Leptospiroosi epidemioloogiat Eesti NSV-s uuris G. Medinski (11). 
1959. a. kaitstud väitekirjast selgub, et leptospiroosi kui kutsehaigusesse 
haigestuvad mõned lihakombinaatide töötajad, zootehnikud jt. Peale 
põllumajandusloomade diagnoosis ta mainitud haigust närilistel, kassidel, 
koertel ja mõnel karusloomaliigil.

Mitmeid väitekirju on Eesti NSV-s kaitstud ka parasitoloogia alal. 
Põhjalikku käsitlemist on leidnud eriti urogenitaaltrakti trihhomoniaas. 
Samuti on arvukalt valminud kandidaadiväitekirju tuberkuloosi valdkon
nas. Kõigi nende uurimuste iseloomustamine ei kuulu käesoleva artikli 
raamesse. Siinkohal tuleks mainida ainult kohaliku patoloogia seisu
kohalt aktuaalset difüllobotrioosialast uurimust, mille viis lõpule 
G. Kondratjeva (6). Tema andmeil on Eesti NSV tähtsamaks difüllobot- 
rioosikoldeks Pihkva ja Peipsi järve ümbrus (uurituist on nakatunuid 
53,3%). Võrtsjärve piirkonna elanikud haigestuvad difüllobotrioosi harva 
(0,1—0,5 %-1 uurituist), sest siin ei kasutata toiduks toorest kalamarja 
ja õhu käes kuivatatud kalu. Autor juhib tähelepanu Narva veehoidlale 
kui uuele potentsiaalsele difüllobotrioosikoldele.

Hügieeni alal on sõjajärgsel perioodil kaitstud 6 kandidaadiväite
kirja. Kolm neist kuulub töö-, kaks kommunaal- ja üks toitlustushügieeni 
valdkonda.

Tööhügieeni probleemidele Eesti NSV põlevkivitööstuses on pühen
datud Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (EKMI) tea
dusliku töötaja I. Akkerbergi (1) väitekiri, mis kaitsti 1954. a. NSV Liidu 
Arstiteaduse Akadeemias (Moskvas). Väitekirjas iseloomustatakse õhu 
saastumist kahjulike gaasidega Kiviõli Keemiakombinaadi tsehhides ja 
näidatakse selle vähendamise mõningaid teid. Töös esitatakse eksperi
mentaalsel teel saadud andmeid põlevkivibensiini toime laadi kohta, 
kusjuures tõestatakse, et Kohtla-Järvel toodetud bensiin on Kiviõli 
omast toksilisem.

1959. a. kaitses NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Tööhügieeni ja 
Kutsehaiguste Instituudis (Moskvas) kandidaadiväitekirja H. Jänes (20), 
kes hügieeni aspektist annab hinnangu põlevkivitolmule ja õhu tolmu
sisaldusele põlevkivi kaevandavates ja töötlevates ettevõtetes. Uurimuses 
iseloomustab ta katseloomadel hariliku ja rikastatud põlevkivitolmu inha- 
leerimise toimel sugenevaid funktsionaalseid ning morfoloogilisi muutusi.
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Töös tuuakse andmeid õhu tolmusisaldus! vähendavate ürituste tõhususe 
kohta Eesti NSV põlevkivibasseinis ning põhjendatakse vajadust kinni
tada kuni 10% kvartsi sisaldava põlevkivitolmu sanitaarseks piirkont
sentratsiooniks töökohtade õhus 4 mg/m3.

Leningradi Sanitaar-hügieeni Meditsiiniinstituudis kaitses 1965. a. 
kandidaadiväitekirja E. Blinova (2), kelle töös iseloomustatakse etüül- 
propüül- ja butüülmerkaptaani toksilisi omadusi nii loomkatsete kui ka 
vabatahtlikel isikuil tehtud eksperimentide alusel. Uurimistulemuste 
alusel kinnitati etüülmerkaptaani sanitaarseks piirkontsentratsiooniks 
0,001 mg/1.

Aktuaalsete kommunaalhügieeni probleemidega on seotud I. Veldre 
[I. Jürgenson] (19) kandidaadiväitekiri, mis käsitleb Eesti NSV põlev
kivibasseini veevarustusallikate sanitaarkaitset. Uurimuses, mis kaitsti 
1957. a. NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemias (Moskvas), näitab autor, et 
põlevkivi termilisel töötlemisel tunnelahjudes tekivad fenoole sisaldavad 
reoveed (kuni 30 m3 1 t põlevkivi kohta), mille suunamine põlevkivi
basseini jõgedesse muudab need kasutamiskõlbmatuks nii veevarustuse 
kui ka veespordi ja kalamajanduse seisukohalt. Karstinähtustest tingi
tult reostuvad õlide ja fenoolidega ka põhjaveest toituvad veevarustus- 
allikad Kiviõli linnas, samuti reoveekanali piirkonnas. I. Veldre töös on 
esitatud põlevkivikombinaatide reovete tõhusama puhastamise üksikasja
lik skeem.

1966. a. kaitses L. Kuik (7) Tartu Riiklikus Ülikoolis kandidaadi
väitekirja «Eesti NSV maa-aluste vete joodi- ja fluorisisaldusest». Selles 
näidatakse, et Lääne-Eesti vetes on fluorisisaldus suur, Põhja-, Kesk- ja 
Lõuna-Eesti kambriumi-ordoviitsiumi ja ordoviitsiumi-siluri veehorison- 
tide vetes aga vastab hügieeninõuetele, kuid devoni veehorisondi vetes on 
fluorisisaldus nõutavast väiksem. Joodivaesed on devoni veekihi veed 
Lõuna-Eestis ja ordoviitsiumi-siluri veehorisondi veed Põhja-Eestis. Suh
teliselt joodirikkad on alamkambriumi veehorisondi veed Eesti põhja
rannikul (Tallinnast ida pool). Mõningaid alamkambriumi veekihi vesi 
soovitab autor kasutada kohalike lauavetena.

Taimekaitsevahendite kasutamist toitlustushügieeni aspektist käsitleb 
H. Lutsoja (10) väitekiri, mille ta 1966. a. kaitses NSV Liidu Arstiteaduse 
Akadeemias (Moskvas). Autor tegi kindlaks DDT, TMTD, sulfonaatestri 
ja metüületüültiofossi üheaegse kasutamise puhul puuviljades leiduvate 
mürkkemikaalide jääkhulkade esinemise seaduspärasused. Ta töötas välja 
uue meetodi mitme toksilise aine kombineeritud toime analüüsimiseks 
püsisoojastel loomadel, tõestas uuritavate taimekaitsevahendite kombi
neeritud toime antagonistliku laadi ja selgitas välja nende toksilisuse 
parameetrid.

Hügieenialaste väitekirjade üldarvu ei saa küllaldaseks pidada, pea
legi on pooled neist kaitstud alles paari viimase aasta jooksul. See näitab, 
et hügieenialaseks teaduslikuks uurimistööks vajaliku kaadri ettevalmis
tamisele ei ole paljude aastate vältel küllaldaselt tähelepanu pööratud. 
Hinnata tuleb seda, et peaaegu kõik tööd on valminud vabariigis ja käsit
levad kohalikke probleeme.

On põhjust arvata, et lähemate aastate jooksul teaduse kandidaatide 
ja doktorite pere nii epidemioloogide, infektsionistide, mikrobioloogide, 
viroloogide kui ka hügienistide hulgas märgatavalt suureneb. Väitekirju 
on valmimas nii EKMI-s, TEMHI-s, TRÜ-s kui ka tervishoiuasutustes. 
See on seaduspärane, sest arstiteaduse osatähtsus muude teadusharude 
hulgas kasvab pidevalt.

KIRJANDUS: 1. Аккерберг И. И. Материалы к гигиенической характери
стике сланцевых бензинов. Автореф. канд. мед. наук. М. — Таллин, 1954. — 2. Вли
ло в а Э. А. К токсикологической характеристике некоторых меркаптанов. Автореф. 
дисс. канд. мед. наук, Л., 1965. — 3. В а с и л е н к о В. А. О зависимости между 
естественными и приобретенными иммунными реакциями организма на вирусную ин
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фекцию. Автореф. дисс. канд. мед. наук, М., 1964. — 4. Данилович А. А. Изуче
ние клинической картины и реактивности организма у дизентерийных больных. Авто
реф. дисс. канд. мед. наук, Тарту, 1960. — 5. Иыкс С. Р. О механизме образования 
неинфекционного полиоантигена в клетках, обработанных некоторыми акридиновыми 
соединениями. Автореф. дисс. канд. биол. наук, М., 1964. — 6. Кондратьева Г. П. 
Особенности эпидемиологии и система мероприятии по снижению заболеваемости ди- 
филлоботриозом в Эстонской ССР. Автореф. дисс. канд. мед. наук, Фрунзе, 1965. — 
7. К у й к Л. А. О содержании микроэлементов йода и фтора в подземных водах 
Эстонской ССР. Автореф. дисс. канд. фарм. наук, Таллин, 1965. — 8. Куслап Т. Р. 
Некоторые вопросы эпидемиологии полиомиэлита в Эстонской ССР. Автореф. дисс. 
канд. мед. наук. Таллин, 1965. — 9. Лаанес С. Кишечная микрофлора при поносах 
у детей грудного и раннего возраста. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Тарту, 1950. — 
10. Лутсоя X. И. Экспериментальные материалы для гигиенического нормирования 
остаточных количеств некоторых пестицидов в связи с их комбинированным примене
нием для обработки плодовых культур. Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 1966. — 
11. М е д и н с к и й Г. М. Эпидемиологические материалы о лептоспирозах в Эстонской 
ССР. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Л., 1959. — 12. Пих л X. О. Этиологическая 
структура и эпидемиологическая характеристика салмонеллезов в Эстонской ССР. 
Автореф. дисс. канд. мед. наук. Таллин, 1963. — 13. Приймяги Л. С. Получение 
тканевых интерферонов и определение спектра действия их на вирусы. Автореф. дисс. 
канд. биол. наук. М., 1965. — 14. Рю ми иска я Р. Н. Фаготипаж дизентерийных 
бактерий. Автореф. дисс. канд. мед. наук, Л., 1957. — 15. Свичкарева А. И. Осо
бенности носительства гемолитического стрептококка и состояние антитоксического 
иммунитета в зависимости от уровня заболеваемости скарлатиной. Автореф. дисс. канд. 
мед. наук. М., 1959. — 16. Таммепыльд Э. К. Сравнительное исследование гемаг
глютинации, гемолиза и реакции Видаля в диагностике брюшного тифа. Автореф. дисс. 
канд. мед. наук. Тарту, 1956. — 17. ТаллмейстерЭ. Т. Роль кишечной палочки 
при детских поносах грудного и раннего возраста. Автореф. дисс. канд. мед. -наук. 
Тарту, 1950. — 18. Тапупере В. О. Изучение серологических показателей иммуни
тета к полиомиэлиту у детей дошкольного возраста в г. Таллине в период иммунизации 
инактивированной и живой вакцинами (1957—1963 гг.). Автореф. дисс. канд. мед. наук, 
Тарту, 1965. — 19. Юр ген сон И. А. Санитарная охрана источников водоснабже
ния от загрязнения сточными водами сланцевой промышленности (на примере комби
ната «Кивиыли»). Автореф. дисс. биол. наук. М., 1957. — 20. Янес X. Я. Материалы 
к гигиенической оценке пыли горючих сланцев. Автореф. дисс. канд. мед. наук, М., 
1959. — 21. Я ннус А. Э. Исследование иммунитета у вакцинированных против брюш
ного тифа. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Тарту, 1952. — 22. Ü р г u s, V. Kagu-Eesti 
1945. ja 1946. а. lastehalvatustõve taudi epidemioloogiline analüüs. Tartu, 1947. (Käsi
kiri TRÜ raamatukogus).

О ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТАХ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ГИГИЕНЕ В ЭСТОНСКОЙ ССР

О. Тамм, X. Пихл и X. Янес

Резюме

В послевоенный период медики Эстонской ССР защитили значительное коли
чество кандидатских и докторских диссертаций. В настоящее время в респуолике на
считывается 132 кандидата и 18 докторов наук, из которых 22 кандидата и 2 доктора 
наук работают практическими врачами.

Диссертационные работы по инфекционным заболеваниям затрагивают различ
ные актуальные в республике проблемы. По кишечным инфекциям (сальмонеллозам, 
шигеллозам и др.) защищены 7 диссертаций [Р. Судакова (Р. Рюминская), А. Дани
лович, А. Яннус, Э. Таммепыльд, X. Пихл, Э. Таллмейстер, С. Лаанес], по вирусоло
гии — 6 диссертаций (В. Ипрус, Т. Куслап, В. Тапупере, С. Иыкс, Л. Приймяги, В. Ва
силенко). Некоторые работы посвящены изучению гемолитического стрептококка и 
скарлатины (А. Свичкарева), лептоспирозов (Г. Мединский) и дифиллоботриозов 
(Г. Кондратьева). Ряд диссертаций отражает результаты исследований по туберкулезу 
и трихомониазу урогенитального тракта.

По гигиене защищено 6 кандидатских диссертаций, 3 из которых затрагивают во
просы гигиены труда и промышленной токсикологии (И. Аккерберг, X. Янес, Э. Бли
нова), 2 — вопросы коммунальной гигиены. [И. Велдре (И. Юргенсон), Л. Куйк] и одна 
досвящена вопросам гигиены питания (X. Лутсоя).

В течение ближайших лет количество кандидатов и докторов наук среди инфек
ционистов, эпидемиологов, микробиологов, вирусологов и гигиенистов значительно воз
растет, так как диссертационные работы подготавливаются как в научно-исследователь
ских институтах, так и в лечебно-профилактических учреждениях.
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ARSFITEABUSE AJALOOSE

STOMATOLOOGIA ARENGUST EESTIS

Arstiteaduse kandidaat M. LÕVI ja V. KALNIN 
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna stomatoloogia kateedrist, juhataja dotsent 

N. Vihm, ja hügieeni kateedrist, juhataja professor M. Kask)

Eesti territooriumil kauges minevikus elunevate isikute hambahai
guste üle lubavad otsustada arheoloogilistel väljakaevamistel leitud kol
jud. Läti paleopatoloog V. Derums (1), kes on uurinud erinevatest 
ajastutest (neoliitikumist XVIII sajandini m. a. j.) pärinevat 1380 koljut, 
näitas, et Baltikumi (sealhulgas Eesti ala) muistsete elanike hambad olid 
suhteliselt heas seisundis. Kuid hambakaariese jälgi võis täheldada neo
liitikumist pärinevatel koljudel (33 koljust 4-1). Järgmistel sajanditel 
haigusjuhud sagenesid. X—XII sajandil tuli kaariest ette umbes 12%-1 
juhtudest, sageli ka noortel, veelgi rohkem (juba 20% ja enam) XVII— 
XVIII sajandil. Sagenesid ka alveolaarse püorröa juhud..

Rahvameditsiinis võeti juba ammu tarvitusele ravivahendeid ja -võt
teid hambavalu vaigistamiseks. XIX—XX sajandil ilmunud eesti rahva
meditsiini alastest uurimustest, nähtub, et hambavalu seletati tavaliselt 
«sööja» esinemisega (18). Kui hambavalu puhul igemed paistetasid, siis 
asetati haigele hambale tulises tuhas küpsetatud küüslaugu tükike, tükike 
vereurmarohu juurt, hoiti suus piirituses või viinas leotatud küüslauku, 
karukolla eospeade, tubaka- ja kummeliteed. Välispidiselt kasutati ham
bavalu vaigistamiseks piiritust, milles oli küllastumiseni lahustatud 
keedusoola. Sellist lahust pandi kõrvadesse puuvillatopiga, määriti otsa
esisele, igemetele ja põskedele. Põsele asetati ka kummeliõite hautist, 
mis oli linase rätiku sees. Halva suuleha kõrvaldamiseks näriti kadaka
marju või loputati suud piparmünditeega. Et hambad oleksid valged, 
hõõruti neid kasepuu söega (15).

Valutavate ja vigaste hammaste väljatõmbamisega tegelesid rahva
arstid (nn. targad). Nende hulgas oli isikuid, kes olid «spetsialiseerunud» 
ainult sellele alale — nn. hambatõmbajad. Nendeks olid vahel külasepad. 
Hambatõmbajaid leidus kodanlikul ajalgi rohkesti, mõnes kohas, näiteks 
Saaremaal, oli neid peaaegu igas külas (24).

Hambavalu leevendamiseks rahvameditsiinis kasutusel olnud paljud 
vahendid ja võtted olid kahtlemata ratsionaalsed. Kuid kõrvuti nendega 
kohtas nõidumist ja sõnade lausumist, samuti otseselt kahjulikke võtteid. 
On ette tulnud juhtumeid, kus hambatõmbaja kerge stomatiidi puhul 
tõmbas välja kuni 16 hammast (24).

Feodalismiperioodil jagunes linnade meditsiinipersonal põhiliselt 
kolme liiki: saunamehed, hambemeajajad ja õpetatud arstid. Habemeaja
jate kompetentsi kuulusid ka hammaste ravimine ja väljatõmbamine. 
Esimesi habemeajajaid Tallinnas mainitakse XIV sajandil. Hiljem organi
seerisid nad oma tsunfti. XVI—XVII saj. määras Tallinna raad kindlaks 
habemeajaja, seisuse ja ametikoha vastavate õiguste ja kohustustega (13). 
Tartu kreisiarsti fondis leiduvad XIX saj. algusest pärinevad habeme
ajaja eksamite eeskirjad, mis tunnistavad, et nad olid kohustatud soori
tama eksami ka hammaste väljatõmbamises.1

1 ENSV RAKA, f. 378, nim.. 1, s.-ü. 19, 1. 2.

Peale selle praktiseerisid Eestis veel nn. rändarstid (vt. foto 1 ja 2), 
kes päritolu poolest olid eranditult välismaalased ja tegutsesid mitme
sugustel aladel: ravisid silmahaigus!, paigaldasid luumurdusid, opereerisid 
kasvajaid, ravisid hamba- ja lõualuuhaigusi jne.. Tartus oli selliseks
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Joon. 1. Habemeajajate ja 
rändarstide tüüpiline asend 

hambatõmbamisel

mitmekülgseks spetsialistiks poolakas Sigismundus Averbach 1589. a. (14) 
Tallinnas sai 1687. a. välismaalane Dionisius Brunnet raelt erapraktikaga 
tegelemise loa. Peale muude haiguste ravimise tegeles ta jänesemoka 
opereerimisega (13).

Ka XVIII saj. jäi hambaravi Eestis peamiselt välismaalastest habeme
ajajate ja rändarstide tegevusalaks. Viimaste hulgas leidus eriti sageli 
hambaravispetsialiste. Näiteks 1738. a. siirdus Tallinna silmaarst, vesiravi- 
ja hambaarst Friedrich Hoffmann, kes enne seda oli praktiseerinud 
Peterburis ja Moskvas. On veel andmeid 
prantsuse hambaarsti ja kirurgi Alexander 
Favrot’ (1781) ja Roomast pärineva hamba
arsti Franz Maria Simone (1787) kohta, kes 
mõnda aega tegutsesid Tallinnas (13). XVIII 
saj. Eestisse siirdunud hambaarstid kuulu
sid peamiselt prantsuse dentistide kool
konda, mille rajajaks oli endine habeme
ajaja, dentist ja kirurg Pierre Fauchard 
[1690—1762 (5, 6)].

Ka XIX saj. keskpaiku peatusid sisse
sõitnud hambaarstid peamiselt suuremates 
linnades. Saabumisest ja raviviisidest teata
sid nad reklaami teel. Näiteks 1863. a. oli 
Tartus kahes saksakeelses ajalehes ilmunud 
kuulutus «sissesõitnud hambaarstist, kes 
hambaid elektromagnetilisel teel valuta 
välja tõmbas» (23).

XIX saj. algul õppisid tulevased den
tistid kui käsitöölised ametit juba tegut
seva dentisti juures. Viimasel oli õigus 
võtta õpilasi, kes 2—3 aasta vältel omanda
sid hambaravimise kunsti ja õiguse iseseis
vaks töötamiseks pärast eksamite sooritamist 
Venemaal kehtestati dentisti eksamite nõue 1810. a. (2).

Esimeseks gradum medici dentarii saajaks Tartu ülikooli arstitea
duskonna juures oli Krakovist pärit magister Josephina Serre (sünd. 
Stephan), kes sooritas eksamid 1814. a. (21). Ta oli esimene naine Vene
maal, kes sai hambaarstikutse. Aastail 1816—1826 anti Tartu ülikoolis 
dentistidiplom veel viiele meessoost isikule [S. B. Wagenheim, L. W. As- 
cher, P. C. Stounder, C. G. Bennert ja А. C. Laemmlein (21)1, 
peamiselt Saksamaalt pärit. Dentisti eksameid sooritanute arv 
suurenes.

arstiteaduskondade juures.

kes olid 
edaspidi

Tartu ülikooli arstiteadlased said hambahaiguste õpetamise vajadu
sest aru juba ülikooli olemasolu algaastail. Kirurgiaprofessor M. Kauz- 
mann luges aastail 1806—1808 esmakordselt hambahaiguste kursust, 
pühendades sellele 2—3 tundi nädalas igal kevadsemestril (26). Kuid see 
kursus toimus siiski korrapäratult ja pikkade vaheaegadega.

Stomatoloogiaalased küsimused leidsid rohkem käsitlemist kirurgide 
kliinilises tegevuses ja teaduslikes töödes. N. I. Pirogov pööras erilist 
tähelepanu lõualuude ja suukoopa haiguste tundmisele. Töös «Tartu 
ülikooli kirurgiakliiniku annaalid» (aastate 1836—1837 ja 1838—1839 
kohta) kirjeldas ta kirurgilise stomatoloogia valdkonda kuuluvaid huvi
tavaid juhtumeid näo- ja lõualuude piirkonna traumadest, flegmoonidest 
ja pahaloomulistest kasvajatest (7). Tartu ülikooli kasvandik G. Jäsche, 
kes oli N. I. Pirogovi õpilane, soovitas plastilisele kirurgiale pühendatud 
monograafias (ilmus 1844. a.) huulevähi puhul kasutada huuleplastikat 
(19), mis sai tuntuks Jäsche meetodina (20).

Professor G. Adelmann ja tema assistent (aastail 1850—1856 Tartu 
ülikoolis õppinud J. Szymanowsky) andsid märgatava panuse kirurgilise
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Joon. 2. Hammaste lahtikangutamiseks ja väljatõmbamiseks kasutatud peli
kani tüüpi tangid

stomatoloogia arengusse — nad töötasid välja huule plastiliste operat
sioonide originaalsed meetodid (11). J. Szymanowsky Tartu-perioodist 
pärinevad meetodid (25) panid aluse hiljem (1864. a.) tema sulest ilmunud 
klassikalisele monograafiale näo plastilistest operatsioonidest (2).

Stomatoloogiaalaseid küsimusi käsitleti ka väitekirjades. XIX saj. 
keskel Tartu kirurgiakliinikus tehtud näo plastilisi operatsioone (pea
miselt huulevähi puhul) analüüsisid väitekirjades V. Kiparsky (20) jt.

Tartu ülikoolis pandi küllaldast rõhku hambahaiguste õpetamisele. 
1883. a. võeti eri lektoriks ja õppejõuks hambaarst Ferdinand Witas-Rode, 
kes 1894. aastani luges hambahaiguste kursust ja juhendas hambaravi 
praktikume.2 F. Witas-Rode tegi ka teaduslikku tööd: Tartu arstiteadus
liku seltsi istungeil 2. XI 1890. a. ja 24. I 1896. a. esines ta ettekannetega 
proteesimisest näo ja lõualuude defektide puhul koos haigete demonst
reerimisega; proteesid konstrueeris ta ise.3

2 ENSV RAKA, f. 402, nim. 3, s.-ü. 332.
3 ENSV RAKA, f. 3576, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 13 ja 42.
4 ENSV RAKA, f. 402, nim. 9, s.-ü. 435.
5 ENSV RAKA, f. 3783, nim. 1, s.-ü. 44, 1. 10
6 ENSV RAKA, f. 402, nim. 9, s.-ü. 430, 1. 3,

Haridusministri poolt 23. VI 1893. a. kinnitatud eksamieeskirja- 
dest ja -programmidest nähtub, et Tartu ülikoolis arstikutse taotlejad 
pidid tundma ka stomatoloogia küsimusi: pidid oskama teha laibal ala- 
ja ülalõua resektsiooni, tundma hammaste ekstraheerimise võtteid, suu- 
koopa limaskesta haigusi jne. (8). Hambaarsti nimetuse taotlejad aga 
sooritasid eksameid sellistes eriainetes nagu suukoopa anatoomia ja füsio
loogia, suukoopa ja hammaste eripatoloogia, teraapia ja hügieen, farma
koloogia ja retseptuur (rakendatuna hambaravi praktikas), hammaste 
proteesimise tehnika ja plombeerimine tehniliste võtete demonstreeri
misega jt.4

Kuigi dentistidiplomit oli võimalik saada Tartu ülikooli juures 
(vt. foto 3), tegutses Tartus 1894. a. alaliselt ainult 3 dentisti. Samal aastal 
anti Tartu ülikoolis dentistidiplom 39 inimesele.5 Enamik neist oli pärit 
väljastpoolt Eestit ja nad tulid Tartusse üksnes eksamite sooritamiseks.

1914. a. tegid professorid V. Afanasjev, G. Adolfi ja M. Rostovtsev 
ettepaneku kõrgema haridusega hambaarstide ettevalmistamiseks arsti
teaduskonna baasil. Selleks soovitasid nad asutada hambahaiguste katee
der õppeajaga 3—3,5 aastat.6 See ettepanek jäi realiseerimata.
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Mõned Tartu üli
kooli lõpetajad oman
dasid sel perioodil ham
baarsti eriala väljas
pool Eestit. Näiteks 
Tallinnast pärit N. Sch- 
roeter sooritas 1920. a. 
dentisti eksamid Greifs- 
waldis, eesti rahvusest 
H. Kukk läks tead
misi täiendama Ber
liini, kus ta lõpetas 
ka hambaarsti kur
sused (13). Kuramaalt 
pärit ja Tartu üli
kooli arstiteaduskonnas 
õppinud L. Dolin (en
dine nimi Juddelowitz) 
siirdus 1901. a. Tallin

ье Пл.ь
ЕГО ИаиВШоЖАИ; ВШЧЕПЮ

А1Ш III
-г- ...

•>>.

Ашш»р Мшпш

Joon. 3. Tartu ülikooli poolt 1892. a. armeenlasele 
A. Maissurjanile väljaantud dentistidiplom

nast Riiga, kus asutas
ämmaemandate ja hambaarstide kooli (13). Seda lubati teha erandina, 
sest põhikirja järgi võis hambaarstide koole avada üksnes ülikoolilinna
des, kus oli arstiteaduskond (6). Selles koolis õppis ka Eestist pärinevaid 
isikuid.7 Riias ilmusid lühikest aega isegi spetsiaalsed ajakirjad: aastail 
1906—1907 «Зубоврачебный листок объявлений» ja 1914. а. «Зубоврачеб
ные новости» (ilmus ainult esimene number). Nendes valgustati hamba
arstide elu-olu ka muudes Baltimaade linnades (3, 4).

7 ENSV RAKA, f. 2088, nim. 1, s.-ü. 2, 1. 1—8.
8 Andmed on saadud vestluses tema poja, NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 

korrespondentliikme professor А. A. Limbergiga.
9 ENSV RAKA, f. 1734, nim. 1, s.-ü. 162, 1. 11, 13, 14, 37.

w ENSV RAKA, f. 1734, nim. 1, s.-ü. 163, 1. 12.

Huvitav on mainida, et 1892. a. Peterburi 
kliinilise instituudi esimese odontoloogia ka
teedri juhatajaks sai. Jõhvi lähedalt pärit olev 
Aleksander Limberg (vt. foto 4), kes nooru
kina oli Eestist välja rännanud.8 9 A. Limberg 
oli Venemaal üks esimesi stomatoloogiaprofes- 
soreid. 1899. a. kinnitati ta nimetatud kateedri 
professoriks, samal ajal oli tal professuur ka 
Naiste Kõrgematel Kursustel (2, 5).

1911. a. aitas hambaarste ette valmistada 
professor M. Rostovtsevi eraülikooli arstitea
duskonna juures loodud hambaarstiosakond. 
Selle organiseeris M. Rostovtsevi abikaasa 
A. Rostovtseva, kes oli elukutselt hambaarst. 
Hambaarstiosakond eksisteeris eraülikoolis kõi
gest mõned aastad ja ka õpilaste arv polnud 
suur. 1911. a. sügisel astus esimesele kursusele 
15 õpilast, neist 7 mees- ja 8 naiskuulajat 
1912. a. aga 12 kuulajat.10

Märksa kauem eksisteeris hambaarst D. S. 
Levinovitši poolt 1909. a. Tartus asutatud ham
baarstide kool. 1917. a. alates kuulus see kool 

Joon. 4. Eestist pärit 
А. K. Limberg, üks esi
mesi stomatoloogiapro- 

fessoreid Venemaal

Julie Saareperale ja asus Rüütli t. 23 (praegu 21. juuni t.). Kooli võeti 
vastu õpilasi 1924. aastani; selle olemasolu vältel õppis üldse 378 õpilast. 
Õppeaeg kestis 3 aastat, mille jooksul käsitleti nii üldmeditsiinilisi õppe-
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aineid (anatoomia, füsioloogia, histoloogia jt.) kui ka erialaaineid (protee- 
simistehnika, hammaste teraapia ja plombeerimine jt.). Õppejõududeks 
olid tavaliselt Tartu ülikooli professorid ja dotsendid, näiteks kirurgilist 
hambaravi ja operatsioonitehnikat õpetas N. Burdenko.11 Mõned Eestist 
pärinevad isikud õppisid kodanliku aja algul Vilniuse hambaarstide koo
lis, mis asutati 1919. a. ja mis eksisteeris 1923. aastani (9). Olgu märgitud, 
et hambaarstide koolidesse võeti tavaliselt keskharidusega isikuid.

11 ENSV RAKA, f. 2088. nim. 1, s.-ü. 2, 1. 1—10.

Pärast Tartu hambaarstide kooli likvideerimist spetsialiseerusid ham
baarstideks mõned Tartu ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud. Sageli 
täiendasid nad teadmisi välismaal — Berliinis, Viinis jm. 1936. a. loodi 
Tartu ülikooli juures esimene hambahaiguste dotsentuur. Hambahaigus! 
luges dotsent Voldemar Hiie (1938. aastast adjunktprofessor); loengutega 
samal ajal korraldati praktikume polikliinikutes (17).

Et hambaravispetsialistide ettevalmistamise süsteem kodanlikus Ees
tis polnud kuigi ratsionaalne, nähtub järgmistest andmetest. 1913. a. oli 
(praegustes administratiivpiirides) 106 hambaarsti (10), kodanliku aja 
algul (1921. a.) aga 74. Siis võib märgata hambaarstide arvu suurenemist 
hambaarstide kooli sulgemiseni: 1926. a. oli Eestis 197 hambaarsti (16). 
Edaspidi (aastail 1926—1930) ei ole nende juurdekasvu. 1930. a. töötas 
197 hambaarstist maal kõigest 21, kusjuures Järva-, Lääne- ja Saaremaal 
mitte ühtegi. Valdav enamik neist olid naised (174). 10 000 elaniku kohta 
tuli keskmiselt 1,8 hambaarsti (16). Eriti halb oli maal elunevate laste ja 
kooliõpilaste hammaste seisukord (22).

1938. a. pärinevail andmeil tegutses kodanliku Eesti haigekassades 
alaliselt 34 ja lepingu alusel 47 hambaarsti. Tallinna Ühisel Haigekassal 
oli 19 hambaarsti ja hambaravikabinet, peale selle oli haigekassal sõlmi
tud leping 4 hambaarstiga (12). Ka Tartu Üldhaigekassal oli hambaravi
kabinet (asus Ülikooli t. 28). Kuigi 1937. a. oli Tartus registreeritud 35 
praktiseerivat hambaarsti, oli hambaravi puudulik ja kõigile kaugeltki 
mitte kättesaadav (ravi oli tasuline).

Nõukogude tervishoiusüsteemi rajamisel 1940. a. pöörati hambaravile 
küllaldast tähelepanu. Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonnas loodi 
stomatoloogiaosakond, kus hakati ette valmistama stomatolooge. Stomato
loogia kateedrit juhatas professor V. Hiie. Meditsiinikoolides said eri
hariduse hambaarstid ja -tehnikud. Et stomatoloogide juurdekasv oli 
küllaldane, siis lõpetati 1965. a. keskharidusega hambaarstide etteval
mistamine.

Iga 2450 elaniku kohta tuleb meil 1 hambaarst, seega 4,5 korda 
rohkem kui 1930. a. Stomatoloogiliste raviasutuste võrku täiendatakse 
tulevikus veelgi. Stomatoloogide perele lisaks lõpetab igal aastal Tartu 
Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna 25 stomatoloogi.

KIRJANDUS: 1. Д e p у м с В. Я. В кн.: Из истории медицины, т. V, Рига, 1963,. 
81—97. — 2. Е в д о к и м о в А. И. и др. Хирургическая стоматология. М., 1950. — 
3. Зубоврачебный листок объявлений. Рига, 1906—1907. — 4. Зубоврачебные новости. 
Рига, 1914, № 1. — 5. Кац М. С. История советской стоматологии. М., 1963. — 
6. Мухин М., Стоматология. БМЭ, изд. 2-е, т. 31, 544—560. — 7. Пирогов Н. И. 
Собрание сочинений в восьми томах. Труды по клинической хирургии. Т. 2, М., 1959. — 
8. Правила, требования и программы испытания на звание лекаря в медицинской ко
миссии при Юрьевском университете. Юрьев, 1893. — 9. П р и а л г а у с к а й т е Е. Б. 
Развитие стоматологии в Литве. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Каунас, 1964. — 
10. Са р а п А. А. Пути и перспективы развития лечебно-профилактической помощи 
взрослому населению Эстонской ССР. Авторев. дисс. канд. мед. наук. Таллин, 1965. — 
11. Adelmann, G. F. В. Beiträge zur medicinischen und chirurgischen Heil- 
kunde. Erlagen, 1845, 179—263. — 12. Ahelik, S. Arstiabist ja sotsiaalkindlus
tusest kodanlikus Eestis. Tln., 1961. — 13. В r e n n s о h n, I. Die Aerzte Estlands. 
Riga, 1922. — 14. Brennsohn, I. Die Aerzte Livlands. Riga, 1905. — 15. E e k, J. 
Uurimusi rahvalikkudest ravimisviisidest R,eigi Kihelkonnas Hiiumaal. Auhinnatöö. 
Käsikiri. Tartu, 1938. — 16. Eesti 1920—1930. Arvuline ülevaade. Tln., 1931. —
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17. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli loengute ja praktiliste tööde kava. Trt., 1936— 
1940. — 18. Hellat, P. Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat 1883. Dorpat, 1884, 107—124. — 19. Jäsche, G. Beiträge zur plastischen 
Chirurgie. Mitau, 1844. — 20. К i p a r s к у, V. L. Beiträge zu den plastischen 
Operationen. Diss. Inaug. Doct. Med. Dorpat, 1864. — 21. К ö h 1 e r, H. J. Ordins 
medicorum in universitate Caesarea Dorpatensi Annales ab universitatis exordio 
ad sinem usque anni 1827. Dorpati, 1830. — 22. M e i e s а a r, J. Tervis, 1933, XXIV, 
188. — 23. Moorits, H. Tartu saja aasta eest. «Edasi» 1964, 26. juuni, nr. 125. — 
24. Rooks, G. Eesti Arst, 1929, VIII, 377—382. — 25. Szymanowsky, J. Pra- 
ger Vierteljahresschrift, 1858, LX, 4, 127—159. — 26. Verzeichnis der Vorlesungen 
auf der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. Dorpat, 1806—1810.

О РАЗВИТИИ СТОМАТОЛОГИИ В ЭСТОНИИ

Af. Лыви и В. Калнин.

Резюме

Исследования черепов, найденных при археологических раскопках, показали, что 
у древних жителей Прибалтики зубы были в относительно хорошем состоянии. В X— 
XII веках кариес зубов встречался в 12% случаев, а в XVII—XVIII веках достигал 
уже 20%.

Эстонской народной медицине были известны различные средства против зубной боли: 
накладывание на десну испеченного чеснока, полоскание рта отваром белены, переч
ней мяты, ромашки или табачным чаем и др. Некоторые из народных лекарей «спе
циализировались» только на удалении зубов. В народе их называли зубодерами. Не
редко различные лекари и знахари вместо пользы причиняли вред.

В XVI—XVII веках лечением зубов в Эстонии занимались цирюльники и странст
вующие медики. Они же лечили заболевание глаз, переломы и т. д. Таким разносто
ронним специалистом в 1589 г. в Тарту был поляк Сигизмунд Авербах. В Таллине в 
1687 г. оперировал «.заячью губу» иностранец Дионис Бруннэт. В XVIII веке в Эсто
нию приехали зубные лекари, последователи французского дантиста Пьера Фошара, 
немец Ф. Гоффман (1738), француз А. Фавро (1781), римлянин Ф. М. Симоне (1787). 
Все они некоторое время работали в Таллине.

В начале XIX века был принят закон, по которому подготовленные в кустарном 
порядке дантисты должны были сдавать экзамены при медицинских факультетах. 
В Тартуском университете в 1814 г. впервые получила звание дантиста полячка Юсефа 
Сэрре, которая явилась и первой женщиной, получившей это звание в России.

В Тартуском университете курс лекций по зубным болезням впервые стал читать 
в 1806—1808 гг. профессор хирургии М. Е. Кауцман. Однако и другие общие хирурги 
и ученые того времени уделяли внимание вопросам стоматологии. Н. И. Пирогов в 
своих трудах по клинической хирургии за 1836—1839 гг. описывал заболевания челюст
но-лицевой области. Профессор Г. Адельман, его ассистент Ю. Шимановский, ученик 
Н. И. Пирогова Г. Яше, А. Мессершмидт, Б. Шокальский, В. Кипарский и др., рабо
тавшие в середине XIX века в клиниках Тартуского университета, своими научными 
трудами внесли большой вклад в развитие стоматологии.

Один из первых профессоров одонтологии в России А. К. Лимберг, утвержденный 
в 1899 году профессором Клинического института Петербурга, был уроженцем Эсто
нии. В 1883 г. в Тартуском университете появилась должность преподавателя зубных 
болезней, которую занял зубной врач Ф. Витас-Роде. В 1894 г. в Тарту постоянно рабо
тали три дантиста. В том же году в Тартуском университете были выданы дипломы 
дантиста 39 человекам, в основном приезжим. Зубных врачей здесь стало готовить 
зубное отделение, основанное в 1911 г. А. Ростовцевой на базе частного университета 
М. Ростовцева. Курсы просуществовали недолго. В 1909 г. в Тарту открылась зубо
врачебная школа зубного врача Д. Ш. Левиновича, которая в 1917 г. перешла к Юлии 
Сарепера. Школа просуществовала до 1924 г. За период с 1909 по 1924 г. ее окон
чило 378 человек.

В буржуазной Эстонии на зубного врача специализировались в индивидуальном 
порядке после окончания медицинского факультета. В 1936 г. в Тартуском универси
тете была основана первая доцентура по зубным болезням, которую занял В. Хийе. 
Прирост специалистов по зубным болезням в буржуазные годы был небольшим: если 
с 1921 по 1926 г. число зубных врачей увеличилось с 74 до 197 человек (за счет зубо
врачебной школы), то с 1926 по 1930 г. прироста врачей совершенно не было. Особенно 
плохо зубоврачебной помощью было обеспечено сельское население.

При Советской власти в 1940 г. при ТГУ было основано стоматологическое отде
ление. Руководство первой кафедрой стоматологии было поручено профессору В. Хийе. 
К 1964 г. в республике насчитывалось уже 369 стоматологов, 149 зубных врачей и 
159 зубных техников. На каждые 2450 жителей приходится один специалист по зубным 
болезням, т. е. в 4,5 раза больше, чем в буржуазной Эстонии.
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KONVERENTSID JA NÕUPIDAMISED

VABARIIKLIK GASTROENTEROLOOGIDE SEMINAR

14. novembril 1966. a. leidis Tartus aset III vabariiklik gastroenteroloogide 
seminar, mille teemaks oli kaksteistsõrmiksoolehaavand.

R. Truve käsitles kaksteistsõrmiksoolehaavand! diagnoosimist. Üksikasjali
kult rääkis ta diagnoosi täpsustamisega seotud raskustest operatsiooni ajal.

Sisukas oli J. S a r v e ettekanne kaksteistsõrmiksoolehaavand! kirurgilise ravi 
printsiipidest ja operatsioonimeetodi valikust. Tööd läbis punase niidina nõue, et 
operatsioonimeetod tuleb alati valida vastavalt konkreetsele haigusjuhule. Selleks 
on haiget vaja põhjalikult uurida, eriti mao sekretsioonivõimet ja basaalsekretsiooni 
12 tunni vältel. Mao resektsiooni edukus sõltub suurel määral sellest, kas operat
siooni ajal antrum eemaldatakse tervikuna või mitte. J. Sarv tutvustas meetodit,, 
kuidas antrum’! piiri operatsiooni ajal kindlaks määrata.

V. Salupere ettekanne oli pühendatud kaksteistsõrmiksoolehaavand! kaas
aegsele patogeneesiteooriale ja sellest johtuvale patogeneetilise ravi mõningatele 
printsiipidele. Põhjalikumalt peatus ta kahjustavatel ja kaitsvatel faktoritel ja nende 
osatähtsusel kaksteistsõrmiksoolehaavand! patogeneesis. Ettekandes jäi kõlama mõte, 
et kaksteistsõrmiksoole ja maokorpuse haavandeid peab käsitlema eraldi, sest 
nende vahel on suured kliinilised ja ka patogeneetilised erinevused.

Ettekannetele järgnes elav diskussioon, mille käigus esitati täiendavalt and
meid kaksteistsõrmiksoolehaavand! röntgenoloogilise diagnoosimise õigsuse kohta 
(E. Juhansoo, E. Pütsepp jt.). Erilise kõlapinna leidis seisukoht, et tüsistu- 
mata kaksteistsõrmiksoolehaavand! opereerimisse peab suhtuma senisest rangemalt. 

Seminarist tegi kokkuvõtte dotsent К. V i 11 а к o. Järgmise gastroenteroloogide 
seminari põhiteemaks on dumping-sündroom.

V. Salupere

TARTU KLIINILISE SÜNNITUSMAJA KONVERENTSILT

19. novembril 1966. a. tähistas Tartu Kliiniline Sünnitusmaja 160. aastapäeva 
konverentsiga, mis leidis aset Tartu Tervishoiutöötajate Majas. Ülevaate sünnitus
maja ajaloost esitas peaarst I. V e e r m a.

1. novembril 1806. a. avatud statsionaaris oli ainult kaks voodikohta. Esimene 
sünnitus võeti vastu sama aasta 7. detsembril. On teada, et esimene sünnitaja oli 
pärit Räpinast. Tartu tuli ta jalgsi, milleks kulus kaks päeva. Esimestel aastatel 
kasutati sünnitusmaja abi vähe. Sünnitajate juurdemeelitamiseks maksti isegi 25—75 
kopikat nn. valuraha. Algul asus sünnitusmaja praeguses Nõukogude tänavas, 
nüüdses kohas alustati tegevust 1843. aastal.

Laste suremus oli kõrge. Aastail 1806—1852 suri igast kuuest vastsündinust üks, 
aastail 1855—1880 moodustas vastsündinute suremus 13%. Ajavahemikul 1806—1880 
nägi sünnitusmajas ilmavalgust ligikaudu 3006 last.

1883. aastal oli statsionaaris juba 40 voodit. 1912. aastaks suurenes voodite arv 
100-ni ja personali arv 27-ni. Praegu on voodikohti 165, töötajaid aga 228, seega 
sada korda rohkem kui sünnitusmaja rajamisel.

Viimastel aastatel on abi antud ka kitsastel erialadel, nagu onkoloogia, endo- 
krinoloogia, uroloogia ja lastegünekoloogia. Tänu anestesioloogide brigaadi edukale 
tegevusele on operatsioonide diapasoon tunduvalt laienenud ning paranenud nende 
tulemused. Tunduvalt tõhusamaks on muutunud profülaktiline töö. 1960. aastal 
ulatus profülaktiliste günekoloogiliste läbivaatuste arv 9000-ni, 1965. aastal juba 
20 000-ni. Naistenõuandlate külastuste arv on sõjajärgsetel aastatel suurenenud 
4345-lt 56 800-le. Tartu Kliiniline Sünnitusmaja on olnud mitmete uute diagnoosimis- 
ja ravimeetodite rakendamise initsiaatoriks vabariigis. 1958. a. novembris tehti siin 
esimene verevahetus vastsündinule, mis õnnestus hästi.

Juubeli puhul peetud konverentsil esitasid TRÜ sünnitusabi ja günekoloogia 
kateedri ning Tartu Kliinilise Sünnitusmaja jt. asutuste esindajad 12 ettekannet. 
Sünnitusosakondade töö korraldamise uutest meetoditest rääkis L. Alev, reani
matsioonist sünnitusabis V. L о о 1 a i d, vastsündinute verevahetuse uuest tehnikast 
aga A. Kadastik.

Tartu Tervishoiutöötajate Majas oli avatud sünnitusmaja juubelile pühendatud 
näitus.

M. Sikk
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EESTI NSV HEMATOLOOGIDE I KONVERENTS

8.—9. detsembril 1966. a. toimus Tallinnas vabariiklik hematoloogide konverents, 
millest võtsid osa ka külalised naabervabariikidest ja Moskvast. Kokku kuulati 38 
ettekannet, milles käsitleti peamiselt leukoosi, selle diagnoosimist ja kliinilist kulgu 
ning muid hematoloogiaalaseid küsimusi. Ühel istungil oli kõne all vereülekanne.

Professor M. Dultsin (Moskva) andis ülevaate leukooside etioloogia ja pato • 
geneesi kaasaja seisukohtadest, muuhulgas juhtis ta tähelepanu geneetilise teguri 
tähtsusele, leukooside kliiniliste variantide dünaamilisusele ja transformeerumisele 
ühest vormist teise. Samuti puudutas ta leukooside, kasvajate, kollagenooside ja 
muude haiguste üheaegset esinemist nende patogeneesi sarnasuse aspektist. Auto- 
allergia kliinilisest tähtsusest hematoloogias rääkis V. Saarma. V. Gordon 
käsitles hüpo- ja aplastilist seisundit kui leukoosieelset. V. Väides esitas andmeid 
neerupealiste funktsionaalsete ja morfoloogiliste muutuste kohta hormoonravi puhul.

A. M a r d n a kaasautoritega tõi andmeid leukooside soodsa kliinilise kulu 
kohta seoses hormoonipreparaatide kasutamisega. R. M i c h e 1 s о n kõneles hemor- 
raagiasündroomi keerukusest leukooside puhul. I. Gotz ja H. Kruuse juhtisid 
tähelepanu paiksetele muutustele nahal, kõrvas, ninas ja kurgus latentselt kulgevate 
leukooside korral. Lümfogranulomatoosi kliinikut ja ravi käsitlesid M. R a n g, 
A. Lutsuver ja I. Kontor.

K. Vi 11 а ко valgustas pernitsioosse aneemia probleemi, kusjuures ta märkis, 
et see peaks kuuluma gastroenteroloogia valdkonda. B. Liberman kaasautoritega 
kirjeldas perekondlikku kaasasündinud ovalotsütoosijuhtu, mis avastati juhuslikult. 
Trepanobiopsiast kui verehaiguste uuest diagnoosimise meetodist rääkisid H. Š 1 i к 
ja E. Põldvere, autoantikehade tiitri määramisest aga H. N о v e k, para- 
proteinooside diagnoosimisest E. Ambraciavicene kaasautoritega (Vilnius).

L. Väin esitas andmeid intraabdominaalse vere reinfundeerimise kohta güne
koloogias, H. Kask rääkis afibrinogeensetest verejooksudest ja nende ravist. 
B. Lehepuu, R, Kovaljova ja A. Trušina ettekandes toodi ära konserv- 
vere ja erütrotsüütide massi biokeemilise uurimise tulemused, mille järgi konserv- 
veri on kasutamiskõlblik ainult kahe nädala jooksul. Autorite seisukohta toetas ka 
professor M. Dultsin, kes pidas konservvere infundeerimise optimaalseks ajaks 
3 esimest päeva.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peahematoloog А. M a r d n a ja Tallinna 
peaterapeut N. Elštein esitasid ülevaate hematoloogide tööst ja tegevusest vaba
riigis ning Tallinnas viimase 10 aasta jooksul. Nad pidasid vajalikuks avada haiglates 
hematoloogiaosakonnad ja suuremates linnades hematoloogiakabinetid.

G. А 1 b о v а

TALLINNA EPIDEMIOLOOGIA, MIKROBIOLOOGIA JA HÜGIEENI 
TEADUSLIKU UURIMISE INSTITUUDI VI KONVERENTS

15 . ja 16. detsembril 1966. a. peeti Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituudi (TEMHI) VI konverents. Et kahepäeva
sesse programmi oli lülitatud 112 ettekannet, siis toimus konverentsi töö sektsiooni
des (soolenakkused, infektsioosne hepatiit, viroloogia, laste ja noorukite hügieen 
ning toitlus- ja kommunaalhügieen).

Konverentsi avas Eesti NSV tervishoiu ministri asetäitja O. Tamm. Sellele 
järgnes instituudi direktori A. Jannuse ja O. Tamme ettekanne TEMHI ja 
tervishoiuorganite koostööst võitluses nakkushaigustega, samuti hügieeni valdkonnas.

Soolenakkuste sektsioonis käsitleti kõhutüüfuse, düsenteeria ja soole koli- 
nakkuse etioloogiat ning epidemioloogiat. Kõhutüüfust Eesti NSV-s iseloomustasid 
H. Pihl, A. Fominõhh ja E. Didenko. Kogemusi võitluses selle vastu Tal
linnas jagas I. U r m a n. Andmeid kõhutüüfuse ja paratüüfuse bakterikandmise 
kohta vabariigis esitas A. Tetsov. Z. Stšetinina ja kaasautorite ettekandest 
selgus, et meil tsirkuleerib üle 30 kõhutüüfusbakteri fagotüübi. Tähelepanekuid 
mainitud haigust põdevate haigete vereseerumi valkude kohta esitas A. S i 1 d v e r. 
Kõhutüüfuse bakterikandjate avastamist Vi-hemaglutinatsioonireaktsiooni abil kir
jeldasid L. Rozentalene ja K. Luksemburg (Vilnius). V. Kilesso 
(Moskva) tegi kokkuvõtte suure autorite kollektiivi poolt korraldatud kõhutüüfuse 
ja paratüüfuse bakterikandmise profülaktika alasest uurimisest. M. Hazanovi, 
B. Tšerkasski ja T. Iltšenko (Moskva) ettekanded käsitlesid nakkushaiguste 
nosogeograafiat. Professor E. Novgorodskaja (Leningrad) esitas soolenakkuste 
uurimise mõningaid uusi aspekte. T. Avdejeva (Leningrad) iseloomustas G. Es- 
cherichia tüvesid, mis põhjustavad düsenteeriale omaste nähtudega sarnaseid hai-*  
gusnähte. Et G. Escherichia serotüüp 0124 kutsub esile haigestumisi ka täiskasva
nuil, see selgus R. S u d а к о v а, А. К u r e jt. poolt esitatud andmetest. A. Svitš- 
k a r j о v a kaasautoritega iseloomustas kolibakterite tsütopatogeenset toimet ja 
nende resistentsust antibiootikumide suhtes. Ülevaate laktobatsillide uurimisest Tartu 
Riiklikus Ülikoolis esitas A. L e n z n e r kaasautoritega.
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Infektsioosse hepatiidi sektsioonis toimus kaks istungit. Haigestumise terri
toriaalse leviku iseärasustel NSV Liidus peatus B. Tšerkasski kaasautoritega. 
Infektsioosse hepatiidi epidemioloogiat Tallinnas iseloomustasid I. Urman ja 
L. Lutšenko. N. Goromulinski ja A. Vorobjova kirjeldasid haigestumist 
Eesti NSV lasteasutustes. Puudutati infektsioosse hepatiidi rekonvalestsentidega 
seotud küsimusi (J. Reinaru kaasautoritega) ja kirjeldati selle haiguse kliinikut 
(J. Reinaru ja R. Mai). Korduvatest haigestumisjuhtudest kõneles V. Milän- 
d e r kaasautoritega. Seerumhepatiidi epidemioloogiat käsitles J. Reinaru kaas
autoritega. Meditsiiniliste instrumentide puhastamise võtteid haigestumise profülak
tika eesmärgil tutvustasid V. Belokon ja S. Kallas. Moskva teadlaste E. N а- 
zaretjani ja kaasautorite ning I. Blinkovi ettekanded olid pühendatud 
infektsioosse hepatiidi diagnoosimise küsimustele. A. Danilovitš esitas andmeid 
vereseerumi fermentide uurimise tähtsuse kohta diferentsiaaldiagnoosimise seisu
kohalt. Ülevaate vereseerumi raua- ja vasesisaldusest parenhümatoosse ja mehhaa
nilise ikteruse puhul andsid E. Tammepõld ja V. Roomets.

Viroloogiasektsioonis esitati uurimisandmeid viirushaiguste immunoloogia alalt 
(T. К u s 1 a p i, A. J õ g i s te, A. J a n n u s e, K. S u b i, P. Kosjakovi ja kaas
autorite jt. ettekanded). E. Fridman (Leningrad) ja I. Antonova (Moskva) 
tutvustasid gripi uurimise tulemusi. Gripi, paragripi ja adenoviirusinfektsioonide levi
kut väikelastekodus kirjeldas R. V о d j a. Respiratoor-süntsütiaalse viiruse poolt 
esilekutsutud nakkusi iseloomustas R. Dreizin kaasautoritega (Moskva) ja R. Mi
ku t s к a j а kaasautoritega (Leningrad). Pöörati tähelepanu ka koekultuuridele 
(L. Leesment, L. Priimägi jt.), interferoonile (L. P r i i m ä g i ja kaasautorid) 
ja viirusinhibiitoritele (V. V a s s i 1 e n к о ja kaasautorid).

Laste ja noorukite hügieeni sektsioonis käsitleti peamiselt koolitervishoidu. 
Keskseks probleemiks oli suurendatud kehalise koormuse (kehakultuuri) mõju uuri
mine (R. Silla, H. S e 1 m e t jt.). Hügieenilise hinnangu_ mõnede Eesti NSV 
koolide ja eelkooliasutuste kohta andsid M. T e о s t e ja L. О u n m a n n. Õpilaste 
külmetushaigust analüüsis E. S t r i ž. Matemaatilise kallakuga kooli õpilaste üle
koormuse nähte kirjeldas O. Usištševa (Moskva).

Toitlus- ja kommunaalhügieeni sektsioonis iseloomustas E. Vagane Eesti 
NSV elanikkonna toiduratsioone. Tallinna internaatkoolide õpilaste toitumise ja 
valgu-ainevahetuse uurimise andmeid esitasid E. R о о t s ja A. Rihma. Pestitsii- 
dide kombineeritud toimest katse tingimustes kõneles H. Lutsoja. V. Jaak- 
m e h e ettekanne käsitles atmosfääri saastumist põlevkivibensiiniga Kiviõli Kee
miakombinaadi ümbruses. Viljandi rajooni joogiveele andis sanitaar-hügieenilise 
hinnangu H. L e e t o.

Konverentsi lõpul esitas Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peaepidemioloog 
K. Vassiljeva koos tervishoiu ministri asetäitja O. Tammega andmeid 
difteeriavastase võitluse tulemustest. Eesti NSV on esimene vabariik NSV Liidus, 
kus viimase kahe aasta jooksul (1965. ja 1966. a.) ei ole registreeritud enam ühtegi 
difteeriajuhtu.

H. Pihl

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI ARSTITEADUSKONNA KONVERENTS

16 .—17. detsembrini 1966. a. toimus Tartus traditsiooniline arstiteaduskonna 
konverents, mis tegi kokkuvõtteid möödunud aasta uurimistöödest.

Esimene istung oli pühendatud veresoontekirurgia küsimustele. Eesti NSV 
teenelise teadlase professor A. Linkbergi juhendamisel on noored võimekad töö
tajad (E. Tünder, K. Põder, H. T i к к о, К. Kull, В. Põder, J. Männis te, 
G. T u 1 m i n) nimetatud probleemi alal märkimisväärset edu saavutanud. Nende 
ühistes ettekannetes anti ülevaade renovaskulaarse hüpertoonia diagnoosimisest ja 
selle kirurgilise ravi võimalustest, käsitleti venograafia diagnostilist tähtsust ala
jäsemete venoosse süsteemi patoloogia hindamisel, kõneldi lümfograafia kasutamise 
võimalustest alajäsemete kroonilise ödeemi ja veenipuudulikkuse korral. E. Tün- 
d e r peatus eraldi ettekandes aordi ja arterite taastavate operatsioonide indikat- 
sioonidel ja meetoditel. A. Ernstsoni, V. Kulli, V. Leisneri ja V. Mei- 
p а 1 u ühises ettekandes räägiti metroflebograafia tähtsusest günekoloogiliste hai
guste diagnoosimisel. Kõik nimetatud ettekanded olid illustreeritud röntgenogram- 
midega.

Mitu ettekannet (R. Talvik, A. Kaasik, H. Tihane, A. Pille) oli 
pühendatud soola- ja vee-ainevahetuse näitajate, ajukoe gaasivahetuse, erütrotsüü- 
tide keskmise mahu muutuste uurimisele operatsiooni ajal ja operatsioonijärgsel 
perioodil, samuti räägiti neis kopsutüsistustest, mis tekivad pärast aordi ja magist- 
raalarterite rekonstruktiivseid operatsioone.

Teisel istungil käsitleti vereringe- ja hingamiselundite tegevust ja ehitust. 
R. Looga andis ülevaate vereringe regulatsiooni uurimise saavutustest tänapäeval. 
M. Luts ja L. Võhandu kõnelesid matemaatiliste meetodite rakendamisest 
elektrokardiogrammi QRS-kompleksi iseloomustamiseks ning selle kompleksi mõnede 
näitajate korrelatiivsete seoste selgitamiseks tervetel lastel. M. Lind jt. käsitlesid

144



•adrenaliini sidumise küsimusi vereplasma valkudega sõltuvalt pH-st, millel võib 
olla praktiline tähtsus. Mitmed esinejad (M. Kull, L. P о к к, E. H a n s о n) esi
tasid eksperimentaalandmeid südame kahjustuste 'ja müokardiinfarkti kohta. 
Gaasisisalduse muutusi veres eksogeense hüpoksia, hüperkapnia ja hüperoksia 
puhul vaadeldi R. Mikelsaare töös. J. Väli ettekanne oli kliinilist laadi ning 
üldistas kopsupatoloogiaga haigete operatsioonieelse ja operatsioonijärgse ravi küsi
musi. Kopsude morfoloogiat käsitlesid E. Kogermann ja A. Lepp.

Kolmanda istungi teemaks oli gastroenteroloogia. E. Käer-Kingisepp 
andis ülevaate maonäärmete sekretsiooni mehhanismidest ja nende uurimisest. Mit
mes ettekandes (H. Lind, S. Lahk, A. Lind, R. Villems, S. Teesalu jt.) 
käsitleti gastroenteroloogiaprobleeme biokeemia aspektist. T. V i n n i tõi andmeid 
hormoonide mõju kohta valkude biosünteesile pankrease subtsellulaarsetes frakt
sioonides. К. V i 11 а к о peatus soole mikrofloora osal seedimise füsioloogias ja 
patoloogias. M. Voronina, M. Mikelsaar ja A. Lenzner käsitlesid lak- 
tobatsillide esinemist maomahlas haavandtõve, maovähi ja gastriidi puhul, samuti 
laktobatsillide hulka ning liigilist kuuluvust väljaheidetes gastriidi ja sekretoorse 
puudulikkusega gastriidihaigetel. J. Sarve ulatuslik ettekanne kaksteistsõrmik- 
soole osast seedimise kompenseerimisel pärast mao resektsiooni põhines loomkatsetel. 
Ta näitas veenvalt nende meetodite eeliseid, mille puhul kaksteistsõrmiksool jääb 
seedeprotsessi lülitatuks. A. Danilovitš ja V. Saarma kõnelesid maksa ja 
sapiteede haiguste diagnoosimisest.

Konverents, millel esitati 50 ettekannet, möödus loomingulise aktiivsuse õhk
konnas ja näitas, et arstiteaduskonnas toimuv uurimistöö on seotud aktuaalsete 
probleemidega.

I. Freiberg

TALLINNA PELG!LINNA HAIGLA ARSTIDE II KONVERENTS

23. detsembril 1966. a. toimus Tallinna Pelgulinna Haigla arstide II konverents, 
millest võtsid osa ka muude Tallinna raviasutuste arstid. Konverentsi põhiteemaks 
oli südame ja veresoonte patoloogia.

T. Kaljuste valgustas müokardiinfarkti esinemissagedust ja haiguse kliini
list kulgu 248 haigusjuhu andmeil. V. Ilmoja ettekanne, samuti U. К a r e ja 
A. Küti ühine töö ning N. Meštšerjakova, N. Mohhova ja M. Tärgi 
ühised uurimused puudutasid koronaarpatoloogiat. B. Averbach juhtis tähele
panu diferentsiaaldiagnoosimisele stenokardia puhul. H. L e v о 1 käsitles polü- 
artralgia sündroomi reumat põdevatel haigetel. Reuma diagnoosimisel ettetule
valest vigadest rääkisid M. Bondarenko ja O. Volož, reuma kliinilist kulgu 
ja kardiotonsillaarset sündroomi seoses tonsillektoomiaga kirjeldasid V. Kaasik 
ja E. Lutsuver. I. Belova ja A. Loo analüüsisid diferentsiaaldiagnoosimist 
hüpertooniatõve puhul, S. Künnapuu ja A. Vardja kõnelesid südame ja 
veresoonte haigusi põdevate isikute kirurgilisest ravist.

Pärast ettekannete arutelu võttis sõna Tallinna Terapeutide Teadusliku Seltsi 
juhatuse esimees Eesti NSV teeneline arst L. Mardna, kes üksikasjalikult ana
lüüsis kõiki kuulatud ettekandeid, tegi huvipakkuvaid märkusi mõnede ettekannete 
kohta, kusjuures pidas konverentsi igati õnnestunuks.

M. Tšetverikova

TERAAPIAALANE NÕUPIDAMINE TALLINNAS

Käesoleva aasta jaanuari lõpul toimus Tallinnas sisehaiguste osakondade 
juhatajate, peaarstide ja nende asetäitjate nõupidamine, kus arutati terapeutilise 
abi andmist.

Tallinna peaterapeut N. Elštein tegi kokkuvõtteid terapeutide tööst 1966. 
aastal ja selgitas ülesandeid 1967. aastaks. Ettekandes märgiti, et möödunud aastal 
õnnestus normaliseerida polikliiniku terapeutide töökoormust, tõsta koduste visiitide 
aktiivsust, asutada uusi gastroenteroloogiakabinette, vähendada haigestumist, mil
lega kaasnes ajutine töövõimetus jne. 1967. aastal avatakse Tallinnas geriaatria- 
kabinet. Lahendamata jääb küsimus, kuidas korraldada spetsialiseeritud abi and
mist neeru- ja kopsupatoloogia puhul. Tuleb parandada polikliinilise vastuvõtu 
kvaliteeti, tõsta terapeutide kvalifikatsiooni igapäevases töös ja otstarbekamalt 
kasutada voodikohti. Diagnoosimisel ja teraapias peab laialdasemalt rakendama 
funktsionaalseid meetodeid.

Ettekande arutamisest võtsid osa ministeeriumi peaterapeut A. G u n t e r, 
sisehaiguste osakondade juhatajad N. Bartelsen, B. Liberman, I. Klju- 
bin jt., peaarstide asetäitjad A. Mäe, R. T о о t s о n, dispanseerse endokrino- 
loogiaosakonna juhataja I. Millerman, Tallinna peaakušöörgünekoloog M. Gol- 
neva jt. Nõupidamisest tegi lõppkokkuvõtte ministeeriumi valitsusejuhataja 
A. Sarap.

N. Ilves
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NEUROKIRURGIDE SESSIOON
12 .-13. detsembrini 1966 toimus Tallinnas Vene NFSV ja Eesti NSV neuro

kirurgide ühine sessioon diskogeense lumbosakraalse radikuliidi kirurgilise ravi 
alal.

Sessiooni korraldasid Leningradi Polenovi-nim. Neurokirurgia Instituut ja 
L. Puusepa nim. Eesti NSV Neuropatoloogide, Neurokirurgide ja Psühhiaatrite Selts. 
Osavõtjaid oli üle 150 arsti Moskvast, Leningradist, Novosibirskist, Novokuznetskist, 
Gorkist, Krasnodarist, Lvovist, Kaunasest, Tallinnast, Tartust ja teistest linnadest.

Kuulati 18 ettekannet, mis põhjustasid elava diskussiooni. Peamiseks vaidlus
aluseks teemaks oli eesmise ja tagumise juurdepääsu võimalus lülidevaheliste dis- 
kide prolapsi opereerimise puhul. Ortopeediakoolkonna esindajad propageerisid 
diskektoomiat ja lülide artrodoosi eesmise juurdepääsu teel, suurem osa neuro
kirurgidest, nende hulgas Tallinna ja Tartu esindajad, pooldas prolapsi kõrval
damist tagumise juurdepääsu kaudu.

14 . ja 15. detsembril korraldati Tallinna Vabariiklikus Haiglas seminar neile- 
oblastihaiglate neurokirurgidele, kes diskide prolapsi kirurgia alal teevad alles esi
mesi samme. Seminarist osavõtjad vaatasid näitlikke operatsioone ning kuulasid 
loenguid osteokondroosi röntgenoloogia, diskide prolapsi kliiniku ja kirurgilise ravi 
valdkonnas.

Meie külalised tutvusid Tallinna mõnede raviasutustega, pealinna vaatamis
väärsustega ja jõudsid teha ekskursiooni Tartu.

A. Chevalier

KURORTOLOOGIDE KONVERENTS JEVPATORIAS

12 .—14. oktoobrini 1966. a. toimus Jevpatorias üleliiduline konverents, kus: 
arutati reuma ja mittespetsiifilise polüartriidi diagnoosimise ja ravi uusi meetodeid.. 
Konverentsil kuulati 33 ettekannet.

I. Mihhailova (Moskva) kõneles aktiivselt kulgeva haigusprotsessiga reuma
haigete kolm aastat vältavast kompleksravist (kuurordiravi kaasa arvatud), mille 
mõjul südame ja veresoonte funktsionaalne seisund paranes ja haigusprotsessi 
aktiivsus langes. S. Kobrinskaja (Jevpatoria) oli võrdlevalt uurinud Moinaki 
järve vee ja rabavannide mõju reumahaigetele, kusjuures paremaid ravitulemust 
täheldas veevannide puhul. Seevastu rabavannide mõjul haigus sageli ägenes. 
M. Auseklise (Jurmala), A. Iljini (Feodossia) ja R. T ringi (Pärnu) ette
kannetes märgiti kuurordiravi üldiselt positiivset mõju reumahaigetele, kuid rõhu
tati, et kliiniliste nähtude järgi otsustades paranevad haiged kiiremini kui seda 
näitavad laboratoorsed analüüsid.

Kõneldi veel professor A. Nesterovi poolt esitatud reuma-klassifikatsiooni 
tähtsusest kurortoloogias, suurte veresoonte reograafia abist südame klapirikete 
diferentsiaaldiagnoosimisel ja väikeses vereringes esineva hüpertoonia kindlakstege
misel. Ühtlasi peatuti reumahaigete koronaarveresoonte puudulikkuse diagnoosimise 
viisidel ja vere hüübimise süsteemi muutuste kasutamisel reuma aktiivse ja inak- 
tiivse faasi eristamiseks.

Peaaegu kõikides ettekannetes rõhutati vajadust kasutada reumahaigete etapi
lises ravis diferentseeritud kuurordiravi. See ei tohiks sõltuda tuusikute tähtaega
dest, vaid peaks olema kättesaadav vastavalt haiguse faasile ja kulu iseärasustele.

Reumahaigete laste kuurordiravi käsitlevatest töödest neli oli valminud dot
sent N. Bojarinova (Simferoopol) osavõtul või juhendamisel. Nendes ja teistes 
ettekannetes kõneldi peamiselt I ja II astme aktiivsusega reumaatilise protsessi ravi
misest. Aktiivse reuma puhul kombineeriti kuurordiravi (Moinaki soojaveeallika. 
vesi, merevee-, õhu- ja päikesevannid) antireumaatiliste, desensibiliseerivate prepa
raatide ja antibiootikumide kasutamisega. Lapsi raviti kuurordis 2—3 kuud. Inak- 
tiivset reumat põdevate laste puhul kasutati humisooli ja ka mudaaplikatsioone 
(Moinaki järve ja Haapsalu lahe muda), kusjuures nad viibisid kuurordis enamasti 
ühe kuu. Ravi tulemused lubasid järeldada, et laste varajane ravimine kuurordis 
õigustab end reuma mitmesuguste kliiniliste sündroomide korral, sealhulgas dientse- 
faalse sündroomi juhtudel.

Infektsioosseid polüartriite käsitlevatest töödest oli kesksel kohal professor 
M. Astapenko ettekanne, mis valgustas nende diagnoosimist, diferentsiaaldiagnoo- 
simist ja epidemioloogiat. Ta toonitas infektsioosset polüartriiti põdevate haigete dis- 
panseerimise vajadust. Märkimist väärib arstiteaduse doktor J. Homjakovi 
(Moskva) töö, milles käsitleti röntgeni abil avastatavate sümptoomide evolutsiooni 
haigusprotsessi puhul liigestes. Selle uurimine võimaldab haigust õigel ajal diag
noosida ja selle staadiumi õigesti määrata.

Konverentsil rõhutati infektsioossete artriitide etapilist ravi (statsionaarne,, 
ambulatoorne ja kuurordiravi). Soovitati (statsionaaris ja ambulatooriumis) kasu
tada pikaajalise toimega preparaate (kulla sooli, malaariavastaseid ravimeid), profü
laktilisi bitsilliinkuure, pikaajalist funktsionaalset ravi (hommiku- ja ravivõimle- 
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•mine). Kuurordiravi mõjul täheldati lihaste toonuse soodsat muutumist, ainevahe
tuse normaliseerumist, positiivseid biokeemilisi ja immunoloogilisi nihkeid.

Et kuurordiravi tulemused sõltuvad suurel määral sellest, kuidas haige on 
raviks ette valmistatud, siis pöörati kuulajate tähelepanu vajadusele saneerida enne 
kuurordiravile suunamist kõik nakkuskolded.

V. S u i, R. T r i n к ja H. T a n n

ARSTIDE-LABORANTIDE VI ÜLELIIDULINE KONVERENTS

24.—26. novembrini 1966. a. toimus Leningradis VI üleliiduline arstide-laboran- 
tide konverents, millest võttis osa ligikaudu 800 teaduslikku töötajat, õppejõudu ja 
arsti, nende hulgas ka allakirjutanu.

Konverentsil kuulati 89 ettekannet mitmelt erialalt (fermentoloogia, koaguloo- 
gia, tsütoloogia jt.). Huvitava ettekandega esines NSV Liidu Tervishoiu Ministee
riumi esindaja A. Lapina, kes rääkis senistest saavutustest laboratooriumide 
tegevuse korraldamisel, praegustest raskustest ja edasistest väljavaadetest. Ta tea
tas, et NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi plaani- ja rahandusosakonnas on läbi
vaatamisel ja kinnitamisel laboratooriumide koormuse hindamise uued ühikud. 
Samas on kinnitamisel ka laboratooriumide muudetud koosseisud, kusjuures iga 
arsti kohta on ette nähtud 3 laboranti.
t Konverentsi resolutsioonis näidati laboratooriumide töö parandamise peamised 

teed: kaadri spetsialiseerimine, töö teaduslik organiseerimine, velskrite-laborantide 
arvu suurendamine, laboratoorsete meetodite unifitseerimine, laboratooriumide parem 
varustamine reaktiivide ja aparatuuriga.

H. Kapral

OTORINOLARÜNGOLOOGIAALANE KONVERENTS

19.—22. detsembrini 1966. a. toimus Leningradis otorinolarüngoloogide konve
rents, millega tähistati sotsialistliku töö kangelase, NSV Liidu Arstiteaduse Aka
deemia tegevliikme professor V. I. Vojatšeki 90. sünnipäeva. Konverentsi põhitee
madeks olid kuulmis- ja tasakaaluaparaadi patoloogiline füsioloogia ning kõrivähi 
kirurgiline ravi.

Meie vabariigist esitasid ettekanded V. Särgava kõneaudiomeetria ja 
H. Alev elektronüstagmograafia kohta.

A. Luts

ÜLELIIDULINE REUMATOLOOGIAALANE KONVERENTS

26.—28. detsembrini 1966. a. toimus Moskvas üleliiduline reumatoloogiaalane 
konverents, millest võttis osa enam kui 200 delegaati ja arvukalt külalisi.

Peatähelepanu oli pööratud patoloogilise protsessi aktiivsuse kriteeriumi ja 
kliinilise kulu variantide määramisele reuma ning muude kollagenooside (süsteemne 
lupus erythematodes, süsteemne sklerodermia, infektsioosne artriit) puhul. Mitmes 
ettekandes käsitleti ebaselgete tunnustega kulgeva reuma ja kardiotonsillaarse 
sündroomi diferentsiaaldiagnoosimist. See on suure tähtsusega, sest mainitud sünd
room on paljudel juhtudel reuma hüperdiagnoosimise põhjuseks.

E. Nadeždina ja teised rõhutasid antikardiaalsete autoantikehade määra
mise tähtsust reumaatilise protsessi aktiivsuse hindamiseks. Antikardiaalsete auto
antikehade tiitri kõrgenemine on vastavuses südamekahjustuse staadiumi ning reu
maatilise protsessi aktiivsuse astmega. Sageli retsidiveeruva reuma puhul on nende 
tiiter enamikul juhtudest maksimaalsel määral kõrgenenud. Haiguse vaibumise 
korral tiiter langeb ja antikardiaalseid autoantikehi patsiendi veres hiljem ei 
avastata.

Mitmes ettekandes kõneldi vere hüübivuse näitajatest, tioolrühmade sisaldu
sest vereseerumis ja katehhoolamiinide ekskretsioonist, samuti elektrokardioloogi- 
liste andmete muutuste dünaamikast ja kõikide nimetatud tegurite osatähtsusest 
reumaatilise protsessi aktiivsuse hindamisel. Samal ajal jäävad reuma diagnoosi
misel endiselt oluliseks tavaliselt kasutatavad kliinilised kriteeriumid ja haigete 
dünaamiline jälgimine. Tähtis on ka arsti vilumus.

Konverentsil asutati Üleliiduline Reumatoloogide Selts, võeti vastu seltsi põhi
kiri ja valiti juhatus.

A. Vares
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tähtpäevad

BORISS PŠENITŠNIKOV 60-AASTANE

6.. jaanuaril 1967. aastal tähistati Eesti 
NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee aseesi
mehe Boriss Pšenitšnikovi 60. sünnipäeva.

Boriss Paveli p. Pšenitšnikov sündis 6. 
jaanuaril 1907. aastal Riias õpetaja perekon
nas. 1912. a. asus ta koos vanematega Eestisse, 
Vasknarva. 1924. a. lõpetas ta Narvas güm
naasiumi ja samal aastal astus Tartu üli
kooli arstiteaduskonda. Pärast ülikooli lõpeta
mist 1930. a. siirdus juubilar Vasknarva ars
tina tööle.

Juba üliõpilaspõlves võttis B. Pšenitšni
kov osa revolutsioonilisest tegevusest ja oli 
kodanliku politsei järelevalve all. Seetõttu ei 
võimaldatud talle pärast arstidiplomi saamist 
riiklikus asutuses tööd. Vasknarvas praktisee
riva arstina tegutsedes jätkus tema osavõtt 

tööliste revolutsioonilisest liikumisest. 1933. aastal saadeti B. Pšenitšnikov 
kommunistlikust tegevusest osavõtu eest kodanliku Eesti siseministri 
käskkirja alusel Vasknarvast välja. Pärast seda asus ta arstina tööle Võru 
maakonda Karilatsi valda, kus ta 1937. a. mais arreteeriti. Kodanlik sõja
kohus mõistis B. Pšenitšnikovi 10 aastaks sunnitööle. 1938. aasta mais 
vabastati ta amnestiaseaduse alusel koos mitmete teiste poliitiliste van
gidega.

Aastail 1938—1940 töötas juubilar Kiidjärve vallas jaoskonna
arstina, seejärel siirdus Viru maakonda Vasknarva valda samale ameti
kohale.

Suure Isamaasõja algul evakueerus B. Pšenitšnikov Sverdlovski 
oblastisse, kus tegutses arstina. 1942. aasta veebruarist alates oli ta Nõu
kogude armee 8. Eesti Laskurkorpuses sõjaväearstiks ja võttis osa lahin
gutest. Pärast demobiliseerimist 1947. aastal asus juubilar Tallinna Linna 
TSN Tervishoiu Osakonna juhataja ametikohale. 1957. a. septembris 
valiti ta Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee aseesimeheks, mil
lisel ametikohal töötab tänaseni. B. Pšenitšnikovi juhtimisel on Eesti NSV 
Punase Risti Selts saavutanud märkimisväärseid tulemusi, kusjuures 
aastate vältel on olnud esimeste hulgas NSV Liidus ning 1965. aasta 
töötulemuste põhjal tuli esikohale. .

8. Pšenitšnikovi sulest on ilmunud mitmed brošüürid, nagu «Elu 
nimel», «Ustavad abilised», «Nõukogude Punane Rist» ja paljud teised.

1943. aastast alates on juubilar NLKP liige. Teda on autasustatud 
ordenitega «Punane Täht» ja «Austuse märk», medalitega «Töövapruse 
eest», «Võidu eest Saksamaa üle Suures Isamaasõjas aastail 1941—1945», 
«20 aastat võidust fašistliku Saksamaa üle», peale selle rinnamärgiga 
«NSV Liidu sanitaarkaitse eesrindlane» ja neljal korral Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. -

Soovime juubilarile tugevat tervist, palju jõudu ja väsimatust armas
tatud tööpõllul!

Kaastöötajad
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ALEKSEI VARES 60-AASTANE

9. jaanuaril tähistati Eesti NSV Tervis
hoiu Ministeeriumi peapediaatri Aleksei Mih
haili p. Varese 60. sünnipäeva.

Juubilar sündis 9. jaanuaril 1907. a. Pihkva' 
oblastis Oudova rajoonis Pustoši külas talu
poja perekonnas. 1923. a. astus Kommunist
likku Noorsooühingusse. Ta aitas koolis luua 
kommunistlike noorte rakukesi ning külas kor
raldada poliitilisi, majanduslikke ja kultuuri
lisi üritusi.

A. Vares lõpetas 1926. a. Oudova kesk
kooli ja astus samal aastal S. M. Kirovi nim. 
Sõjaväemeditsiini Akadeemiasse, mille lõpetas 
1931. a. Seejärel töötas sõjaväearstina kuni 
demobiliseerimiseni (1937. aastal). Esimese 
pediaatriaalase kliinilise kooli sai juubilar pro
fessor L. Steinbergi juures. Hiljem, 1939. aas

tast alates, juhatas suurt lastepolikliinikut Voronežis.
Suure Isamaasõja ajal töötas A. Vares vastutusrikastel ametikohtadel 

Nõukogude armee meditsiiniteenistuses.
Pärast demobiliseerumist 1946. aastal siirdus A. Vares tööle Tallinna. 

Sõjajärgsetes rasketes oludes tehti tema juhtimisel 4 kuu jooksul kapi
taalremont ja avati Tallinnas lastehaigla, mille peaarstiks ta määrati. 
1948. aastal asus A. Vares Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Laste ja 
Emade Ravi- ja Profülaktilise Abi Osakonna juhataja ametikohale. 1950. a. 
sai juubilar Tallinna Vabariikliku Haigla peaarsti asetäitjaks ravi alal ja 
sama haigla lasteosakonna juhatajaks. 1959. aastal määrati A. Vares Eesti 
NSV Tervishoiu Ministeeriumi peapediaatriks, kusjuures samal ajal jät
kab tööd Tallinna Vabariikliku Haigla lasteosakonna juhatajana.

Vabariigi peapediaatri ametikohal on juubilar laste ravi ja profü
laktilise abi parandamisele palju kaasa aidanud. Selle tulemusena on 
Eesti NSV-s suremus bronhopneumooniasse, düsenteeriasse ja toksi- 
lisse düspepsiasse ning haigestumus läkaköhasse ja lastetuberkuloosi 
kõige madalam NSV Liidus.

A. Varese sulest on ilmunud üle 40 teadusliku töö lastehaiguste 
ravi ja profülaktika, lastestatsionaaride ja -polikliinikute organisatsiooni, 
arstiteaduse ajaloo jm. alalt. Juubilar on Eesti NSV Vabariikliku Laste
arstide Seltsi ja Tallinna Linna Lastearstide Seltsi esimees. Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi Õpetatud Meditsiinilise Nõukogu presiidiumi 
liikmena juhib ta kogu vabariigi arstide seltside tegevust.

Teenete eest elanikkonna meditsiinilise teenindamise parandamisel on 
juubilaril seitse valitsuse autasu. 1960. aastal autasustati teda märgiga 
«Tervishoiu eesrindlane» ja 1963. aastal anti talle Eesti NSV teenelise 
arsti aunimetus. 1960. aastast on A. Vares NLKP liige.

Üle 36 aasta on A. Vares töötanud tervishoiu, neist 30 aastat pedi
aatria alal.

Soovime juubilarile head tervist, pikka iga ja loomingulist indu 
edaspidiseks tööks laste tervise kaitsmisel!

Kolleegid
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MITMESUGUST

TERVISHOIUKORRALDUSEST ROOTSIS

Rootsis valmistatakse arste ette Stokholmi, Göteborgi, Upsala, Lundi 
ja Umeä ülikoolis. Sellest hoolimata arstide arv vajadusi ei rahulda. Et 
praegu tuleb üks arst umbes 1200 elaniku kohta, siis ollakse sunnitud 
tööle värbama ka välismaa arste. Lähematel aastatel kavatsetakse arstide 
ettevalmistamiseks juurde ehitada kuues keskus Linköpingisse. Arstide 
vähesusest tingituna leidub peaaegu pidevalt palju vakantseid kohti maa- 
arstijaoskondades, eriti põhjapoolsetes maakondades. Ka statsionaarides 
ei jätku nooremaid paljude erialade arste. Suur puudus on keskhari
dusega meditsiinipersonalist. Küllaltki suureks piduriks erinevate elu
kutsete puhul kvalifikatsiooni tõstmisel ja üldse hariduse omandamisel 
on tulumaksusüsteem. Et stomatoloogide ja terapeutide töö on paljude 
muude töödega võrreldes tasuvam, siis on neid erialasid õppima pääseda 
suure konkursi tõttu võrdlemisi raske. Arsti tööpäeva pikkus pole limi
teeritud. Tööd tuleb teha niipalju, kui seda on. Haigla peaarsti funkt
sioon on seevastu tagasihoidlik ja piirdub üldise administreerimisega ja 
varustusküsimuste lahendamisega.

Haiglaravi on tasuta. Kuigi viimaste aastate jooksul on ehitatud uusi 
haiglaid ja rekonstrueeritud olemasolevaid, ei suudeta kõiki abivajajaid 
kohe hospitaliseerida. Välismaalasele võib haiglaravi Rootsis üsna kulu
kaks minna, kuna ühe päeva eest tuleb maksta ligikaudu 150 krooni, 
lisaks veel operatsioonide, eriuuringute, ülemarsti visiitide ja muu eest. 
Ambulatoorse meditsiinilise abi andmine on korraldatud mõnevõrra oma
päraselt, see on nii-öelda pooltasuline. Kuigi nii iga maa- kui ka linna- 
elanik kuulub kindlasse arstijaoskonda, on tal õigus minna kas naaber- 
jaoskonna arsti või ükskõik missuguse erapraksisega arsti vastuvõtule. 
Haigelt kasseeritakse visiidi eest summa, mille ülemmäär jaoskonnaarsti
del on kindlaks määratud, eraarstidel aga mitte. Haige saab arstilt kvii
tungi, mille alusel makstakse talle haigekassast 75% nimetatud summast, 
loomulikult kindlaksmääratud maksimaalse taksi piirides, mis viimasel 
ajal on tõusnud 12 kroonini. Üsna kallid on ka ambulatooriumis tehtud 
laboratoorsed ja eriuuringud, kuid haigekassa tagastab haigele samuti 
kolm neljandikku makstud summast. Märgatavalt kulukam on arsti 
kodune visiit. See on tasuta ainult sotsiaalse hoolekande alla kuuluvatel 
isikutel. Ravimi eest, mis maksab kuni 3 krooni, tuleb haigel maksta 
täishind. Kui summa 3 krooni ületab, on ette nähtud 50%-line hinna
alandus. Sellest tuleneb sageli pahe, et arstid kirjutavad haigele ravimeid 
suures koguses (tavaliselt valmisravimeid), kogu ravikuuriks. Enamasti 
aga ei tarvitata kõiki ära ja nii on igas perekonnas kogunenud suured 
tagavarad, kusjuures ravimi otstarvet enam ei mäletata.

Arst peab orienteeruma väga suures patentpreparaatide rägastikus. 
Et arstide igapäevane post on üle koormatud reklaammaterjalidest ja 
ravimiproovidest, on ravimite turuhind selle võrra kallim. Häirib ka 
asjaolu, et ravimallergia on muutunud tõsiseks probleemiks.

Üsna meeldiva mulje jätavad mõned uuemad Rootsi maa-arstijaos- 
kondade ambulatooriumid. Ka maa-arstijaoskondade varustus on ena
masti ajakohane. Agaramatel jaoskonnaarstidel kuulub laboratooriumi 
varustuse hulka isegi fotoelektrokolorimeeter. Transportaabel elektro- 
kardiograaf on igas arsti jaoskonnas.

Harulduseks pole suuremates haiglates saun personali tarvis. Näiteks 
Linköpingi 800-kohalise piirkonnahaigla personalil on igal tööpäeval 
tasuta võimalik saunas käia. Saunaliste kasutada on bassein ja saunapesu.
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Jaoskonnaarsti tööd raskendab asjaolu, et puhkuse ajaks on ta ise 
kohustatud otsima endale asetäitja ehk vikaari. Kuigi vikaarideks võivad 
olla ka arstiteaduskonna üliõpilased või kunagi arstiteadust õppinud, kuid 
arstidiplomita isikud, samuti välismaalased, on mõnikord päris raske 
asetäitjat leida. Põhjus peitub selles, et vikaarid otsivad samuti soodsa
maid tingimusi, suuremat sissetulekut ja paremat korterit, mis igas arsti- 
jaoskonnas peab olema vikaari jaoks obligatoorselt. Võib kohata isegi 
elukutselisi vikaare. Kuigi maa-arstijaoskonna teeninduspiirkonnas on 
ette nähtud 4000 inimest, on see arv paljudes kohtades suurem, eriti seal, 
kus areneb mingi tööstusharu. Et jaoskonnaarsti abistab nii profülakti
lises töös kui ka ravi alal ainult 1—2 meditsiiniõde, on ta töökoormus 
üsnagi suur.

Pingeline on ka statsionaaris töötava arsti tööpäev. Igal ordinaatoril 
ehk nn. alamarstil tuleb sisehaiguste osakonnas ravida vähemalt 30 
haiget. Siiski hõlbustab arsti tööd haiguslugude ja muu dokumentatsiooni 
ratsionaalne vormistamine. Arstil enesel tuleb kirjutada suhteliselt vähe. 
Haige uurimisel saadud andmed räägib arst magnetofonilindile juba 
haige haiglasse saabumise päeval. Umbes 45—50 haige kohta on ametis 
üks sekretär-masinakirjutaja, kes kannab andmed magnetofonilindilt 
haiguslugudesse. Sekretäridel pole meditsiinilist eriharidust, nad on 
lõpetanud ainult vastavad kursused.

Alamarstid töötavad statsionaaris 2—3 aastat, mille kestel oman
davad eriarsti kvalifikatsiooni ja püüavad konkureerida ametiastmelt 
kõrgemale või tulusamale kohale: kas ülemarsti asetäitjaks kusagil väik
semas haiglas või lähevad jaoskonnaarstideks. Iga kvalifitseeritud arsti 
sooviks on saada ülemarstiks. Kui arvestada jaoskonnaarsti igapäevast 
töökoormust, ei suuda nad teadusliku tööga küllaldasel määral tegelda. 
Võimalusi selleks on eeskätt ülikoolides ja akadeemilistes kliinikutes. 
Leidub erandjuhtumeid, kus tulemusrikkalt tegeldakse teadusega ka 
väljaspool ülikooli. Teaduslik kraad etendab väga tähtsat osa kõrgema 
ametikoha saamisel.

Rootsis on hästi korraldatud töö nn. intensiivosakondades, mis kuu
luvad iga suurema haigla juurde. Tegemist on osakonnaga, kus tegel
dakse anestesioloogiaga, operatsioonijärgse perioodi juhtimisega, samuti 
eluohtlike seisundite, traumade, intoksikatsioonide ja teetanuse raviga. 
Intensiivosakonna töökorralduse, aparatuuri ja üldiste töökogemustega 
tasuks lähemalt tutvuda ka meie vastava profiiliga arstidel.

Haige koju sõidab arst kas isikliku transpordivahendi või taksoga, 
mille eest tasub haige. Suuremates linnades antakse kodust arstiabi tsent
raliseeritud korras meditsiinikeskuse kaudu. Näiteks on Stokholm jaota
tud neljaks koduse teenindamise piirkonnaks, kus arstid kurseerivad 
radiofitseeritud autodel. Meditsiinikeskuse vahendusel teatatakse abi
vajajate väljakutsed arstidele. Meie mõistele vastavat meditsiinilist kiir
abi Rootsis ei tunta. Vältimatut abi ja kiirtransporti haiglasse võimalda
takse tuletõrje baasil töötavate ambulantsiautode kaudu. Sellega aga 
kvalifitseeritud meditsiinitöötaja kaasa ei sõida. Loomulikult võib hai
gete õigesse raviasutusse suunamisel tekkida raskusi. Üle riigi kehtiva 
väljakutsega telefonil nr. 90 000 saab kohale kutsuda nii tuletõrje, polit
sei kui ka ambulantsiauto. Nii on võimalik ühendusse astuda ka Stok- 
holmis, asuva toksikoloogiakeskusega, kus kogu ööpäeva jooksul antakse 
konsultatsiooni ükskõik missuguse mürgistuse kohta. Toksikoloogiakeskus 
ei keela oma abi ka väljapoole Rootsi piire.

Rootsi kolleegid olid omakorda väga huvitatud meie tervishoiu saa
vutustest. Töö- ja teadusalaste kontaktide tihendamine ja kogemuste 
vahetamine tooks kahtlemata kasu kummalegi poolele.

J. Riiv

151



О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В ШВЕЦИИ

Я. Рийв

Резюме

В Швеции врачей готовят в пяти университетах, однако их все равно не хва
тает. На одного врача там приходится примерно 1200 жителей. По этой причине 
шведские власти вынуждены вербовать на работу и иностранных врачей. Но несмотря 
на это, имеется много вакантных мест как в стационарах, так и в сельских врачебных 
участках.

Больничное лечение в Швеции бесплатное, однако всех нуждающихся в лечении 
нельзя сразу госпитализировать из-за недостатка мест. Оказание амбулаторной меди
цинской помощи там организовано своеобразно, оно, можно сказать, полуплатное. 
Больной получает от врача квитанцию о плате за визит, на основании которой в боль
ничной кассе ему выплачивают обратно 75% названной за визит суммы, конечно, в 
пределах назначенной максимальной таксы. Заметно дороже визит врача на дом.

Приятное впечатление производят некоторые новые амбулатории сельских вра
чебных участков, оснащенные современным медицинским оборудованием (электрокар
диографами, фотоэлектроколориметрами и т. д.). Рабочий день участкового врача в 
Швеции напряженный и продолжительный, так как участки обслуживания велики и 
рабочий день не лимитирован (также и в стационаре). На время своего отпуска участ
ковый врач обязан сам найти себе зместителя, для которого обязательно должна 
быть и квартира. Работу врачей стационаров облегчает рациональное оформление исто
рий болезни и другой документации. Данные, полученные при обследовании больного, 
Врач наговаривает на магнитофонную ленту. В штате есть окончившая соответствующие 
курсы секретарь-машинистка, которая данные с магнитофонной ленты заносит в исто
рии болезни.

Хорошо организована в Швеции работа в существующих при каждой большой 
больнице так называемых «интенсивных» отделениях, где занимаются анестезиологией, 
ведением послеоперационного периода, а также лечением опасных для жизни состоя
ний, травм, интоксикаций и столбняка. С организацией их работы, аппаратурой и об
щим опытом работы следовало бы поближе познакомиться и нашим врачам соответ
ствующего профиля.

В крупных городах Швеции домашнюю врачебную помощь осуществляют в цен
трализованном порядке через медицинский центр. Например, Стокгольм разделен на 
четыре участка домашнего обслуживания, по которым врачи курсируют в радиофици
рованных автомашинах. Через медицинский центр сообщают о вызовах к нуждаю
щимся в помощи. Токсикологический центр, расположенный в Стокгольме, круглосу
точно дает консультации по любым видам отравлений. Не отказывает он в помощи и 
нуждающимся, которые находятся за пределами Швеции.

VUSl RAVI/WEIB

MÕNED UUEMAD RAVIMPREPARAADID

Aevit (Aevitum, Аэвит)
Aevit on A- ja E-vitamiini sisaldav kollakas õlilahus. 1 milliliitris on 35 mg 

akseroftoolatsetaati ja 100 mg alfatokoferoolatsetaati.
Aevit normaliseerib kapillaaride ja kudede talitlust ning reguleerib lipoidide 

ainevahetust, alandab kolesteriini- ja tõstab letsitiinisisaldust veres. xAevitit kasu
tatakse I, II ja III staadiumi oblitereeruva endarteriiidi ja troofiliste haavandite 
ravimiseks.

Preparaati süstitakse lihasesse 1 kord päevas. I staadiumi endarteriiidi korral 
kestab ravi 20 päeva, haiguse II ja III staadiumis 30—40 päeva. Vajaduse korral 
tehakse korduskuur 3—6 kuud hiljem.

Süstimise kõrvalnähtudena võib täheldada valulisust, harva infiltraadi teket 
süstekohal. Vastunäidustusteks on türeotoksikoos, koletsüstiit ning III staadiumi 
südame ja vereringe puudulikkus.

Preparaati väljastatakse ampullidena (ä 1 ml). Säilitatakse temperatuuril + 5— 
+ 10 kraadi.
Ftasiin (Phthasin, Фтазин)

3- metoksü-6-(ftalüülsulfoonamido)-püridasiin on valge kristalne pulber, lahus
tub halvasti vees, hästi hüdrokarbonaadilahustes.

Ftasiin on vähe toksiline, imendub raskesti. Hüdrolüüsumisel vabaneb sulfa- 
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püridasiin, mis ongi antimikroobse aktiivsuse aluseks. Ftasiin toimib graamnega— 
tiivsetesse bakteritesse, düsenteeriabakteritesse ja mäda tekitavatesse kokkidesse.

Ftasiini kasutatakse düsenteeria ja enterokoliidi raviks. Düsenteeria ja entero- 
koliidi kergete ja keskmise raskusega vormide puhul antakse täiskasvanuile 
esimesel ravipäeval 1 g 2 korda päevas, järgmistel päevadel 0,5 g 2 korda päevas. 
Raskete haigusvormide korral määratakse esimesel ravipäeval 1 gramm 3 korda 
päevas, järgmistel päevadel 1 gramm 2 korda päevas. Laste puhul vähendatakse 
annust vastavalt vanusele. Ravikuur vältab 5—7 päeva. Vajaduse korral võib seda 
4—5-päevase vaheaja järel korrata. Ftasiiniga ühel ja samal ajal on lubatud 
manustada ka antibiootikume. Ravi ajal ja 1—2 päeva jooksul pärast selle lõpe
tamist on haigele soovitatav anda rohkesti juua.

Preparaadi vähese toksilisuse tõttu tekib kõrvalnähte (peavalu, düspepsia- 
nähud ja lööve näol) harva. Nende ilmnemisel tuleb ftasiini andmine katkestada ja 
üle minna muude ravimite (mitte sulfaniilamiidide) manustamisele.

Ftasiini väljastatakse pulbrina ja tablettidena ä 0,5 g. Säilitatakse valguse eest 
kaitstud kohas hästi suletud anumas.
Kloksüül (Chloxylum, Хлоксил)

Sünonüüm: Hexachlorparaxylolum.
1, 4,-di-trikloormetüülbensool on valge kristalne pulber, mis vees ei lahustu, 

lahustub aga piirituses.
Kloksüüli kasutatakse helmintooside (opistorhoos, klonorhoos, fastsioloos ja 

dikrotselioos) puhul.
Ravitsüklit alustatakse hommikul pärast kerget einet (1 klaas magustatud teed 

ja 100 grammi saia). Esimesel ja teisel päeval antakse 2 grammi kloksüüli iga 
10 minuti järel, üldse 6—10 grammi päevas (0,1—0,15 grammi 1 kg kehakaalu kohta). 
Laste ravimisel tuleb rangelt arvestada nende kehakaalu (0,1—0,15 g ravimit 1 kg 
kehakaalu kohta päevas). Pärast kloksüüli manustamist lahtistit ei määrata. Kahe
päevase ravitsükli järel sondeeritakse kaksteistsõrmiksoolt (2 korda nädalas 1—2 
kuu jooksul). See aitab puhastada sapiteid hävinenud helmintidest, nende munadest, 
samuti limast ja ketendunud epiteelirakkudest. Sondeerimise asemel võib kasutada 
järgmist meetodit. Haigele antakse hommikul tühja kõhuga 40° temperatuurini soo
jendatud 30 ml 33%-list magneesiumsulfaadilahust. Pärast seda lamab ta paremal 
küljel 2—3 tundu Sapiteede puhastamine parasiitidest ja nende munadest kestab 
küllaltki kaua: 3 kuud ja veelgi rohkem.

Haiget võib pidada terveks siis, kui kolmel korral (vaheaegadeks 1 nädal) 
tehtud duodenaalmahla analüüs on helmintide suhtes negatiivne.

Vastunäidustusteks kloksüüli kasutamisel on maksa talitlushäired, müokardi 
kahjustused ja rasedus. Kõrvalnähtudena täheldatakse kiiresti mööduvat pea
pööritust.

Kloksüüli väljastatakse pulbrina.
Kloortrianiseen (Chlortrianizenum, хлортрианизен)

Sünonüümid: Chlortrianisoestrolum, Metace, Tace, Trianisoestrol.
Kloortri-(parametoksüfenüül)-etüleen ehk l,l,2-trianisiil-2-klooretüleen on 

valge kristalne maitseta ja lõhnata pulber, mis lahustub vähesel määral vees ja 
piirituses, paremini aga eetris.

Kloortrianiseen on östrogeense aktiivsusega sünteetiline preparaat ja see on 
püsivama toimega kui muud sünteetilised vastava rühma vahendid. Preparaati 
kasutatakse peamiselt eesnäärmevähi puhul.

Ravimit võetakse 0,012 g (s. о. 1 tablett) 2—3 korda päevas pikema aja vältel. 
Kui tekivad metastaasid, tehakse täiendav kuur prednisolooniga: esimesel kolmel 
päeval määratakse 10 mg prednisolooni 3 korda päevas, neljandal ja viiendal päeval 
2 korda päevas, seitsmel järgmisel päeval kord päevas, seejärel antakse 40 päeva 
jooksul 5 mg kord päevas. Niisuguseid kuure korratakse 1—2 korda aastas.

Ravi ajal on nõutav arsti järelevalve. Preparaati talutakse tavaliselt hästi, see 
ei põhjusta iiveldust ja oksendamist. Feminiseeriv toime on minimaalne.

Preparaati väljastatakse tablettidena (1 tablett sisaldab 0,012 g kloortriani- 
seeni).

Säilitatakse kuivas valguse eest kaitstud kohas.
Preparaat kuulub B-nimekirja.

Kofetamiin (Coffetaminum, Кофетамин)
Sünonüüm:. Cofergot.
Üks kofetamiinitablett sisaldab 0,001 g ergotamiintartraati ja 0,1 g kofeiini.
Kofetamiini näidustusteks on hüpotooniad, mis on tingitud migreenihoogudest,. 

asteenilisest sündroomist ja üleväsimusest. Preparaati kasutatakse ka koljusisese 
rõhu alandamiseks trauma juhtudel, raskesti kulgevate nakkushaiguste ning vere- 
ringehäirete ja peaajukasvajate puhul. Kofetamiini võetakse 1 tablett 2—3 korda 
päevas, migreenihoogude puhul 1—2 tabletti 2 korda päevas.

Preparaati väljastatakse pakendis, mis sisaldab 10 tabletti. Säilitatakse klaas- 
anumas jahedas kohas.

Kofetamiin kuulub B-nimekirja.
H. Kangro
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нkooni ь а
EESTI NSV TERVISHOIU MINISTEERIUMI KOLLEEGIUMIDELT

16. novembril 1966. a. kuulati Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi kolleegiumi 
ja Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komitee presiidiumi ühisel 
istungil Tartu Linna TSN TK Tervishoiu Osakonna juhataja G. А r r o, Jõgeva 
Rajooni Keskhaigla peaarsti E. Tormeti aruandeid ja ministeeriumi ohutusteh
nika vaneminseneri J. Laanese kaasaruannet. Kõne all olid ohutustehnika ja 
tuletõrje küsimused Tartu linna ja Jõgeva rajooni tervishoiuasutustes. Viimaste 
aastate jooksul on olukord sel alal paranenud. On ette valmistatud autoklaavidel 
töötajaid ja katlakütjaid. Asutustes on koostatud töökaitse-, ohutustehnika- ja 
tuletõrjealaste tööde aastaplaanid ning perspektiivplaanid aastaiks 1966—1970.

Samal ajal tuleb ette mitmeid puudusi. Paljud asutused ei täida plaane ega 
korralda instrueerimisi. Sageli ei oska personal vahtkustuteid käsitseda. Jõgeva 
rajooni hambaravikabinettides ei jälgita ohutustehnika eeskirju. Põrandad on lino
leumiga katmata, puuduvad ventilaatoritega tõmbekapid, samuti ei tehta õfcuproove 
elavhõbedaaurude sisalduse kindlaksmääramiseks. Mõnes asutuses on elektriseadmed 
maandamata. Maandustakistust ei mõõdeta regulaarselt. Tartu linna ja Jõgeva 
rajooni haiglate operatsioonitubades puuduvad ventilatsiooniseadmed. Röntgeni- 
kabinettides ja operatsioonitubades ei ole süsihappekustuteid.

Kolleegium ja presiidium võtsid vastu otsuse, milles asjaosalisi kohustati 
nimetatud puudused kõrvaldama, kusjuures kategooriliselt keelati survemahutite 
kasutamine, mille manomeetrite kontrollimise tähtajad on möödunud.

*

17. novembril 1966 kuulas kolleegium ministeeriumi plaani- ja rahandusosakonna 
juhataja M. Palginõmme aruannet tervishoiuvõrgu arendamise 1966. a. plaani 
täitmisest ja vabariiklike tervishoiuasutuste 9 kuu eelarve kasutamisest. Kollee
gium märkis, et rahvamajanduse arendamise plaanis on ette nähtud haiglate voodi
kohtade üldarvu aasta lõpuks suurendada 14 100-ni, s. o. 11,1 voodikohta iga 1000 
elaniku kohta. Seni on avamata Tallinnas 55, Jõgeva rajoonis 10 ja Tartu rajoonis 
20 voodikohta.

Tarvastu Vabariiklikus Psühhoneuroloogia Haiglas on jäänud kasutamata osa 
summasid, mis on ette nähtud toiduainete ja pehme inventari hankimiseks. Püha
järve ja Lustivere kopsutuberkuloosi sanatooriumides pole kasutatud kõiki sum
masid kapitaalremonttööde finantseerimiseks. Sõmera Vabariiklikus Kopsutuber
kuloosi Sanatooriumis ilmnes töötasufondi ülekulu.

Kolleegium kohustas Tallinna Linna TSN TK Tervishoiu Osakonna juhatajat 
ja Tartu rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaama peaarsti avama 1966. a. plaanis 

'ettenähtud voodikohad.
* •

27. novembril 1966 kuulasid kolleegium ja Tervishoiutöötajate Ametiühingu 
Eesti Vabariikliku Komitee presiidium ministeeriumi juriskonsuldi А. К alama 
aruannet tööseadusandluse täitmisest Põlva ja Rakvere rajooni tervishoiuasutustes.

Kolleegium ja presiidium leidsid, et sel alal on tervishoiuasutuste juhatajate 
töö paranenud. Puudusena võib märkida seda, et arstidele ühekordse väljakutse eest 
ei tasuta. Suuremaid puudusi esineb Rakvere rajoonis. Neist võiks nimetada järg
misi: enamikus rajooni tervishoiuasutustes puuduvad sisekorraeeskirjad, mõned 
töögraafikud ei ole õigesti koostatud, kohakaaslusload on aegunud ning nooremat 
meditsiinipersonali on lubatud ajutiselt asendada. Et rajooni keskhaiglas töötasude 
tarifikatsiooni tabel puudub, on töötasusid makstud mitmel juhul ebaõigesti. Vigu 
tehakse käskkirjade vormistamisel.

Kolleegium ja presiidium kohustasid asjaosalisi nimetatud puudused kõrval
dama, kusjuures Tervishoiutöötajate Ametiühingu Rakvere Linnakomitee ja Põlva 
Rajoonikomitee peavad süstemaatiliselt kontrollima administratsiooni tegevust töö
seadusandluse täitmisel.

А. К а 1 d m а

7. detsembril 1966. a. arutati kolleegiumi ja Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 
■ühisel istungil Paide rajooni elanike meditsiinilist teenindamist. Viimastel aastatel 
on see mitmeti paranenud. Eriti on tähelepanu pööratud kaadri kvalifikatsiooni 
tõstmisele ja voodikohtade ratsionaalsele profileerimisele. 1965. aastal suurenes 
juurdeehituse arvel keskhaigla voodikohtade arv ja laienesid ravi-, diagnostika- 
ja abikabinetid.

Märgiti ka mitmeid puudusi. On pööratud vähe tähelepanu raviasutuste sani
taarsele olukorrale ja esteetilisele kujundamisele. Paljude raviasutuste sisustus on 
korrastamata. Mitmete jaoskonnahaiglate hooned vajavad remonti ja ümber
ehitamist.

154



Mitmetes kohtades (Türil ja Amblas) ei rakendata jaoskondliku teenindamise 
printsiipi. Tuleks muuta mitmete arstijaoskondade ja völskripunktide teenindamis- 
piirkondi. Stomatoloogide ja protesistide vastuvõtul on pikad järjekorrad. Rajooni- 
haigla peaspetsialistid juhendavad raviasutusi organisatsioonilises ning ravi- ja pro
fülaktilises töös veel vähe, samuti eesrindlike kogemuste ning ravimeetodite kasu
tuselevõtmises. Mitteküllaldaselt uuritakse elanike tervise seisundit, mistõttu profü- 
laktikaabinõude sihipärane rakendamine on raskendatud.

Kolleegium ja Paide Rajooni TSN Täitevkomitee võtsid vastu otsuse nimetatud 
puuduste kõrvaldamiseks Paide rajooni elanike meditsiinilisel teenindamisel.

J. L u b e r g

22. detsembril 1966. a. kuulas kolleegium ministeeriumi kaadriosakonna jüha- 
taja L. Barõševa aruannet arstide, stomatoloogide, farmatseutide ja keskhari
dusega meditsiinitöötajate kvalifikatsiooni tõstmise kohta.

Kolleegium kinnitas nimetatud meditsiinitöötajate kvalifikatsiooni tõstmise 
kursuste plaanid ning kohustas tervishoiuosakondade juhatajaid, rajoonide ja vaba
riiklike tervishoiuasutuste peaarste, ministeeriumi peaspetsialiste, valitsuste ja osa
kondade juhatajaid tagama kursustele suunatavate isikute õige valiku. Tervishoiu
osakondade juhatajad ja rajoonide ning vabariiklike tervishoiuasutuste peaarstid 
pidid 1. märtsiks 1967. a. koostama kursuste kolme aasta plaanid. Erilist tähele
panu tuleb pöörata kvalifikatsiooni tõstmisele vahetult töökohas.

Kolleegium kohustas ministeeriumi peaspetsialiste hoolitsema eriarstide ette
valmistamise kvaliteedi parandamise eest kohalikes spetsialiseerumisbaasides ja 
süstemaatiliselt kontrollima õppetöö käiku, samuti andma praktilist abi maarajoo
nide noortele spetsialistidele. Meditsiinitöötajate kvalifikatsiooni tõstmise 1968. a. 
plaanide projektid tuleb koostada hiljemalt 20. maiks 1967. a. Arstide kvalifikatsiooni 
tõstmisest peavad aktiivselt osa võtma arstide seltsid ja Eesti NSV Tervishoiu 
Ministeeriumi Õpetatud Meditsiiniline Nõukogu.

Samal päeval kuulas kolleegium Apteekide Peavalitsuse ülema I. Podolski 
aruannet.

Kolleegium kinnitas apteegiladude ehitamise, uute apteekide avamise ja ole
masolevate sisustamise plaani aastaiks 1967—1970. Kolleegium kohustas I. Podolskit 
tagama apteekide varustamist kõikide medikamentidega, informeerima arste ole
masolevatest medikamentidest ja nende asendamise võimalustest, laiendama galeeni- 
lises laboratooriumis toodetavate valmisravimite sortimenti, 1970. aastaks suuren
dama valmisravimite tootmist vähemalt 80% võrra, rangelt nõudma ainult arsti 
retsepti alusel antavate ravimite (antibiootikumid jne.) väljastamise korra täitmist.

Rajooni keskhaiglate peaarste kohustati maksimaalselt nõudma valmisravimite 
juurutamist praktikasse. Arstidelt tuleb nõuda, et nad retseptide väljakirjutamise 
eeskirjadest kinni peaksid ja lähimas apteegis leiduvate ravimite sortimenti 
tunneksid. *

26. jaanuaril s. a. kuulas kolleegium ministeeriumi ehitusosakonna juhataja 
J. Kivimäe aruannet 1966. a. kapitaalmahutuste plaani täitmisest ja 1967. a. 
plaani täitmise käigust. Kaasaruande esitas Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti 
Vabariikliku Komitee töötaja E. Vanatoa.

1966. a. plaan täideti 64%, ehitus- ja montaažitööde alal ainult 58,3%. Võeti 
kasutusele 225 voodikohta.

Kolleegiumil märgiti, et nii Eesti NSV Ehitusministeerium kui ka kohalike 
täitevkomiteede alluvuses olevad ehitusorganisatsioonid ei tätnud hanketööde aasta
plaane, mille tõttu osa ehitusi jäi lõpetamata. On välja selgitatud selle põhjused. 
Ehitajad ning projekteerijad on lubanud tarvitusele võtta abinõud olukorra paran
damiseks. Lubadustest aga pole kaugemale jõutud, 1967. aasta plaani täitmist pidur
dab asjaolu, et tellijad ei ole käesoleva ajani teadlikud neile määratud seadmete 
ja materjalide fondidest, mida nad ehitusmontaaži-organisatsioonidele peavad üle 
andma.

Kolleegium kohustas J. Kivimäge abistama vabariiklike tervishoiuasutuste pea
arste ehitustööde lepingute vormistamisel, mis tuleb lõpule viia jaanuarikuu jooksul. 
Meditsiinitehnika ja Abikäitiste Valitsuse juhatajat I. Isrinit kohustati lähemal 
ajal teatavaks tegema täitevkomiteedele ja vabariiklike tervishoiuasutuste peaarsti
dele 1967. aastaks eraldatud fondid seadmete ja materjalide kohta ning nende saabu
mise tähtajad.

А. К а 1 d m а

MUUDATUSI ARSTITEADUSLIKE KONGRESSIDE JA KONVERENTSIDE
KORRALDAMISES

NSV Liidu tervishoiu ministri käskkirjaga kehtestati arstiteaduslike kongres
side, konverentside, sümpoosionide ja nõupidamiste korraldamise uus kord.

Tulevikus võib üleliidulisi kongresse (konverentse) kokku kutsuda üks kord 
.6 aasta jooksul, selleks taotletakse NSV Liidu Ministrite Nõukogult luba. Osa
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võtjate arvu ülemmäär kongressil on 1500 ja konverentsil 250 isikut. Üleliidulisest 
kongressist (konverentsist) osavõtjad valitakse tervishoiu ministri käskkirjas ette
nähtud arvul arstiteaduslike seltside põhikirja kohaselt. Delegaatide komandeeri
miskulud tasutakse töökohal. Külalistena kutsutud isikud komandeerimisraha ei 
saa. Kollektiivse ettekande korral tasutakse komandeerimiskulud ainult ühele isi
kule, s. o. selle esitajale.

Vabariiklikke kongresse (kuni 500 osavõtjat) ja konverentse (kuni 200 osa
võtjat) võib korraldada üks kord 4 aasta jooksul, kusjuures esimesel juhul taotle
takse luba vabariigi ministrite nõukogult, teisel juhul aga tervishoiu ministeeriumi 
Õpetatud Meditsiiniliselt Nõukogult. Külalistena kutsutavate isikute suhtes tuleb 
kokku leppida NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi Õpetatud Meditsiinilise Nõu
kogu või NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia presiidiumiga (üleliiduliste asutuste 
puhul) või vastava vabariigi tervishoiu ministeeriumiga.

Vabariikidevahelisi konverentse (Baltimaade, Taga-Kaukaasia, Kesk-Aasia jt.) 
korraldatakse pärast kooskõlastamist NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumiga.

Sümpoosione võivad NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi Õpetatud Meditsii
nilise Nõukogu või Arstiteaduse Akadeemia presiidiumi loal kokku kutsuda pea- 
instituudid koos üleliiduliste probleemikomisjonidega. Sümpoosionist osavõtjate arv 
ei tohi ületada 50 inimest, nende hulgas võib olla 20 esindajat väljastpoolt, kelle 
komandeerimiskulud kuuluvad tasumisele töökohal.

Üleliidulise Arstiteadusliku Seltsi juhatuse pleenum kutsutakse kokku mitte 
sagedamini kui kord aastas. Komandeerimiskulud tasutakse juhatuse ja revisjoni
komisjoni liikmetele ja programmis ettenähtud ettekannete esitajaile.

Üleliidulise probleemikomisjoni pleenum korraldatakse pärast kooskõlastamist 
NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi Õpetatud Meditsiinilise Nõukogu või Arsti
teaduse Akadeemia presiidiumiga. Probleemikomisjoni väljaspool elunevatele liik
metele ja ettekande esitajatele tasutakse komandeerimiskulud. Ühesuguse profiiliga 
instituutide direktorite nõupidamised, mis harilikult peetakse koos üleliidulise prob
leemikomisjoni istungiga, kutsub kokku peainstituut.

Teadusliku uurimise instituutide aastakonverentsid on ette nähtud selleks, et 
ära kuulata instituudi teaduslike töötajate uurimistööd käsitlevad ettekanded. Nende 
arutamisest külalised osa ei võta. Teaduslikke sessioone lubatakse instituutidel 
korraldada üks kord iga 2 aasta järel. Sessioonile võib vajaduse korral kutsuda 
kuni 50 külalist. Komandeerimiskulusid ei lubata neile tasuda. Samuti ei tasuta 
komandeerimisrahasid juubelisessioonidest osavõtjaile.

Liiduvabariikide tervishoiu ministeeriumid, NSV Liidu Arstiteaduse Akadee
mia presiidium ja arstiteaduslike seltside nõukogud on kohustatud järgmise aasta 
kongresside, konverentside, sümpoosionide ja nõupidamiste plaani projekti esitama 
NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi Õpetatud Meditsiinilisele Nõukogule jooksva 
aasta 1. oktoobriks. Kompleksplaan esitatakse kinnitamiseks NSV Liidu Tervishoiu 
Ministeeriumi kolleegiumile hiljemalt 1. novembril.

Kohaldatuna kirjeldatud muudatustele ilmus к. а. 1. veebruaril Eesti NSV 
tervishoiu ministri käskkiri nr. 21. Selle alusel tuleb meie Eksperimentaalse ja 
Kliinilise Meditsiini Instituudil, Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 
Teadusliku Uurimise Instituudil ning vabariiklike arstide seltside juhatustel esitada 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi õpetatud Meditsiinilisele Nõukogule järgmise 
aasta konverentside, sessioonide, sümpoosionide ja nõupidamiste plaan jooksva aasta 
1. augustiks. Koondplaan tuleb esitada ministeeriumi kolleegiumile kinnitamiseks 
1. septembril.

H. Pihl

UUTEST KORRALDUSTEST

Möödunud aasta lõpul väljaantud NSV Liidu Ministrite Nõukogu korralduse 
alusel on 1967. а. 1. jaanuarist alates lubatud ravimeid tasuta anda ambulatoorsel 
ravil viibimise ajal järgmiste haiguste puhul: kroonilised süsteemsed haigused, naha
haiguste rasked vormid, süüfilis, suhkurtõbi, tuberkuloos ja Addisoni tõbi. Samuti 
antakse ravimeid tasuta imikute ravimiseks. Vähktõbe või leukoosi põdevate haigete 
puhul tasutakse 50% ravimi hinnast.

NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi ringkirjas on toodud täpne nahahaiguste 
loetelu, mille puhul antakse ravimeid tasuta. Need on dermatomüosiit, ulatuslik 
difuusne sklerodermia, hemodermia ning artropaatiline ja erütrodermiline psoriaas.

А. К а 1 d m а

AUTASUSTAMINE

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 14. jaanuarist 1967. a. auta
sustati teenete eest keskhariduse arendamisel ja kvalifitseeritud spetsialistide ette
valmistamisel medaliga «Töövapruse eest» Tallinna Meditsiinikooli õpetajat Valentin 
Gustavi p. P e d а к u t.
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PREEMIAID EESTI NSV MEDITSIINITÖÖTAJALE

NSV Liidu tervishoiu ministri käskkirja nr. 817-K järgi. (9. detsembrist 1966. a.) 
määrati heade saavutuste eest vähivastase võitluse korraldamisel ja vähktõbe põde
vate haigete ravimisel rahalised preemiad järgmistele tervishoiutöötajatele:
Abel, Iile Juhani t. — Tallinna Tõnismäe Haigla polikliiniku vaatluskabineti vels- 

kerämmaemand
Alihhanov, Nikolai Sergei p. — Tallinna Tõnismäe Haigla peaarsti asetäitja 
Beltšikov, Jossif Samuili p. — Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri organi- 

satsioonilis-metoodilise kabineti juhataja
Gavrilov, Aleksander Nikolai p. — Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri 

peaarst
Ingär, Elmar Jaani p. — Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri kirurgia

osakonna juhataja
Koljak, Juhus Juhuse p. — Viljandi Rajooni Keskhaigla Onkoloogia Dispanseri 

juhataja
Luik, Lilian Karli t. — Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri röntgenoloogia- 

osakonna juhataja
Rätsep, Väino Johannese p. — Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri gastro- 

enteroloogiaosakonna juhataja
Tamre, Lihi Villemi t. — Pärnu rajooni Vändra Jaoskonnahaigla günekoloog 
Trummer, Nora Romani t. — Tallinna Tõnismäe Haigla polikliiniku vaatluskabineti 

velskerämmaemand

JÄRJEKORDNE TEADUSTE KANDIDAAT

2. veebruaril 1967. aastal kaitses Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi noorem teaduslik töötaja Rein Verneri p. В i г к Eesti NSV Teaduste Aka
deemia Bioloogia, Meditsiini ja Põllumajandusteaduste Nõukogus väitekirja «Alkü- 
leerivate agensite suhtes erineva tundlikkusega kasvajate ja normaalsete kudede 
energeetika iseärasused» bioloogiakandidaadi kraadi saamiseks.

Väitekirjana esitatud uurimus valmis R. Birgil aspirantuuri ajal, mil ta töötas 
Moskvas NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Onko
loogia Instituudi biokeemialaboratooriumis. Tööd juhendas bioloogiakandidaat 
A. Beloussova. Oponentidena esinesid professor G. Kingisepp ja dotsent L. Tähe
põld, kes pidasid väitekirja õnnestunuks. Nõukogu otsustas R. Birgile anda bioloogia
kandidaadi kraadi.

E. R u u s

KAHE AASTA KOKKUVÕTTED

Punase Risti Seltsi Tartu rajooniorganisatsiooni IX konverentsil 15. detsembril 
1966. aastal vaeti viimase kahe aasta töötulemusi

1968. a. saavutati vabariigis II ja 1965. а. III koht. Jõudsasti on suurenenud 
liikmete arv (1964. aastal 19 030, nüüd aga 20 800), mille poolest Tartu rajoon on 
vabariigis esikohal.

Kahe aasta jooksul on haigete koduseks põetamiseks ette valmistatud 923 isikut 
(eelmise kahe aasta vältel 645). Üle 600 aktivisti valdab naha alla ja lihasesse 
süstimise tehnikat. Kodudes on teenindatud ligikaudu 2000 haiget, esmaabi on 
antud rohkem kui 5000 korral. Ühiskondlikke sanitaarinstruktoreid töötab 473. 
Aktivistide tööd on vääriliselt hinnatud: rinnamärgiga «NSV Liidu sanitaarkaitse 
eesrindlane» on autasustatud 17, NSV Liidu Punase Risti ja Punase Poolkuu Selt
side Liidu Täitevkomitee aukirjaga 12, Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee 
aukirjaga 28 ja Punase Risti Seltsi Tartu rajoonikomitee aukirjaga 199 inimest.

Sanitaarhariduslikke loenguid ja vestlusi on peetud ligemale 4000. Rajooni 14 
tervisekoolis ulatub kuulajate arv 667-ni. 1966. aastal võttis sanitaarsalkade ja -pos
tide võistlustest osa 18 sanitaarsalka ja 122 sanitaarposti.

Punase Risti Seltsi jaoskonnakomiteed löövad aktiivselt kaasa heakorrastus- 
töödele rajoonis. On istutatud üle 32 000 ilupuu ja -põõsa, samuti viljapuid, korras
tatud sadu kaeve jne.

Eriti jõudsasti on suurenenud doonorite arv. Eelmise aruandlusperioodiga võr
reldes on viimase kahe aasta jooksul verd tasuta andnud 2,6 korda rohkem inimesi.

Koolisektsiobn on saavutanud häid tulemusi võitluses liiklustraumade vastu 
õpilaste hulgas, samuti ravimtaimede kogumisel.

Jaoskonnakomiteedest on rajooni paremateks Alatskivi (esimees O. Öösalu), 
Mäksa (V. Jaakson), Rpngu (H. Puusepp), Võnnu (A. Raig), algorganisatsioonidest 
Teedla sovhoos (T. Lamp), Tartu Lihakombinaat (A. Jakobson) ja Nõo keskkool 
(E. Mootse).

Punase Risti Seltsi Tartu rajoonikomitee esimeheks vahti uuesti Tartu Rajooni 
Sanitaar-Epidemioloogia Jaama epidemioloogi abi J. Vares.

M. Sikk
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ARSTITEADUSKONNA LÕPETANUTE KOKKUTULEK

10. detsembril 1966. a. olid Tartus üle viie aasta jälle koos 1961. a. TRÜ Arsti
teaduskonna raviosakonna lõpetanud. Kokkutulnuid tervitasid tolleaegne dekaan 
professor A. Linkberg ja kursuse juhendaja dotsent Ü. Lepp.

Huvitavaid andmeid andis lõpetanute poolt täidetud ankeet. 96 lõpetanust töö
tab praegu terapeutidena 23 (s. o. 24%) ja pediaatritena 19 (20%). Kirurge on 7, 
ftisiaatreid 6, neurolooge 6, otorinolarüngolooge 6, oftalmolooge 4 ja akušöörgüne- 
kolooge 4. Olid esindatud ka mõned röntgenoloogid, psühhiaatrid, profpatoloogid, 
patolooganatoomid jt. Ühel ja samal kohal, kuhu suunati pärast lõpetamist, töötab 
23 inimest (24%), töökohta on vahetanud kaks korda 39 (40%), kolm korda 19 
inimest (20%). Pärast lõpetamist suunati Tallinna 12 arsti, nüüd töötab neid seal 
32 (33,3%). Tartus on vastavad arvud 7 ja 19 (20%). Saaremaale on viiest suunatust, 
jäänud üks. 1961. aasta lõpetanuist oli maajaoskonnaarste esimesel aastal 12, praegu 
aga 5.

1961. aasta lennust on võrsunud mitmeid tervishoiuorganisaatoreid. Nimetagem 
Rakvere Rajooni Keskhaigla peaarsti P. Otti, Tartu Linna Tuberkuloositõrje Dis
panseri peaarsti E. Püttseppa, Jõgeva Rajooni Keskhaigla peaarsti asetäitjat 
M. Holmi, Tallinna II Lastehaigla peaarsti T. Vaderpalli, Kallavere Haigla peaarsti 
T. Pohlakut jt.

Noorte arstide matkad on ulatunud paljudesse Nõukogudemaa paikadesse, 
ka Ungari, Poola ja Bulgaaria Rahvavabariik!, Rumeenia ja Tšehhoslovakkia Sot
sialistlikku Vabariiki, Jugoslaavia Föderatiivsesse Sotsialistlikku Vabariiki, samuti 
Soome, Rootsi, Norrasse, Taani ja Austriasse.

Otsustati viie aasta pärast Tartus jälle kohtuda.
M. Sikk

TALLINNA TÕNISMÄE HAIGLA AVARAMAKS

Pärast Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri üleviimist uutesse ruumi
desse Hiiule anti Mitšurini tänavas nr. 15 asuv hoone Tallinna Tõnismäe Haigla 
käsutusse. Nüüd paiknevad seal traumapunkt, silmaosakond ning kõrva-, nina- ja 
kurguosakond. Uutesse ruumidesse ülemineku tõttu sai võimalikuks suurendada 
voodikohtade arvu silmaosakonnas 20-lt 30-le, kõrva-, nina- ja kurguosakonnas 
30-lt 40-le. Tallinna Linna Traumapunkt saab edaspidi täiesti omaette ruumid, 
tunduvalt suureneb koosseis, kusjuures osakonnas hakatakse haigetele andma mitte 
ainult esmast traumatoloogilist abi, vaid neid ravitakse tervistumiseni.

N. Alihhanov

KOGUME EKSPONAATE APTEEGIMUUSEUMI JAOKS

1970. a. pöördus Farmatseutide Teaduslik Selts oma liikmete ja muude isikute 
poole avaldusega lähetada asutatava apteegimuuseumi tarbeks ajaloolise väärtu
sega esemeid ja trükiseid.

Eesti NSV farmatseutide XII konverentsi ajal korraldatud näitus tõendas, et 
üleskutse oli mõningat vastukaja leidnud. Nimetatud väljapanek tõstis kahtlemata 
farmatseutide huvi apteegimuuseumi asutamise idee vastu, sest peagi hakkasid 
Farmatseutide Teadusliku Seltsi ajaloosektsioonile saabuma mitmesugused ühikud. 
Praegu ulatub nende arv ligi poole tuhandeni. Seejuures pole apteegi ajalooga tege
levad isikud jäänud passiivseteks ootajateks, vaid on esemete laekumist kõigiti 
püüdnud stimuleerida. Nii on tehtud väljasõite vanematesse apteekidesse ning 
aidatud inventari hulgast välja valida seda, mis ajaloo seisukohalt võiks huvi 
pakkuda. Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Apteekide Peavalitsuse kaudu on 
laiali saadetud üleskutse, milles juhiti tähelepanu apteegimuuseumile vajalike ese
mete, trükiste, dokumentide jm. kogumisele.

Siinjuures tahaksime südamele panna, et kõik need, kelle valduses on apteegi- 
ajaloo mõttes vähegi huvipakkuvaid asju või kes teab, kust neid võiks leida, 
teataksid sellest aadressil: Tallinn, Tõnismägi 5, apteek nr. 1, «muuseum». Mida 
rikkalikumaks kollektsioon muutub, seda rohkem on väljavaateid muuseumile ruu
mide saamiseks. .

H. Gustavson

TEADAANNE

Palume kõiki ajakirja «Nõukogude Eesti Tervishoid» autoreid, kirjasaatjaid ja 
lugejaid, kes toimetusele kirjutavad, saata kirjad aadressil: Tallinn 1, postkast 19, 
Tartu mnt. 16. Ajakirja «Nõukogude Eesti Tervishoid» toimetus.
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liku Uurimise Instituudi VI konve- 

Y. FREIBERG — Tartu Riikliku Üli
kooli Arstiteaduskonna konverents .

M. TŠETVERIKOVA — Tallinna Pel- 
gulinna Haigla arstide II konverents I

N. ILVES — Teraapiaalane nõupida
mine Tallinnas ■. .....

A. CHEVALIER — Neurokirurgide ses
sioon 

V. SUI, R. TRINK ja H. TANN — Ku- 
rortoloogide konverents Jevpatorias .

H. KAPRAL — Arstide-laborantide VI 
üleliiduline konverents . . . .

A. LUTS — Otorinolarüngoloogiaalane 
konverents

A. VARES — Üleliiduline reumatoloo- 
giaalane konverents

Tähtpäevad
BORISS PŠENITŠNIKOV 60-aastane .
ALEKSEI VARES 60-aastane . . .

Mitmesugust
J. RIIV — Tervishoiukorraldusest 

Rootsis

Uusi ravimeid
H. KANGRO — Mõned uuemad ravim

preparaadid 
Kroonika

Подготовка кадров
O. TAMM, X. ПИХЛ и X. ЯНЕС — О 

диссертационных работах по инфекци- 
131 онным заболеваниям и гигиене в Эс

тонской ССР

Из истории медицины
М. ЛЫВИ и В. КАЛНИН — О разви- 

136 тии стоматологии в Эстонии

Конференции и совещания
P. САЛУПЕРЕ — Республиканский се- 

142 минар гастроэнтерологов
М. СИКК — Конференция Тартуского 

142 клинического родильного дома
Q. АЛЬБОВА — I конференция гемато- 

143 логов Эстонской ССР
X. ПИХЛ — VI конференция Таллин

ской научно-исследовательского инсти
тута эпидемиологии, микробиологии и 

143 гигиены
И. ФРЕЙБЕРГ — Конференция меди- 

144 цинского факультета Тартуского госу
дарственного университета

М. ЧЕТВЕРИКОВА — II конференция 
145 врачей Таллинской Пельгулиннаской 

больницы
И. ИЛЬВЕС — Совещание по вопросам 

145 терапии
A. ШЕВАЛЬЕ — Сессия нейрохирургов 

146
B. СУЙ, Р. ТРИНК и X. ТАИН — Кон- 

146 ференция курортологов в Евпатории
X. КАПРАЛ — VI Всесоюзная конфе- 

147 ренция врачей-лаборантов
A. ЛУТС — Конференция по вопросам 

147 оториноларингологии
B. ВАРЕС — Всесоюзная конференция 

147 по вопросам ревматологии

Юбилейные даты

148 60-летие Бориса Пшеничникова
149 60-летие Алексея Вареса

Разное

A. РИЙВ — О здравоохранении в Шве- 
150 ции

Новые лекарственные препараты

X. КАНГРО — Некоторые новые лекар- 
152 ственные препараты
154 Хроника
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EESTI NSV RÖNTGENO-RADIOLOOGIATEENISTUS JA SELLE 
ARENEMISE PERSPEKTIIVID

S. SALZMAN, M. RANG ja H. EHVÄRT
(Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumist, Tallinna Vabariiklikust Onkoloogia Dispan
serist, peaarst Eesti NSV teeneline arst A. Gavrilov, ning Eksperimentaalse ja Klii
nilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia korres

pondentliige professor P. Bogovski)

Nõukogude võimu aastate jooksul on röntgeno-radioloogiateenistus 
Eesti NSV-s tohutult arenenud. Röntgenoloogide ja radioloogide arv on 
suurenenud 11-lt 1940. aastal 133-ni 1966. aastal. Röntgeniaparaatide 
arv on sama aja kestel kasvanud 6,5 korda (nüüd on neid 322). On loo
dud fluorograafiateenistus. Vabariigis on 11 statsionaarset ja 5 liikuvat 
fluorograafi, mille abil iga aasta uuritakse üle 400 000 inimese.

Kodanlikul ajal ei olnud röntgenläbivalgustused ja muud protse
duurid laialdaselt kättesaadavad aparaatide vähesuse ja kõrge tasu tõttu. 
Praegu on see arstiabi liik kõikide teenistuses. Peaaegu kõik vabariiklikud 
ja linnalise alluvusega raviasutused ning kõik rajoonihaiglad on varus
tatud röntgendiagnostiliste seadmetega. 1940. aastal tuli 100 000 elaniku 
kohta 4,7 röntgeniaparaati, 1966. aastal aga 25,0.

Röntgeno-radioloogiateenistuse arengust vabariigis annavad ülevaate 
järgmised arvud.

1945. a. 1966. a.
Röntgenikabinettidega asutuste arv 25 112
Radioloogiakabinettidega asutuste arv 1 5
Voodikohti radioaktiivsete isotoopidega ravitavate

haigete jaoks _ 43
Röntgeniaparaate 37 322
Fluorograafe — 16
Telegammaseadeldisi >— 3
Röntgenolooge 8 118
Radiolooge — 15
Röntgenilaborante ja -tehnikuid 1 181
Röntgenläbivalgustusi 82 980 479 612
Röntgeniülesvõtteid 14 023 363 528
Haigeid uuritud lahtiste isotoopidega — 3076
Haigeid ravitud lahtiste isotoopidega — 133

„ „ kinniste isotoopidega — 359

Röntgenoloogiliste uurimiste maht sõjajärgsetel aastatel on suure
nenud ja nende laad muutunud; protseduuride arv on suurenenud 8 korda 
(1945. aastal 97003, 1966. aastal 843 140). Nüüd rakendatakse peaaegu kõiki 
kontrasteerimise meetodeid, mis on vajalikud südame-, aordi- ja peri
feersete veresoonte haiguste diagnoosimiseks (sealhulgas ka koronaro- 
graafia, aju angiograafia, lümfograafia, venograafia jt.). Röntgenograafial 
on kindel koht kirurgias, günekoloogias, uroloogias, pediaatrias, onkoloo
gias ja ftisiaatrias.

Esitame ülevaate mõnede 1966. a. tehtud röntgenoloogiliste kontras- 
tuurimiste kohta:

bronhograafia — 195 haiget
urograafia — 4168 „
koletsüstokolangiograafia — 1854 „
aortoarteriograafia — 450 „
venograafia — 176 „
lümfograafia — 30 „
salpingograafia — 618 „
fistulograafia — 160 „

Tervishoiu saavutuseks on radioaktiivsete isotoopide kasutuselevõt
mine. Kliiniline radioloogia on arenenud vähem intensiivselt, mis osalt
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Gammaraviseade «Луч». Röntgenila- 
borant E. Ise Tallinna Vabariik
likust Onkoloogia Dispanserist re

guleerib kiirgusallika asetust.

Gammaraviseadme «Луч» juhtimis- 
pult koos televiisoriga. Radioloog 
L. Mägi jälgib televiisoriekraanil 

haige kiiritamist.

on seletatav sellega, et tegemist on uue 
teadusharuga, osalt peitub põhjus ruu
mide puudumises. Ent siiski kasutati 
1966. aastal radioaktiivseid isotoope 
vabariigi 5 raviasutuses võrdlemisi 
laialdaselt.

Esimeseks elundiks, mille talitlust 
inimesel uuriti radioaktiivsete isotoo- 
pide abil, oli kilpnääre. See türeotoksi- 
koosi diagnoosimise ja ravi meetod lei
dis vabariiki tee 1956. aastal. See on 
kõige enam levinud hüpertüreooside 
diagnoosimise viis, mida kasutatakse 
Tallinna Vabariiklikus Haiglas ja Vaba
riiklikus Struumatõrje Dispanseris 
(Tartus). Iga aasta uuritakse umbes 
3000 inimest. Türeotoksikooside raviks 
on laialdaselt kasutusel 131J. Kümne 
aasta jooksul on ravitud sadu haigeid, 
kellel esines struuma difuusne vorm, 
kusjuures nii vahetud kui ka hilistule- 
mused on soodsad isegi raskete türeo- 
toksikoosivormide puhul (tervistus 
78,5—91,7% .paranes 5,8—11,2% kõiki
dest türeotoksikoosi põdenud haige
test).

Küllaltki häid tulemusi erütreemia- 
juhtudel on saadud radioaktiivse fosfo
riga. Kokku on 10 aasta jooksul ravi
tud üle 100 haige. Isotoopravi on 
välja tõrjunud kõik muud selle haiguse 
ravi meetodid.

Viimastel aastatel on vabariigis 
tarvitusele võetud ka radioaktiivsete 
isotoopidega märgistatud keemilisi 
ühendeid: glütseriintrioleiinhape (131J) 
seedetraktihaiguste ja ateroskleroosi 
diferentsiaaldiagnoosimiseks, Bi2-vita- 

miin (58Co) aneemia diferentsiaaldiagnoosimiseks ja bengaaliroos 
(13,J) maksa talitluse uurimiseks. Viimane osutus biokeemilistest mee
toditest tundlikumaks. Tartu Vabariiklikus Kliinilises Haiglas uuriti 
108 mao- ja kaksteistsõrmiksoolehaavandit põdevat või selle tõttu ope
reeritud haiget, kel esinesid dumping-sündroom ja maksakahjustus (1/3 
uurituist). Glütseriintrioleiinhapet (131J) kasutati 127 pankreatiidi-, 
koletsüstiidi- ja enteriidihaige (sealhulgas ka dumping-sündroomiga hai
gete) rasva-ainevahetuse uurimiseks. Paljudel tehti kindlaks rasva-aine- 
vahetuse häired. 1965. aastal hakati vabariigis 51Cr kasutama vereplasma 
ja ringlevate erütrotsüütide hulga määramiseks. On astutud esimesi 
samme, et varjatud sooleverejookse sel meetodil diagnoosida.

Vabariigis on kindla koha omandanud kiiritusravi kasvajate ja 
vähesel määral muude haiguste (põletike ja seenhaiguste) puhul. Lisaks 
klassikalisele röntgenravile, mis on endastmõistetavaks saanud kõigis 
vabariigilise alluvusega linnades ja kolmes rajoonikeskuses, on Tallinnas 
ja Tartus 2 telegammaseadeldist ГУТ-Со-400 ja veelgi võimsam sea
deldis Луч-А (viimane 1966. aastast).

Alahuule- ja emakakaelavähi juhtudel rakendatakse Tartus 1937. a. 
alates raadiumi (266Ra), Tallinnas aga radioaktiivset koobaltit (60Co).
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Gammadiagnostiline seade «Scinticart» (ingl. k. — scanner) siseelundite toopiliseks 
uurimiseks pärast radioaktiivsete ainete indikaatordoosi manustamist. Vasakpoolsel 
fotol radioloog M. Rang juhib seadme mõõtepea (kollimaatori) liikumist. Parempool

sel fotol ülal aparaadi korpuses paiknev seade stsintigrammide trükkimiseks.

Neid haigeid ravitakse kahes onkoloogiadispanseris, kuhu suunatakse 
abivajajaid kogu vabariigist.

Edaspidi tuleb peatähelepanu pöörata meditsiinilise radioloogia ja 
kiiritusravi arendamisele. Selleks on loonud tingimused Tallinna Vaba
riikliku Onkoloogia Dispanseri radioloogiakorpuse valmimine 1966, 
aastal (30 voodikohta haigete ravimiseks radioaktiivsete isotoopidega). 
Praktikasse tuleb rakendada radioaktiivne kuld (198Au) maksa polügo- 
naalsete rakkude talitluse määramiseks ja vähihaigete ravimiseks ning 
skänneerimine (sean — ingl, k.) neeru- ja maksahaiguste toopiliseks 
diagnoosimiseks, samuti kasvaja metastaaside kindlakstegemiseks mitme
sugustes elundites (luudes, kilpnäärmes, maksas jm.). Tuleb kasutusele 
võtta renograafia neerutalitluse, sealhulgas hüpertooniatõve varajaste 
vormide määramiseks hipuraani (131J) abil. Tallinna Vabariiklikus Onko
loogia Dispanseris võib selle ellu viia juba 1968. aastal, sest on olemas 
ruumid ja aparatuur. Käesoleva viisaastaku jooksul võetakse need mee
todid kasutusele veel kahes raviasutuses.

Lähemate aastate vältel peab pahaloomuliste kasvajate kiiritusravi 
veelgi laiendama. Klassikalise röntgenravi üheks kõige suuremaks puu
duseks on raskused küllalt suure neeldunud doosi saamisel koldes ja 
tugev nahareaktsioon kiirituse suhtes. Neid puudusi on vähem telegam- 
maravil, kuid gammaseadeldis ГУТ-Со-400 ekspositsioonidoosi võimsus 
on väike (7—15 r/min.). Peale selle on kiiritusvälja mõõtmed standard
sete, kindla mõõtmetega tuubuste tõttu piiratud, mille tagajärjel kiiri
tatakse ka terveid kudesid. Ajakohasem on Луч-А, mille ekspositsiooni
doosi võimsus on 200 r/min. Selle aparaadi diafragma võimaldab kõrge 
koldedoosiga kiiritada igasuguse suuruse ja kujuga välja. Луч-А töötab 
juba Tallinna Vabariiklikus Onkoloogia Dispanseris ja 2—3 aasta pärast 
seatakse samasugune seade üles ka Tartus.

Seadeldised ГУТ-Со-400 ja Луч-А on kõlblikud niisuguseks kiiritu
seks, mille puhul patsient ja aparaat teineteise suhtes ei liigu (staatiline 
kiiritamine). Seejuures aga piirab kiiritamist kasvaja kohal asetsevate 
kudede taluvuslävi. Ruumiliselt liikuva kiirtekimbu kasutamine võimal
dab kiirte toimet nendesse kudedesse hajutada ja need kasvaja süga
vusse koondada, kus ekspositsioonidoos võib pinnale langeva kiirguse 
doosi poolteist korda ületada. Selline rotatsiooniaparaat «Рокус» sea
takse üles Tallinna Vabariiklikus Onkoloogia Dispanseris juba käesoleval 
aastal.
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Neerude stsintigramm. Parema neeru aplaasia, 
vasaku neeru talitlus normis.

On olemas ka muid super- ehk megavoltraviseadmeid, mille puhul 
genereerimispinge ületab 1 MV. Beetatronide peamiseks eeliseks on 
väike naha- ja suur süvikdoos. Ekspositsioonidoosi võimsus on 30—100 
r/min. Kasutatakse ka lineaarkiirendajaid. Et beetatronide ja lineaarkii- 
rendajate ekspluateerimine on komplitseeritud ja dooside arvestamine 
keerukas, siis neid vabariigi oludes seni ei ole kasutatud.

Lähemate aastate jooksul laieneb kiiritusravi sel teel, et Tartu saab 
võimsamad aparaadid. See võimaldab kvalifitseeritud radioloogilise abi 
andmist kahes keskuses (Tallinnas ja Tartus).

Meditsiinilise radioloogia alal töötamine nõuab mitme eriala tund
mist. Häid ravitulemusi võib saavutada kas väga mitmekülgselt eru
deeritud spetsialist üksi või mitme eriala spetsialistid tihedas koostöös.

Meie kogemuste järgi näib vii
mane tee olevat otstarbekoha
sem. Mainitud seisukohta toe
tab ka asjaolu, et radioloogias 
kasutatav tehnika on komplit
seeritud ja radiobioloogia 
areneb tormiliselt. See teeb 
võimatuks ühel isikul kursis 
olla kõikide probleemidega. 
Edukas ja tänapäeva tasemel 
olev radioloogiline ravi on või
malik ainult siis, kui arstid, 
füüsikud ja elektroonikud tee
vad ühiselt pingutusi ja nende 
vahel valitseb koostöö. See peab 
kajastuma meditsiinilise radio
loogia osakondade struktuuris.

Röntgendiagnostika alal on 
ette nähtud varustada asutused

televisiooniaparatuuriga, samuti lisaseadistega, mis võimaldab teha rönt- 
genogramme ühel ja samal ajal kahe röntgenitoruga. See on oluline 
südame, aju ja perifeersete veresoonte uurimisel.

Tulevikus asendatakse praegu rajoonides kasutatavad väikese võim
susega röntgeniseadmed tomograafidega varustatud võimsamate seadme
tega. Sel teel saab röntgeno-radioloogiavõrk tervishoiutöötajate kasva
vaid nõudmisi paremini rahuldada ja elanikkonna meditsiinilise teenin
damise kvaliteedi tõstmisele kaasa aidata.

РЕНТГЕНО-РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ЭСТОНСКОЙ ССР 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

С. Зальцман, М. Ранг и X. Эхвярт

Резюме

За время Советской власти рентгено-радиологическая служба Эстонии добилась 
больших успехов. Число рентгенологов и радиологов увеличилось с 11 в 1490 году до 
133 и 1966 году. Число рентгеновских установок в то же время увеличилось в 6,5 раза 
(сейчас их 322). Организована флюорографическая служба. В республике 11 стационар
ных и 5 передвижных флюорографов. Ежегодно флюорографически обследуется свыше 
400 000 человек. В 1966 году на 100 000 человек населения приходилось 25 рентгенов
ских аппаратов.

В послевоенные годы увеличился объем и характер рентгенологических исследова
ний. Количество процедур в 1966 году составляло 843 140. В настоящее время приме
няются почти все контрастные методы исследования. Большим достижением является 
применение радиоактивных изотопов в диагностике и лечении многих заболеваний.
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В последние годы начали применять также и меченые соединения; в дифферен
циальной диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта и больных атероскле
розом — глицерин-триолеиновую кислоту (’31/), витамин В|2(58Со) — для дифферен
циальной диагностики анемий, бенгальрозу (131/) — для исследования функций печени 
'С 1965 года в республике начали применяться хром-51 для определения количества 
плазмы крови и циркулирующих эритроцитов. Широко применяется лучевая терапия при 
лечении онкологических и других больных.

В будущем рентгено-радиологическая сеть будет полнее удовлетворять требова
ния работников здравоохранения и способствовать повышению качества медицинского 
обслуживания населения.

TEOORIA ЗА PRAKTIKA

TÄHELEPANEKUID OTOGEENSE MENINGIIDI, SIINUSTROMBOOSI 
JA SEPSISE KOHTA

Arstiteaduse kandidaat V. SÄRGAVA ja V. LIIV
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia 
kateedrist, juhataja professor E. Siirde, ja Tartu Vabariiklikust Kliinilisest Haiglast, 

peaarst H. Kanter)

Keskkõrvapõletike profülaktika ja ravi alal on saavutatud edu
samme, pidevalt on vähenenud ka otogeensete koljusiseste tüsistuste 
esinemissagedus, kuid viimased pole aktuaalsust veel kaotanud. Mainitud 
küsimusi käsitleti V üleliidulisel otorinolarüngoloogide kongressil 1958. a. 
[N. Ussoltsev (14), V. Suprunov (12), M. Volfkovitš (3) jt.], samuti on 
seda küllaltki sageli puudutatud viimaste aastate erialakirjanduses 
[M. Garšin (5), V. Suprunov (13), S. Dunaivitser (4), G. Stšerbina (18), 
O. Sinjakovskaja (11), E. Bauer (19), F. Fremel (22), P. Oppenheimer 
jt. (24), B. Dysart (20), K. Zülch (27) jt.].

Käesoleva töö ülesandeks on analüüsida otogeense meningiidi, samuti 
siinustromboosi ja sepsise juhte Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 
kõrva-, nina- ja kurguosakonnas 20 aasta jooksul (aastail 1945—1964).

Nimetatud aja vältel on tehtud 1295 nibujätketrepanatsiooni, neist 
749 mastoidektoomiat ja 546 keskkõrva radikaalset operatsiooni. Tänu 
antibiootikumide laialdasele kasutamisele on keskkõrvapõletike ja nende 
tüsistuste (mastoidiitide) arv tunduvalt vähenenud. Nii tehti 1946. a. 
110 mastoidektoomiat, 1964. a. aga kõigest 10. Samal ajal, eriti viimaste 
aastate jooksul, on keskkõrva radikaalsete operatsioonide arv suurenenud 
seoses kuulmist parandavate operatsioonide (tümpanoplastika) laialda
sema rakendamisega. Kui 1946. a. tehti ainult 13 radikaalset operatsiooni, 
siis 1964. a. ulatus nende arv 71-ni. Seega mastoidektoomiate arv on 
vähenenud 11 korda, radikaalsete operatsioonide arv aga samal ajal 
suurenenud rohkem kui 5 korda (vt. tabel).

Operatsioonide arv ja tüsistuste esinemissagedus aastail 1945—1964

Operatsiooni ja tüsistuse 
liik

Aastad
Kokku

1945—1949 | 1950—1954 1955—1959 1960—1964

Mastoidektoomia 434 165 82 68 749
Keskkõrva radikaalne 
operatsioon 132 140 87 187 546
Meningiit
Siinustromboos ja sep-

41 17 11 12
81

sis 19 10 3 0
32
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20 sõjajärgse aasta jooksul on registreeritud 81 otogeense menin
giidi juhtu, mis moodustab 6,2% kõigist sellel ajavahemikul opereeritud 
kõrvahaigetest. Meie andmed on kõrvutatavad A. Natanzoni (8) andme
tega, kes märgib, et otogeenset meningiiti esines 6%-l kõigist opereeritud 
kõrvahaigetest. Haigus tekkis 53 juhul akuutse, 28 juhul aga kroonilise 
otiidi tüsistusena, kolmel juhul operatsioonijärgse tüsistusena, kusjuures 
üks haige suri, kaks tervistus.

Otogeenset meningiiti põdevatest haigetest oli mehi 51 ja naisi 30. 
Vanuse järgi oli kuni 20-aastasi 27, 21—40-aastasi 18, 41—60-aastasi 24 
isikut, üle 60 aasta vanuseid 12 isikut.

Kõikide meningiidijuhtude puhul rakendati kirurgilist ravi (mas- 
toidektoomia või keskkõrva radikaalne operatsioon). Ajukelmed vabastati 
laialdaselt. Sellele järgnes intensiivne antibiootikumide ja sulfaniilamii- 
dide kuur. Üksikjuhtudel manustati penitsilliini endolumbaalselt, millest 
hiljem loobuti ebameeldivate kõrvalreaktsioonide tõttu (ärritusnähud ja 
ülitundlikkus).

Enamikul juhtudest oli tegemist mädase leptomeningiidiga, üksik
juhtudel selle seroosse vormiga. Kui aastail 1945—1949 esines 10 ja 
rohkem otogeenset meningiiti aastas, siis viimase 10 aasta jooksul on 
enam-vähem stabiilselt 2—3 juhtu aastas.

Meningiiti põdevast 81 haigest tervistus 63 (77,8%), suri 18 (22,2%). 
Viimastest oli saabunud ravile teadvuseta seisundis 9 isikut, kelle puhul 
kirurgiline ja antibiootikumravi mingeid tulemusi ei andnud. Tervistu- 
nute protsent on meil veidi suurem kui A. Natanzoni ja G. Gluškovski 
(9) andmeil (70%) ja I. Filatovi (16) teatel (39 haigest tervistus 27).

Akuutsest otiidist alguse saanud meningiiti põdevatest haigetest ter
vistus 40 (75,5%), suri 13 (24,5%); kroonilise keskkõrvapõletiku puhul olid 
vastavad arvud 23 (82,2%) ja 5 (17,8%). Seega akuutse otiidi või mas- 
toidiidi tüsistusena tekkinud meningiit põhjustas meie andmeil suurema 
letaalsuse, kui kroonilisest otiidist alguse saanud meningiit. Ka F. Bok- 
stein (2), I. Štšerbatov (17), E. Stuart (26) jt. täheldasid akuutse otiidi 
tüsistusena tekkinud meningiitide puhul tunduvalt suuremat letaalsust 
kui kroonilise otiidi tagajärjel. W. Messerklingeri (23) andmeil lõpeb 
surmaga 80% neist meningiidijuhtudest, mis on vallandunud akuutsesse 
otiiti haigestumise esimestel päevadel. Ka N. Ussoltsevi (15) järgi on 
akuutsest otiidist alguse saanud meningiidi prognoos halvem, sest apo- 
pleksia laadi haigusvorme esineb rohkem. Seejuures on pikaajaline tead
vusetus halvaks endeks.

Bakterioloogilisel uurimisel leiti liikvoris mikroflooral 15 juhul, 
neist 5 juhul Streptococcus mucosus ja 2-1 Streptococcus nonhaemoly- 
ticus.

Streptococcus mucosus’est põhjustatud nn. mukoosusmeningiiti põdes 
üldse 14 haiget, neist tervistus 10 ja suri ainult 4. Seega varem eranditult 
letaalselt lõppenud tüsistus [A. Eckert-Möbius (21), E. Saareste (25)] on 
tänapäeval ravitav.

Meningiidi varajaseks diagnoosimiseks rakendati laialdaselt lumbaal- 
punktsiooni. Pleotsütoosi liikvoris üle 10/1 mm3 peeti seroosse menin
giidi algväärtuseks.

10 haigest, kel meningiidiga kaasnesid siinustromboosi ja sepsise 
nähud, suri 4. Peale selle esines meningiit ka ajuabstsessi põdevail 
isikuil.

Siinustromboosi ja sepsist diagnoositi kokku 32 juhul, neist 16 
akuutse, 16 kroonilise otiidi tüsistusena. 32 haigest oli mehi 23, naisi 
9; 25 juhul vanus ei ületanud 30 aastat. Üldse oli siinustromboosi ja 
otogeenset sepsist 2,4 %-1 kõigist opereeritud kõrvahaigetest. See prot
sent on väiksem kirjanduses toodud protsentidest [L. Levin (6) — 4,2%, 
M. Lurje (7) — 7,3%, A. Bartinova (1) — 4,7%].
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Siinustromboosi ja sepsise puhul (peale kõrva operatsiooni) ligeeriti 
vena jugularis internet ja vajaduse korral eemaldati tromb. Sellele järg
nes üldravi antibiootikumide ja sulfaniilamiididega. Aseptilist siinus
tromboosi täheldati 4, sepsist siinustromboosita 4 juhul. 32 haigest tervis
tus 28, suri 4 (12,5%). Suremus vastab enam-vähem kirjanduse andme
tele [A. Bartinova (1)].

Tänu arstiabi laienemisele ja antibiootikumide rohkele kasutamisele 
täheldatakse otogeenset sepsist tunduvalt vähem. Viimane selline haigus
juht registreeriti meie vaatlusaluste hulgas 1957. aastal. Märgatavalt 
harvemini esineb siinustromboosi ja sepsist viimasel ajal ka kirjanduse 
andmeil [N. Ussoltsev (15), A. Rõndina (10) jt.].

KIRJANDUS: 1. БартиноваА. Д. В кн.: Вопросы научно-практической ото
риноларингологии. Архангельск, 1962, 101 —107.— 2. Бокштейн Ф. С. Вестн. ото-рино- 
ларингологии, 1953, 3, 44—48. — 3. Вольфкович М. И. В кн.: Програмные доклады 
на V-м Всесоюзном съезде оториноларингологов. М., 1958, 113—125. — 4. Дуна и ви
це р Б. А. Ж. ушных, носовых и горловых болезней. 1964, 5, 22—25. — 5. Гаршин 
М. И. Отогенный менингит. Л., 1963. — 6. Л е в и н Л. Т. Цит. по И. Н. Усольцеву 
(15). — 7. Л у р ь е М. С. Вестн. ото-рино-ларингологии, 1952, 2, 28—32. — 8. Н ата н- 
зо н А. М. Вестн. ото-рино-ларингологии, 1950, 3, 31—36. — 9. Натанзон А. М. и 
Глушковский Г. М. Труды II съезда оториноларингологов Украйнской ССР, Ки
ев, 1950, 370—373. — 10. Рындина А. М. В кн.: Вопросы клинической физиологии 
в оториноларингологии Л., 1955, 156—166. — 11. Синяковская О. В. Ж. ушных, 
носовых и горловых болезней. 1962, 5, 56—58. — 12. Супрунов В. К. В кн.: Про
грамные доклады на V-м Всесоюзном съезде оториноларингологов. М., 1958, 127—138. 
— 13. Супрунов В. К. Вестн. ото-рино-ларингологии, 1962, 6, 3—9. — 14. Усоль
цев Н. Н. В кн.: Програмные доклады на V-м Всесоюзном съезде оториноларинголо
гов. М., 1958, 99—112. — 15. Усольцев И. И. Многотомное руководство по ото
риноларингологии, т. II, М„ 1960, 299—333. — 16. Филатов И. Ф. В кн.: Вопросы 
научно-практической оториноларингологии. Архангельск, 1962, 90—100. — 17. Щер
батов И. И. Вестн. ото-рино-ларингологии, 1951, 6, 17—20. — 18. Щербина Г. В. 
Ж. ушных, носовых и горловых болезней. 1961, 2, 28—31. — 19. Bauer Е. Z. L а- 
ryngol., Rhinol., Otol., 1963, 1, 74—80. — 20. D у s а г t, В. R. Arch. Otolaryngol., 
1964, 80, 5, 587—591. — 21. Eckert-Möbius, A. — tsit. E. Saareste (25) järgi. — 
22. F r e m e 1, F. Monatsschr. Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhinol. 1963, 3—5, 
107—114. — 23. Messer klinger, W. Z. Laryngol., Rhinol., Otol., 1955, 32, 605—609. 
— 24. Oppenheimer, P. a. oth. Eye, Ear, Nose and Throat Monthly, 1963, 42, 4, 
55—59. — 25. Saareste, E. Eesti Arst, 1943, 1, 37—56. — 26. S t u a r t, E. A„ 
0’Brien, F. H. and Mc N e 1 ly, W. Y. Arch. Otolaryngol., 1955, 61, 212—216. — 
27. Z ü 1 c h, K. J. Arch. Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde, 1964, 183, 2, 
479—482.

ОБ ОТОГЕННЫХ Л1ЕНИНГИТЕ, ТРОМБОЗЕ СИНУСА И СЕПСИСЕ

В. Сяргава и В. Лийв

Резюме

В лечении и профилактике воспалений среднего уха достигнуты значительные 
успехи, в результате которых постоянно снижается частота внутричерепных отоген
ных осложнений. Однако этот вопрос еще не утратил актуальности.

В период с 1945 по 1964 год в отделении ухо—горло—носа Тартуской республи
канской клинической больницы было произведено 1295 операций трепанации сосцевид
ного отростка, из них 749 мастоидэктомий и 546 радикальных операций среднего уха.

Благодаря широкому применению антибиотиков число отитов и мастоидитов за
метно снизилось. В то же время (особенно в последние годы) увеличилось количество 
радикальных операций на среднем ухе, улучшающих слух (тимпанопластика) (см. 
таблицу).

В течение рассматриваемого периода был зарегистрирован 81 случай отогенного 
менингита (т. е. 6,2% от всех оперированных в этот период ушных больных), из кото
рых в 53 случаях менингит возник как осложнение острого отита, а в 28 — как ослож
нение хронического отита. Во всех случаях была произведена операция. За операцией 
следовал интенсивный курс лечения антибиотиками и сульфамидами. Менингит, раз
вившийся как осложнение острого отита или мастоидита, давал большую летальность, 
чем менингит, начавшийся от хронического отита. Для ранней диагностики менингита 
применяли люмбальную пункцию. Цитоз свыше 10/1 мм3 считали начальным показа
телем серозного менингита.
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Тромбоз синуса и сепсис диагностировали в 32 случаях, из них 16 как осложне
ние острого и 16 — как осложнение хронического отита. При тромбозе синуса и сепсиса 
перевязывали внутреннюю яремную вену, а при необходимости удаляли тромб. Затем 
назначал^! общее лечение антибиотиками и сульфамидами. Из 32 больных 28 выздо
ровели. Благодаря доступности врачебной помощи и широкому применению антибио
тиков отогенный сепсис в последнее время встречается редко. Последний такой случай 
среди наших наблюдений был в 1957 году.

LÜMFOGRAAFIA KASUTAMISEST ALAJÄSEME KROONILISE 
TURSE DIAGNOOSIMISEL

J. MÄNNISTE
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonna-, operatiivse kirurgia ja 
topograafilise anatoomia kateedrist, juhataja Eesti NSV teeneline teadlane professor 

A. Linkberg, ja Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R. Lepner)

Haiguslikud protsessid, millega kaasneb alajäseme krooniline turse, 
tekitavad sageli diferentsiaaldiagnoosimise seisukohalt raskusi turse põh
juse täpsemal kindlaksmääramisel.

Vere juurdevoolu jäsemesse tagab arteriaalne veresoonte süsteem, 
vere ja koevedelike äravoolu aga venoosne ja lümfisüsteem. Äravoolu 
takistuse või puudulikkuse etioloogia võib olla väga mitmesugune: vee
nide või lümfiteede tromboos, põletik, mehhaaniline kompressioon (kas
vaja ja armid), arenguanomaaliad jm. Et kroonilist turset ehk «jämeda 
alajäseme haigust» võivad tekitada mitmed tegurid, tuntakse kliinikutes 
üldnimetust «elefantiaas» [P. Medvedjev (4)], «lümfoödeem», «lümfostaas» 
[R. Juchems (8), V. Stancanelli (11) jt.], olenemata selle haiguse lümfo- 
geensest või venoossest päritolust.

Röntgenvasograafia (lümfo- ja flebograafia) ulatuslikum ja paral
leelne rakendamine aitab turset enamasti klassifitseerida kas lümfangio- 
geense või venoosse patoloogia hulka. Paljudel juhtudel esinevad mõlema 
süsteemi muutused koos.

Tartu Linna Kliinilise Haigla veresoontekirurgia-osakonnas on 
1966. a. septembrist alates kasutatud paralleelset lümfo- ja flebograafiat 
(nii ühe- kui ka kahemomentset) krooniliste tursete diagnoosimiseks 
18 haigel.

Lümfograafia tehti Kinmonthi meetodil. Labajalal, I—II varba 
vahesse süstitakse 0,3 ml Ewansi sinise 0,5%-list lahust. 10—lõ minuti 
pärast tuleb nähtavale I—II rnetatarsaalluu keskosa kohal nahaaluses koes 
paiknev lümfisoon, mis on eristatav sinna elimineerunud sinise värvaine 
tõttu. Nahaalusesse koesse pole vaja süstida kontsentreeritumaid lahu
seid, mida soovitab enamik autoreist [D. Kuzmin jt. (2), P. Medvedjev (4), 
Б. Lukjantšenko (3)]. Eespool märgitud kontrastaine hulk on lümfisoone 
leidmiseks küllaldane. Lümfisoon punkteeritakse ja soone spasmi välti
miseks süstitakse sellesse 1 ml 2%-list novokaiinilahust. Et lümfisoone 
läbimõõt on paljudel juhtudel alla 1 mm, siis nõuab punktsioon palju 
vaeva ja mõnede autorite arvates [A. Stengrevitš (7), D. Kuzmin (2) jt.] 
ei õnnestu punkteerida 11—37 %-1 juhtudest. Lümfisooni on otstarbekas 
nn. lihtsalt laiendada. Kui soon võtta ligatuurile ja masseerida varba 
piirkonda, jämeneb soone distaalne osa kuni 2 korda. Punktsioon on nii
sugusel juhul peaaegu alati edukas.

Kontrastainena tarvitatakse 5—10 ml 50%-list diodoonilahust (kar- 
diotrast, urografiin) või 3—4 ml jodolipooli. Ölilahuse injitseerimise ker
gendamiseks võib 10 ml jodolipooli kohta võtta 1 ml eetrit, mis kontrast
aine muudab vähem viskoosseks [V. Popov (5)]. Vesilahuse injitseerimise 
puhul tehakse võtted vahetult pärast kontrastaine manustamist, kusjuu-

170



J. Männiste

TAHVEL IX

Fo
to

 1. 
Fo

to
 2-



TAHVEL X

J. Männiste, V. Solovjov (vt. tekst lk. 206)



res haige tavaliselt lühikest aega tunneb kipitust piki lümfiteid. Õlilahuse 
injitseerimisel tehakse võtted umbes tund pärast süstimise algust. Kirjel
datud metoodika võimaldab kontrasteerida pindmisi mediaalselt paikne
vaid lümfiteid, mis vastab umbes v. saphena magna basseinile [D. Ždanov 
(1), M. Prives (6), F. Sieber (10)]. Veenide ja lümfiteede patoloogiast tin
gitud tursed hõlmavad peamiselt nahaalust kude (ei ulatu fastsia-alusesse 
piirkonda). Lümfiteede tüvede muutused ilmnevad selles regioonis pare
mini.

Flebograafia tehti põhiliselt astsendeeruval intravenoossel funktsio
naalsel meetodil [J. Männiste (9)]. Enamikul juhtudest kontrasteeriti eel
nevalt lümfiteed, et flebogrammidel määrata veenide suhet lymphonodi 
subinguinalis superficiales’tega ja kubeme süvade lümfisõlmedega, mis 
on nahaaluste perifeersete lümfiteede üks esmaseid kollektoreid. Lümfo
graafia haava kaudu, milles alati võib leida mõne väikesekaliibrilise 
veeni, saab teha ka flebograafia, kusjuures kontrasteerunud veenid ja 
lümfiteed on üksteisest hästi eristatavad iseloomuliku var j ustuse tõttu 
(vt. tahvel X, foto 4). Üheaegse lümfo- ja flebograafia ajal ei ole tüsis
tusi tekkinud. Kahe päeva jooksul pärast protseduuri manustatakse anti
biootikume. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et protseduur sooritataks 
aseptiliselt, samuti on tarvis silmas pidada, kuidas patsient kontrastainet 
talub.

Lümfo- ja flebograafiat kasutati ühel ja samal ajal sellise veeni- 
patoloogia puhul, kui tursed ei kao pärast ortostaatilise momendi likvi
deerimist. Alajäseme kroonilise veenipuudulikkuse juhtudel, kui jäse ase
tatakse kõrgemale, tursed kaovad (näiteks hommikuks). Patsientidel, 
kellel on pikka aega kestnud flebohüpertooniast põhjustatud sekundaar
sed muutused kudedes, püsivad tursed ka hommikuti ja lümfogrammidel 
sedastasime lümfiteede tüvede muutusi.

38-aastasel naispatsiendil (haiguslugu nr. 3011/1966. a.), kellel diag
noositi kliiniliselt ja flebograafiliselt III astme kroonilise veenipuudu
likkuse sündroomi paremal alajäsemel, ei kadunud tursed hommikuks 
täiesti. Ka ei aidanud pikaajaline rõhksideme kandmine. 1959. ja 1963. a. 
olid tehtud veenioperatsioonid. Lümfogrammidel on sedastatavad lümfi
teede deformatsioonid, kollateraallümfiringe nahaaluses koes, reieosas 
kohati laiendid (vt. tahvel IX, foto 1).

Lümfiteede deformatsioonid võivad alguse saada operatsiooniarmi- 
dest. Kuid ka mitteopereerituil täheldatakse kroonilise veenipuudulikkuse 
sündroomi puhul analoogilisi lümfiteede muutusi.

Tromboosijärgse sündroomi juhul (57-aastane meespatsient, haigus
lugu nr. 2986/1966. a.) avastasime lümfograafia abil lümfiteede sulgusi, 
lümfiteede hüpoplaasiat ja kohati kõrgenenud permeaablust (vt. tahvel IX, 
foto 2). Suhteliselt värskete trombooside puhul (27-aastane meespatsient, 
haiguslugu nr. 3000/1966. a., tromboos 1 kuu tagasi) on turse seletatav 
püsiva kapillaarse flebohüpertooniaga. Koevedelike intensiivistunud 
resorptsioon lümfiteedesse ei ole veel jõudnud põhjustada lümfiteede 
tüvelisi muutusi ja lümfogramm (vt. tahvel IX, foto 3) sarnaneb normaal
sega. Kohati on siiski märgata kontrastaine ekstravasatsiooni lümfitee- 
dest, mida põhjustab kõrgenenud permeaablus.

70-aastane naispatsient (haiguslugu nr. 3254/1966. a.) toodi vere- 
soontekirurgia-osakonda pärast röntgenravi, mida ta oli saanud emaka- 
kaela vähi tõttu. Tal esinesid reieveeni tromboosi nähud. Ühemomentsel 
lümfoflebogrammil (vt. tahvel X, foto 4) võib sedastada reieveeni trom
boosi arenenud kollateraalvereringega, niudeveeni deformatsiooni ja 
stenoosi, mis arvatavasti on tingitud kasvajast. Kubeme lümfisõlme suu
buvad ja sellest väljuvad lümfiteed on laienenud, vaagna lümfisõlmedes 
on sedastatavad täitumisdefektid (kasvaja metastaasid). Sääreosas on 
lümfiteed laienenud varikoosselt, kohati deformeerunud (vt. tahvel X, 
foto 5).
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Kokku võttes võib öelda, et alajäseme kroonilise turse puhul vaja
vad uurimist nii veenid kui ka lümfisüsteem. Ühe süsteemi primaarsele 
patoloogiale võivad kaasuda muutused naabersüsteemis, mis kliiniliselt 
jäävad sageli diagnoosimata. Lümfograafiat võib kasutada ühel ja samal 
ajal koos flebograafiaga nii ühe- kui ka kahemomentselt. Ühemomentne 
lümfo- ja flebograafia näitavad lümfiteede ja veenide muutuste suhet 
topograafiliselt.

Lümfograafia puhul võib lümfiteede tüvede muutusi klassifitseerida 
järgmiselt: deformatsioonid, dilatatsioonid, hüpoplaasia, sulgused, kõrge
nenud permeaablus, kollateraallümfiringe tekkimine ja varikoos.

Lümfiteede muutused kroonilise veenipuudulikkuse sündroomi puhul 
on enamasti sekundaarset laadi ja väljenduvad drastilisemalt siis, kui 
haigus kestab pikka aega ning ka siis, kui põletik levib paravenoossesse 
koesse. Lümfiteede puudulikkusest tingitud turse diagnoosimine ja selle 
arvestamine aga on veenide kirurgia seisukohalt küllaltki tähtis.
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системы. Л., 1952. — 2. Кузьмин Д. С. и др. Вестн. хирургии, 1966, 6, 59—65. — 
3. Лукьянченко Б. Я- Лимфография. М., 1966. — 4. Медведев П. М. Слоно
вость конечностей и половых органов. Л., 1964. — 5. Попов В. И. Вестн. рентгенол. 
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der klinischen Praxis. Leipzig, 1966. — 11. Stancanelli, V. Minerva Cardioangio- 
logica, 1956, 4, 530—532.

О ПРИМЕНЕНИИ ЛИМФОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ОТЕКА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Ю. Мяннисте

Резюме

Отеки у больных хронической венозной недостаточностью не всегда исчезают при 
ликвидации ортостатических нагрузок (например, к утру). Для определения харак
тера отеков (лимфангиогенного или венозного флебогипертонического) были прове
дены параллельные одно- или двухмоментные лимфо- и флебографические обследова
ния 18 больных.

При хронической венозной недостаточности и посттромботическом синдроме были 
выявлены деформации, расширения и местами закупорки лимфатических сосудов. При 
относительно свежем тромбозе (1 месяц) стволовые изменения лимфатических сосу
дов бывают незначительными. Отек образуется на капиллярном уровне и носит 
флебогипертонический характер. Стволовые изменения лимфатических сосудов не 
успевают проявиться. При раке шейки матки с тромбозом бедренной вены были 
выявлены метастазы в ламфоузлах таза. На голени и бедре лимфатические сосуды 
были расширены и имели деформации.

SÜDAME KROONILISEST ANEURÜSMIST

J. GROSS, Ü. LEPP ja N. SACHRIS
(Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R. Lepner, ja Tartu Riikliku Ülikooli 
Arstiteaduskonna teaduskonna sisehaiguste kateedrist, juhataja professor K. Kõrge)

Ühelt poolt müokardiinfarkti juhtude sagenemine, teiselt poolt 
kirurgia arengu tõttu saavutatud ravivõimalused tingivad vajaduse, 
et südame kroonilist aneurüsmi täpselt elupuhuselt diagnoositaks. Kui 
1931. aastani oli maailmakirjanduses kirjeldatud vaid 10 elupuhuselt 
diagnoositud südame kroonilise aneurüsmi juhtu, siis 1963. aastaks oli 
juba üle 200 kirurgiliselt ravitud juhu.
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M. Vovsi (1) andmeil esineb südame kroonilist aneurüsmi 10—20%-l 
müokardiinfarkti põdenud haigetest. Meestel täheldatakse haigust sage
damini kui naistel (vahekord 3:1 või 4:1). Enamik haigeist on vanema
ealised [V. Nesterovi ja kaasautorite (4) poolt uuritute vanus oli 40—70 
aastat, G. Schimerti jt. (9) andmeil oli keskmine vanus 65,8 aastat].

Südame kroonilist aneurüsmi põhjustab eeskätt koronaarskleroosi 
baasil tekkinud müokardiinfarkt. Koldeline müokardiskleroos, reumo- 
kardiit, süüfilis, endocarditis lenta ja südamelihase tuberkuloos on 
südame kroonilise aneurüsmi põhjuseks haruharva. Südame aneurüsmi 
võivad esile kutsuda ka südame trauma ja torakaalkirurgilised operat
sioonid. Haigust soodustavate asjaoludena tulevad arvesse arteriaalne 
hüpertoonia ja lühiajaline lamamisrežiim müokardiinfarkti puhul.

Patoloogilis-anatoomiline seletus südame kroonilise aneurüsmi arene
misest on järgmine. Infarkti koldes tekib müomalaatsia. Hävinud lihas
kude asendub armkoega 1—1,5 kuu jooksul. Kui infarkti tekkest on möö
dunud 3—4 kuud, täheldatakse südamelihase säilinud kiudude hüper- 
trofeerumist. Ka infarkti suurusel ja südamelihase liigsel koormusel on 
teatav tähtsus aneurüsmi tekkes.

1. Nesterovi ja kaasautorite (4) andmeil lokaliseeruvad südame aneu- 
rüsmid järgmiselt: 85% vasakus vatsakeses, 8—12% vatsakeste vaheseinas 
ja 1—6% paremas vatsakeses. J. Schlichteri jt. (8) poolt kirjeldatud 
144 südame kroonilise aneurüsmi juhust paiknes see 49 korral südame 
tipus, 45 vasaku vatsakese eesseinas, 29 vasaku vatsakese tagaseinas, 
17 vatsakeste vaheseinas, 1 paremas vatsakeses, 3 korral paremas ja 
vasakus vatsakeses korraga. Kuju poolest võivad südame kroonilised 
aneurüsmid olla kotjad, difuussed, varjatud ja totaalsed (haaravad kogu 
vatsakese). Suuruse järgi võib neid jaotada järgmiselt: diameetriga 
1—4 cm on väike, 5—7 cm keskmine ja 8—13 cm suur [V. Nesterov ja 
kaasautorid (4)]. Aneurüsmi koti maht võib ulatuda 1000 ml-ni. 
[J. Schoenmakers (10)]. Aneurüsmi seina paksus on varieeruv, umbes 
pooltel juhtudest on tegemist õhukese seinaga (1—5 mm).

Südame kroonilise aneurüsmiga võivad kaasneda järgmised anatoo
milised muutused, mis haiguse kliinilist pilti mõningal määral aitavad 
seletada.

2. Trombendokardiit esineb kuni 70% juhtudest. Seda iseloomustavad 
kauakestev subfebriilne kehatemperatuur, kiirenenud SR ja trombem- 
boolilised tüsistused perifeerses vereringes.

3. Südamelihase sidekoestumine ja perikardi liited, mis võivad 
takistada südame rebenemist.

4. Kaltsinoos aneurüsmi servadel.
5. Südamelihase hüpertroofia ja lihasekiudude paljunemine.
Südame kroonilise aneurüsmi kliiniline pilt sõltub suurel määral 

põhihaiguse kulust (s. o. enamikul haigetest koronaarpatoloogiast) ja kar- 
diovaskulaarse süsteemi kompensatsioonivõimest. Kui müokardiinfarkti 
põdenud haigel ilmneb retsidiveeruv ja ravile vähe alluv kardiovasku- 
laarne puudulikkus, siis võib oletada südame kroonilist aneurüsmi. Osal 
aneurüsmihaigetest vaevusi ei teki.

Rindkere objektiivsel uurimisel võib leida järgmisi sümptoome: tipu- 
tõuke dislokatsiooni (50 %-1 haigetest), tiputõuke vältuse pikenemist 
(65%-1 haigetest), paradoksaalset tiputõuget (20%-1 haigetest) ja rindkere 
süstoolset tõusu [J. Vakil (12)]. Südame auskulteerimisel võib kuulda 
süstoolset, harva diastoolset kahinat (tipul või aneurüsmikoti kohal). 
Mõnikord esineb galopirütm. Rindkere seinal aneurüsmi kohal võib 
mõnikord palpeerida surinat. Tekib trombemboolilisi tüsistusi.

Elektrokardiogrammis leiduvad muutused ei iseloomusta alati otse
selt südame aneurüsmi, vaid varem põetud müokardiinfarkti [A. Mjas- 
nikov (3), L. Borhegy ja J. Kenedi (6)]. Tüüpilisem on elektrokardio- 
gramm südame tipu ja eesseina aneurüsmide puhul, mil värske infarkti 
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tunnused jäävad püsima. Rinnalülituse korral esineb aneurüsmi kohal 
QS-sakk, aneurüsmi-lähedastes piirkondades sügav Q, Qr või qR; ka 
ST-joone nulljoonest kõrgem kulg on püsiv. Mida laiem ja suurem on 
aneurüsm, seda laiem ja sügavam on Q-sakk. Kui südamelihas aneu- 
rüsmi ümber hüpertrofeerub, võib QS-saki asemel tekkida R-sakk. 
Südame tagaseina aneurüsmi juhtudel võib põhi- ja rinnalülitustes saa
dud elektrokardiogramm olla atüüpiline. Tagaseina ja külgseina ülemise 
osa aneurüsmide korral võivad selgust tuua lülitus aVL ja tagaseina 
alumise osa aneurüsmide puhul lülitus aVF [V. Nesterov kaasautoritega 
(4), E. Lepeschkin (7)].

Röntgenoloogiliselt ja röntgenokümograafiliselt avastatud sümptoo
midel on südame kroonilise aneurüsmi diagnoosimisel suur väärtus: 
südame piirjoonel võib näha väljasopistuvat osa, südame vastava osa 
pulsatsioonide amplituud väheneb nn. tumma tsooni tekkimiseni. Rönt- 
genokümograafilisel uuringul sedastatakse vatsakese diastoolse lateraal- 
liikumise saki pilbastumist; mediaalliikumine algab tavalisest varem 
[P. Stumpf (11), M. Ivanitskaja (2)]. Röntgenoloogilist uurimist täiendab 
elektrokümograafia. B. Petrovskil ja I. Kozlovil (5) õnnestus komp
leksse uurimise teel (kliiniline, elektrokardiograafiline, röntgenoloogiline 
ja elektrokümograafiline) 100 juhust 98-1 aneurüsmi täpselt diagnoosida.

Täiendavaid andmeid diagnoosimiseks võib saada vektorkardiograafia, 
ballistokardiograafia, südame töötsükli faasanalüüsi ja muude uurimis
meetodite abil.

Diferentsiaaldiagnoosimisel tuleb arvestada järgmisi haigusi: südame 
või perikardi tuumorit ja tsüsti, perikardi divertikuloosi, aordianeurüsmi, 
kopsuarteri aneurüsmi ja mediastiinumi tuumorit.

Niisuguse kroonilise südameaneurüsmi puhul, millega kaasnevad 
kliinilised nähud, arenevad pärast aneurüsmi tekkimist (mõne kuu jook
sul) akuutne kardiovaskulaarne puudulikkus ja südameastma. Sellele 
võib järgneda kardiovaskulaarse süsteemi kompenseerumine mõneks 
ajaks. Haigus lõpeb totaalse kardiovaskulaarse puudulikkusega. Üle 5 
aasta (diagnoosimise momendist alates) elab umbes 12% haigetest. Surma 
põhjuste hulgas on esikohal korduvad südameinfarktid, krooniline kar
diovaskulaarne puudulikkus, aneurüsmi rebend ja trombemboolilised 
tüsistused.

Südame kroonilise aneurüsmi konservatiivne ravi on sümptomaati
line. See on suunatud stenokardia, trombembooliliste tüsistuste ja kroo
nilise kardiovaskulaarse puudulikkuse vastu. Kirurgilise ravi sihiks on 
kas aneurüsmikott resetseerida või aneurüsmi seina plastiliste operat
sioonidega tugevdada. See on tarvilik selleks, et vähendada jääkvere 
kogust südames, samuti aneurüsmi rebenemise ohtu, milleks kasutatakse 
diafragmalapi-plastikat, perikardiplastikat või alloplastikat. Paremaid 
tulemusi on seni andnud palliatiivsed operatsioonid, kusjuures opereerida 
võib B. Petrovski ja I. Kozlovi (5) andmeil isegi 60—65 aasta vanuseid 
haigeid. Operatsiooni tulemus sõltub suurel määral kardiovaskulaarse 
süsteemi seisundist. Esialgseil andmeil kardiovaskulaarse süsteemi seisund 
enamikul haigetest pärast operatsiooni paraneb ja eluiga pikeneb.

Tartu Linna Kliinilise Haigla sisehaiguste osakonnas diagnoositi aas
tail 1962—1965 südame kroonilist aneurüsmi elupuhuselt kümnel haigel 
(6 meest ja 4 naist vanuses 39—66 aastat). Neist suri 1966. a. alguseks 
neli (lahang kinnitas diagnoosi), üht opereeriti. Üheksal haigel oli anam
neesis müokardiinfarkt. Kompleksse kliinilise uurimise alusel määra
sime aneurüsmi asukohana 2 juhul tipu, 3 eesseina, 4 eeskülgseina ja 
1 tagakülgseina piirkonna. Röntgenoloogilisel uurimisel leiti kõigil juh
tudel südame kontuuril tumm tsoon või oletati seda. H-a ja П-b astme 
krooniline kardiovaskulaarne puudulikkus esines samuti kõigil haigeil. 
Iseloomulikke paikseid sümptoome rindkere piirkonnas registreeriti 
3 haigel, kuulatlemisel leiti muutusi 4 haigel
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39-aastasel naispatsiendil, kes oli põdenud rasket müokardiinfarkti 
ja keda 1962. a. lõpul oli opereeritud Moskva Südame- ja Veresoonte- 
kirurgia Instituudis, paranes kardiovaskulaarse süsteemi seisund 6 kuu 
jooksul pärast operatsiooni sedavõrd, et peaaegu kahe järgmise aasta väl
tel ta südamevahendeid ei vajanud (varem oli tal П-b astme krooniline 
kardiovaskulaarne puudulikkus). Et haigel koronaarpatoloogianähud 
süvenesid, tarvitas ta viimase 1,5 aasta jooksul südamevahendeid regu
laarselt, kuid sellest hoolimata töötas laborandina.

Kui anamneesis müokardiinfarkt puudub, on raske diagnoosi panna. 
45-aastast meest (haiguslood nr. 1161 ja nr. 3972/1964. a.) raviti raske 
retsidiveeruva kroonilise kardiovaskulaarse puudulikkuse tõttu mitmes 
haiglas. Esialgu diagnoositi pankardiiti (idiopaatilise müokardiidi tüüpi) 
ning määrati prednisolooni ja südamevahendeid. Kui haige tuli ravilo 
teist korda, siis tehti ka röntgenokümograafia. Selle ja kliinilise uurimise 
ning elektrokardiograafia andmeil diagnoositi vasaku vatsakese kroonilist 
aneurüsmi. Anamneesis ei olnud müokardiinfarkti ega ka tüüpilist steno
kardiat. Umbes kuus kuud enne haigestumist oli füüsilise pingutuse ajal 
tekkinud kolmel korral kollaps. Haige keeldus operatsioonist. Suri 
1965. a. algul. Prosektor (R. Roots) teatas, et lahangul leiti koronaar- 
arterite ateroskleroos, ulatustiku müokardiinfarkti baasil tekkinud vasaku 
vatsakese krooniline aneurüsm ja trombendokardiit.
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О ХРОНИЧЕСКОМ АНЕВРИЗМЕ СЕРДЦА

Ю. Гросс, Ю. Лепп и Н. Захрис

Резюме

Учащение случаев инфаркта миокарда и методы лечения, достигнутые с развитием 
грудной хирургии, обуславливают необходимость точной прижизненной диагностики 
хронического аневризма сердца.

Приводятся краткий литературный обзор этиологии, патогенеза, клинической кар
тины, диагностики и лечения хронического аневризма сердца, а также данные о боль
ных хроническим аневризмом сердца, которые находились на обследовании и лечении & 
Тартуской городской клинической больнице в период с 1962 по 1965 год.

Если у больного, перенесшего инфаркт миокарда, развивается рецидивирующая, 
плохо поддающаяся лечению сердечно-сосудистая недостаточность, можно предположить 
хронический аневризм сердца. Среди различных методов исследования (клинических, 
электрокардиографических, электрокимографических и др.) большое значение в комп
лексном исследовании больного имеют рентгенологически обнаруживаемые симптомы.

Консервативное лечение хронического аневризма сердца симптоматическое и на
правлено против стенокардии, тромбоэмболических осложнений и хронической сер
дечно-сосудистой недостаточности. Цель хирургического лечения состоит в удалении 
аневризматического мешка путем резекции его или укреплении стенки аневризмы с по
мощью пластических операций. Таким образом уменьшается количество остаточной- 
крови в сердце, а также опасность разрыва аневризмы.

Исходя из предварительных данных, у большинства больных состояние сердечно
сосудистой системы после операции улучшается и продолжительность жизни удли
няется.

175.



VÕRDLEVAID ANDMEID ANTI-O-STREPTOLÜSIINIREAKTSIOONI 
VÄÄRTUSE KOHTA REUMA DIAGNOOSIMISEL

E. LIPSO
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonna sisehaiguste ja patoloogilise 
füsioloogia kateedrist, juhataja professor K. Kõrge, Tartu Riikliku Ülikooli Medit
siini Kesklaboratooriumist!, juhataja arstiteaduse kandidaat K. Põldvere, ja Tartu 

Linna Kliinilisest Haiglast peaarst R. Lepner)

Reumaatilise protsessi aktiivsuse hindamisel tekkivad raskused on 
nõudnud laboratoorsete uurimismeetodite põhjalikku analüüsimist, oma
vahelist võrdlemist ja pidevat täiustamist (1, 4, 5, 7). 1963. a. hakkasime 
erütrotsüütide settereaktsiooni, vereseerumi proteinogrammi, mukopro- 
teiidide ja siaalhappesisalduse kõrval määrama ka anti-O-streptolüsiini 
tiitrit. Käesoleva töö ülesandeks on võrrelda viimast reumaatilise prot
sessi aktiivsuse muude laboratoorsete näitajatega, et selgitada anti-O- 
streptolüsiinireaktsiooni osatähtsust selle protsessi hindamisel.

Anti-O-streptolüsiini tiitrit uurisime NSV Liidu Arstiteaduse Aka
deemia Gamaleja-nim. Mikrobioloogia ja Epidemioloogia Instituudi töö
tajate poolt modifitseeritud Rantzi ja Randalli meetodil. Määramisel 
kasutasime nimetatud instituudis valmistatud O-streptolüsiini.

29. I 1963. a. kuni 1. XI 1964. a. määrasime anti-O-streptolüsiini 
tiitri Tartu Linna Kliinilise Haigla sisehaiguste osakonna 234 haigel 
(kokku 333 korda) ja 21 tervel isikul. Tervetel oli see keskmiselt 91 rah
vusvahelist ühikut (RÜ), ühelgi neist ei tõusnud tiiter üle 165 RÜ. Kir
janduse andmeil (2, 3, 6, 8) ei ole tervetel leitud anti-O-streptolüsiini tiitrit 
üle 200 RÜ. Mainitud väärtust pidasime ka meie oma töös haiguslikult 
kõrgenenuks.

Uuritavate hulgas oli 180 naist ja 54 meest. Vanuse järgi jaotusid 
nad järgmiselt: 15—20 aastat 29, 21—30 aastat 67, 31—40 aastat 62, 
41—50 aastat 30, 51 aastat ja vanemaid 46. (vt. tabel 1).

Tabel 1

Uuritud haigete jaotumine kliinilise diagnoosi järgi ja anti-O-streptolüsiinireakt- 
siooni tulemused

Kliiniline diagnoos Uuritute 
arv

Analüü
side arv

A-O-SL 
tiiter 
üle 200 

RÜ (ana
lüüside 

arv)

Kõige 
kõrgem 
A-O-SL 

tiiter 
_ (RÜ)^

Keskmine 
A-O-SL 

tiiter 
(RÜ)

Patoloo
giale vii
tavate 

tulemus
te %

Reuma, 121 196 125 3000 330 63,8
sellest: aktiivne faas 

äge kulg 83 138 92 3000 377 67«lääge kulg 9 14 10 1250 371
inaktiivne faas 29 46 23 1250 244 (50)

Reumatoidartriit 47 59 20 625 206 (34)
sellest: akuutne vorm 9 19 13 625 311 (68)

subakuutne vorm 14 16 5 413 186 (31)
krooniline vorm 24 24 2 313 122 (8)

Muud liigesepõletikud 5 5 — 165 102 —
Tonsilliidid 4 5 2 625 341 (40)
Muud mittereumaatili- 
sed südamehaigused 17 21 6 500 217 (28)
Periarteriitis nodosa 2 4 4 625 547 (100)
Nefriidid 8 10 2 625 246 (20)
Muud haigused 30 31 11 500 184 (35)
Terved 21 21 — 165 91 —

* A-O-SL = anti-O-streptolüsiin
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Reumat diagnoositi 121 ja reumatoidartriiti 47 juhul. Viis haiget, kes 
põdesid tuberkuloosse, brutseloosse ja selgitamata etioloogiaga liigese- 
põletikke, arvasime rühma «muud liigesepõletikud». 10 aterosklerootilist 
kardio- ja koronaarskleroosi, 2 müokardi düstroofiat, 1 adhesiivset peri- 
kardiiti, ja 1 alaägedat septilist endokardiiti põdevat haiget (kokku 17 
inimest) paigutasime «muude mittereumaatiliste südamehaiguste» rühma. 
Muid haigusi (koletsüstiit, spondüloartroos, agranulotsütoos, kartsinoom, 
tuberkuloosne intoksikatsioon, neurasteenia jt.) diagnoositi 30 isikul.

Anti-O-streptolüsiini tiiter osutus 63,8 %-1 reumajuhtudest patoloogi
liselt kõrgenenuks. Haiguse aktiivses faasis oli vastav protsent koguni 67. 
Nimetatud protsent on paljude autorite poolt esitatud protsendist mada
lam (Todd — 100%, Kalbak — 80%, Wierbald ja kaastöötajad — 89,6%, 
Köhler — 76%) ja vastab H. Tichy (8) tulemustele. Reuma inaktiivses 
faasis oli tiiter 50 %-1 juhtudest patoloogiliselt kõrgenenud.

Kooskõlas kirjanduse andmetega (2, 3, 8) oli anti-O-streptolüsiini 
tiiter reumatoidartriidi puhul madalam kui reuma korral (vt. tabel 1).

Kahel haigel, kellel esines periarteriitis nodosa, oli see kolmel 
625 RÜ ja ühel juhul 313 RÜ. Neljal tonsilliidihaigel, kellel uurimise 
ajal ei leitud reumaatilisi muutusi liigestes ja südames, oli tiitri kesk
miseks väärtuseks 341 RÜ. Septilist alaägedat endokardiiti põdeval haigel 
oli tiiter korduval uurimisel 500 RÜ. Sama väärtuse leidsime «muude 
haiguste» puhul 2 haigel, kusjuures ühel neist esines sapipõiepõletik ja 
teisel kaasneva haigusena põsekoopapõletik. On võimalik, et nimetatud 
haigused põhjustasidki tiitri kõrgenemise. Nefriitide puhul saime kirjan
duses toodud andmetega (2, 3, 8) võrreldes madalamad väärtused. Nef- 
riidihaigeid aga oli vähe ja neist ainult kahel esines akuutne nefriit 
(mõlemal oli tiiter 625 RÜ).

Ühel ja samal ajal anti-O-streptolüsiini tiitri kindlakstegemisega 
määrasime erütrotsüütide settereaktsiooni 234 haigel (kokku 354 korda), 
mukoproteiidide sisalduse vereseerumis 167 haigel (194 korda), siaal- 
happesisalduse veres 155 haigel (199 korda) ja tegime proteinogrammi 
paberelektroforeesi-meetodil 215 haigel (kokku 259 korda).

Anti-O-streptolüsiini reaktsiooni ja muude eespool nimetatud reu
maatilise protsessi aktiivsuse laboratoorsete näitajate omavaheliseks 
võrdlemiseks arvutasime nendevahelise lineaarse korrelatsioonikordaja 
(r). Tabelist 2 selgub järgmist.

Tabel 2
Anti-O-streptolüsiini reaktsiooni ja teiste reumaatilise protsessi aktiivsuse 

laboratoorsete näitajate vaheline korrelatsioon (r)

Anti-O-strepto
lüsiini reakt

siooni korrelat
sioon

Siaalhap- 
pega

Mukopro- 
teiididega

Erütrotsüü
tide sette- 
reaktsioo

niga

Vereseerumi 
alfaz-globu- 

liinidega

Vereseerumi 
gammaglo- 
buliinidega

Diagnoos
Reuma:
Aktiivne faas: 

äge kulg + 0,2

7 '

+ 0,1 -0,5 -0,1 -0.28
alaäge kulg + 0,2 -0,4 -0,5 + 0,1 -0,1

Inaktiivne faas + 0,07 + 0,06 + 0,1 -0,35 + 0,1
Reumatoidartriit + 0,05 • +0,05 0 + 0,3 + 0,3

1. Tõenäoline korrelatsioon vereseerumi siaalhappesisalduse ja anti- 
O-streptolüsiini tiitri vahel puudub.

2. Reuma aktiivses faasis alaägeda kulu puhul esineb seerumi muko
proteiidide sisalduse ja anti-O-streptolüsiini tiitri vahel nõrk negatiivne 
korrelatsioon (r=—0,4). Aktiivse reuma ägeda kulu puhul, reuma inak
tiivses faasis ja reumatoidartriidi puhul tõenäoline korrelatsioon tiitri 
ja seerumi mukoproteiidide sisalduse vahel puudus.

3. Reuma aktiivses faasis leidsime erütrotsüütide settereaktsiooni
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ja anti-O-streptolüsiini tiitri vahel negatiivse korrelatsiooni (r— 0,5). 
Reuma inaktiivses faasis ja reumatoidartriiti põdevatel haigetel eespool 
nimetatud laboratoorsete näitajate vahel tõenäolist korrelatsiooni ei esi
nenud.

4. Reuma inaktiivses faasis oli vereseerumi alfa2-globuliinide ja- 
anti-O-streptolüsiini tiitri vahel nõrk negatiivne korrelatsioon (r= — 0,35) 
ja reumatoidartriiti põdevatel haigetel nõrk positiivne korrelatsioon 
(r=+0,3).

5. Nõrga korrelatsiooni gammaglobuliinide sisalduse ja anti-O-strep
tolüsiini tiitri vahel leidsime (r=+0,3) reumatoidartriiti põdevatel hai
getel.

Võrdlesime anti-O-streptolüsiini tiitri ja muude reumaatilise prot
sessi aktiivsuse laboratoorsete näitajate dünaamikat. Selleks määrasime- 
juba haiglasse saabumisel erütrotsüütide settereaktsiooni, vereseerumi 

proteinogrammi, mukoproteiidide ja 
siaalhappesisalduse (OTÜ) vereseerumis 
ja kordasime neid analüüse 10-päe- 
vaste vaheaegade järel. Iga labora
toorse näitaja kohta arvutasime arit
meetilise keskmise. Tulemusi võrdle
sime graafiliselt (vt. joonis). Selgus, et 
anti-O-streptolüsiini tiitri maksimaal
sed väärtused ei ühti ajaliselt reumaa
tilise protsessi aktiivsuse laboratoorsete- 
näitajate muude maksimaalsete väär
tustega. See põhjustabki nendevahelise- 
korrelatsiooni puudumise.

Järeldused
1. Anti-O-streptolüsiini tiitrid on 

reumahaigetel kõrgemad kui reuma
toidartriiti põdevatel haigetel.

2. Anti-O-streptolüsiini tiitri ja 
muude reumaatilise protsessi aktiivsuse 
laboratoorsete näitajate (erütrotsüütide 
settereaktsiooni kiirus, alfa- ja gamma
globuliinide, siaalhappe- ning muko
proteiidide sisaldus vereseerumis) vahel 
korrelatsioon puudub või on nõrgalt 
väljendunud.

3. Anti-O-streptolüsiini tiitri mak
simaalsed väärtused haiguskulu vältel

HAIGLARAVI PAEVAD 
TINGMÄRGID:
—— ANTI-O-STREPTOLÜSlI N
------ ERÜTROTSÜÜTIDE SETTERFAKTSIOON
------ MUKOPROTEIIDID
-------SIAALHAPE

Joonis

ei ühti ajaliselt reumaatilise protsessi aktiivsuse muude laboratoorsete- 
näitajate maksimaalsete väärtustega. See on tingitud sellest, et tiiter saa
vutab maksimumi sageli siis, kui erütrotsüütide settereaktsiooni, mukopro
teiidide, siaalhappe, alfa- ja gammaglobuliinide väärtused on juba lan
gemas.

5. Anti-O-streptolüsiini tiitri määramine ühel ja samal ajal muude 
reumaatilise protsessi aktiivsuse laboratoorsete näitajatega on otstarbe
kohane, sest see püsib kauem patoloogiliselt kõrgenenuna ja viitab reu
maatilise protsessi aktiivsusele.

KIRJANDUS: 1. Валгма К. А. О значении некоторых клинико-лабораторных 
методов исследования при определении активности ревматизма и ревматоидного» 
артрита. Автореф. дисс. канд. мед. наук Тарту, 1963. — 2. И о ф ф е В. И. Иммуноло
гия ревматизма. Л., 1962. — 3. Сачков В. И. Иммунологические методы изучения; 
ревматизма. М., 1962. — 4. Kõrge, К. jt. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1963, 5„ 
16—18. — 5. Päi, L. jt. TRÜ Toimetised, 143, 1963, 113—117. — 6. S e f f e r, I. 
TRÜ Toimetised, 143, 1963, 118—124. — 7. Tamm, S. Nõukogude Eesti Tervishoid, 
1964 ,6, 14—18. — 8. Tichy, H. Beiträge zur Rheumatologie I, Berlin, 195.8.
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СОПОСТАВЛЯЮЩИЕ ДАННЫЕ О ЗНАЧЕНИИ РЕАКЦИИ 
АНТИ-О-СТРЕПТОЛИЗИНА В ДИАГНОСТИКЕ РЕВМАТИЗМА

Э. Липсо

Резюме

Титр анти-О-стрептолизина определяли у 234 больных терапевтического отде
ления Тартуской городской больницы и у 21 здорового лица в период с 29. I 1963 г. 
по 1. XI 1964 г. Одновременно с титром анти-О-стрептолизина определяли реакцию 
оседания эритроцитов, мукопротенды, сиаловую кислоту сыворотки крови и протеино- 
грамму сыворотки крови путем электрофореза. При сравнении титра анти-О-стрепто
лизина и других вышеназванных лабораторных показателей активности ревматиче
ского процесса применяли математический метод и вычисляли корреляционные коэф
фициенты (г). Между титром анти-О-стрептолизина и другими лабораторными пока
зателями активности ревматизма отмечалась слабая положительная или отрицательная 
корреляция или она отсутствовала совсем.

Сравнивали титр анти-О-стрептолизина с другими лабораторными показателями 
активности ревматического процесса относительно временного совпадения. Выясни
лось, что в течение болезни максимальные показатели анти-О-стрептолизина не сов
падают во времени с максимальными показателями других лабораторных показателей 
активности ревматизма. Это обусловлено тем, что титр анти-О-стрептолизина часто> 
достигает максимума в то время, когда показатели реакции оседания эритроцитов^ 
мукопротеидов сыворотки крови, сиаловой кислоты и альфа2- и гамма-глобулинов 
протеинограммы уже снижаются.

Ввиду слабой корреляции между анти-О-стрептолизином и другими лаборатор
ными показателями активности ревматического процесса невозможно в клинической 
диагностике заменить анти-О-стрептолизин другими показателями активности ревма
тизма. Определение титра анти-О-стрептолизина параллельно с другими лаборатор
ными показателями активности ревматического процесса является целесообразным, 
так как он остается патологически повышенным более долгий срок и указывает на 
наличие активности ревматического процесса.

RAADIOTELEMEETRILISE UURIMISMEETODI 
RAKENDAMISEST GASTROENTEROLOOGIAS

А. ALT 
(Tartu Linna Kliinilisest Nakkushaiglast, peaarst V. Heidemaa)

Viiekümnendate aastate teisel poolel töötati mitmel maal peaaegu 
ühel ja samal ajal välja inimese seedetrakti uurimise raadiotelemeetri- 
line tehnika ja metoodika. Käesoleval ajal käsitlevad seda ka õpikud ja 
käsiraamatud [J. Babski (5, 6), S. Rõss (12)]. Meetod on leidnud kindla 
koha kliinilises ja eksperimentaalses meditsiinis.

Organismisiseseid objekte võib uurida ekstrakorporaalsel teel, milleks 
substraat tuuakse organismist välja. Intrakorporaalse uurimise korral 
jääb substraat oma loomulikku asukohta, kus toimuvad ka määramised ja 
mõõtmised in vivo. Sel juhul antakse balloonide, elektroodide ning muude 
tajuritega saadav informatsioon väliskeskkonda kas voolikute ja juhtmete 
abil või raadiolainetega läbi kõhuseinte. Viimasel juhul kasutatakse tele- 
meetrilisel põhimõttel töötavaid endoraadiosonde, mida kirjanduses ka 
raadiokapsliteks, raadiopillideks ja lihtsalt raadiosondideks nimetatakse.

Endoraadiosondid on mikrominiatuursed transistorsaatjad, mille sage
dus on 1000—2000 kHz ja saate kaugus umbes 1 m. Detailne konstrukt
sioon on eri autoritel ja firmadel varieeruv. Energiaallikas võib olla auto
noomne, nagu enamikul meil ja välismaal toodetavatel sondidel. Minia
tuurne 1,1-----1,35-voldilise nominaalpingega elavhõbe-tsink- või muu
akumulaator tagab saatja töö kuni 72 tunni vältel. Energiat võib sondile 
genereerida ka väljastpoolt, mis kasutamisaja muudab teoreetiliselt pii
ramatuks [J. Farrar (16)]. On sonde, mis väljastpoolt antava raadiokäsk- 
luse peale aspireerivad soolesisaldist soovitud kohast [H. Nöller (19)]. 
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Endoraadiosonde on konstrueeritud mitmete parameetrite määramiseks ja 
mõõtmiseks. Enam levinud ja seeriatootmises on sondid rõhu, tempera
tuuri ja pH mõõtmiseks seedetraktis. Nende konstruktiivseks baasiks on 
transistori võnkeringid, mille sagedus muutub rõhusondidel ferriitele- 
mendi liikumisest, temperatuurisondidel varikondi mahtuvuse hõikumis
test ja pH-sondidel elektroodipaari-vahelisest pingest. Katsetamisjärgus on 
sondid, mis on ette nähtud fermentide aktiivsuse, erütrotsüütide, hapniku 
ning süsihappegaasi hulga jm. määramiseks seedekanalis. Samuti konst
rueeritakse ja täiustatakse neid mitme parameetri üheaegseks mõõtmi
seks. Sondi poolt saadetavad sagedusmodulatsioonid püütakse kinni vöö- 
kujulise painduva raamantenniga ja need juhitakse koaksiaalkaabli kaudu 
vastuvõtu-analüüsimisseadmesse. Viimases registreeritakse saadav infor
matsioon pideva kõverana millimeetripaberile (vt. tahvel XI).

Raadiotelemeetriline metoodika võimaldab seedetrakti uurida mak
simaalselt füsioloogilistes tingimustes. Ei esine pikkade voolikute või 
juhtmete kasutamisest tingitud ebameeldivaid ja ärritavaid aistinguid. 
Raadiosond ei häiri normaalseid seedimisprotsesse. On võimalik sondee
rida seni vähe uuritud ja muudel meetoditel raskesti uuritavaid seede
trakti piirkondi. Ebameeldivate ja traumatiseerivate tegurite puudumine 
muudab endoraadiosondeerimise eriti hinnatavaks pediaatria-alases prak
tikas [H. Nöller (19)]. Kui raadiotelemeetrilist informatsiooni kõrvutati 
muude meetodite varal samal ajal saadud andmetega, leiti, et endoraadio- 
sondid. töötavad täpselt [J. Babski kaasautoritega (1, 2), A. Beloussov kaas
autoritega (7), A. Connell (14) jt.]. Raadiotelemeetria rikastab gastroente- 
roloogiat, mille uurimismeetodid vajavad täiendamist [J. Babski ja 
V. Parin (5), V. Parin ja J. Babski (11)].

Iga uus uurimismeetod teeb läbi kaheetapilise arengu. Esimeses 
etapis toimuvad meetodi täpsuse kontrollimine, uurimisvõimaluste ja 
-piiride määramine ning standardite väljatöötamine. Teises etapis järgneb 
faktilise materjali kogumine, selle kasutamine uuritavate nähtuste ana
lüüsimiseks ja praktiliseks otstarbeks. Praegu on kõnealune metoodika 
üleminekul teise etappi. On teada mitmeid normoloogilisi ja patoloogilisi 
väärtusi ning variante. [A. Beloussov (8), G. Kolig ja J. Vollmar (18), 
H. Nöller (20, 21), H. Sprung (22, 23), B. Votšal kaasautoritega (9) jt.]. 
Samal ajal on meetod ja selle tehnika ka uurimisjärgus, sest tegemist on 
nii bioloogidele kui ka tehnikutele uudsete printsiipide ja tehniliste 
raskustega. Aparatuur pole veel vaba puudustest ja on kallis.

Raadiotelemeetriliste uuringute seniste tulemuste järgi on kirjanduse 
andmeil olemas võimalused kliinilise diagnostika parandamiseks mitmes 
lõigus.

1. Seedetrakti motoorika detailse kontrollimise võimalikkus rõhu- 
tundlike sondide abil, mida tehakse kogu soolekanali ulatuses, lubab 
parandada osalise läbimatuse diagnoosimist, selgitada funktsionaalseid 
häireid ning põhjalikumalt uurida medikamentide toimet [A. Beloussov 
(7, 8), J. Farrar (15), H. Sprung (22, 23) jt.].

2. Termosensitiivsete raadiosondide abil on seedekanalis võimalik 
täpsemalt määrata põletikuliste protsesside asukohta lokaalse tempera
tuuri tõusu või languse alusel [A. Beloussov (8), B. Votšal (9)]. Tempera
tuuri tõusu kiiruse järgi pärast lokaalset jahutamist saab hinnata ka mao 
verevarustust.

3. pH-tundlike sondide abil võib teha mitmeid soolhappe intra- 
gastraalse tiitrimise teste mao sekretsioonivõime kontrollimiseks [A. Con
nell kaasautoritega (14), M. von Ardenne kaasautoritega (13), H. Nöller 
(21) jt.]. Samade sondidega, mis on fikseeritud duodenwrxfisse, saab hin
nata mao motoorikat [J. Babski kaasautoritega (3, 4)]. On võimalik ka mao 
mahtu määrata, milleks jälgitakse pH tõusu vee joomisel. M. Gülzow ja 
R. Arendt (17) on pH-sondi kasutanud pankrease funktsioonivõime hin
damiseks.
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A. Alt
TAHVEL XI

Fragmendid rõhu (A), temperatuuri (B) ja pH (C) registreerimise kõveraist 
terve inimese maos



TAHVEL XII

A. Alt

Foto 1
Endoraadiosond kõrvuti norsulfasoolitableti ja duodenaalsondi oliiviga

Foto 2



NSV Liidus hakati insener А. M. Sorini juhtimisel konstrueeritud 
aparatuuri seeriaviisi tootma 1963. aastal. Nagu kõiki meditsiinilisi 
elektronseadmeid, nii täiustatakse ka raadiotelemeetrilisi süsteeme pide
valt. Aparaatide väljalase edaspidi suureneb [P. Gussenkov (10)]. Tartu 
Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna nakkushaiguste, dermatoloogia ja 
veneroloogia kateedris kasutatakse kodumaise päritoluga raadiotelemeet- 
rilist süsteemi «Kapsula», mille juurde kuuluvad endoraadiosondid 
(vt. tahvel XII, foto 1) rõhu, pH ja temperatuuri mõõtmiseks seedetraktis. 
Sondide mõõtmed ei tekita neelamisel mingeid raskusi. Fotol 2 (vt. tahvel 
XII) näeme aparaati töö olukorras. Uuringusituatsiooni psühholoogilise 
mõju vähendamiseks võivad vastuvõtu-registreerimisseade ja eksperi
mentaator olla teises ruumis. Seni oleme kontrollinud aparatuuri täpsust 
ja töökindlust, mis osutusid rahuldavaks. Rõhku, temperatuuri ja pH-d 
oleme uurinud tervete inimeste seedetraktis, et saada usaldusväärseid 
lähteandmeid edasisteks kliinilisteks uuringuteks. Endoraadiosondeerimi- 
sest ja selle võimalustest on ajakirjanduses avaldatud kõmulisi ja des
orienteerivaid teateid. Endoraadiosondeerimine ei tõrju seni kasutatavaid 
uurimismeetodeid kõrvale. Meie esialgsete kogemuste järgi näib sellest 
kujunevat tõhus täiendus seedekanali uurimise ja selle haiguste diag
noosimise meetoditele.
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О ПРИМЕНЕНИИ РАДИОТЕЛЕМЕТРИИ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

А. Альт

Резюме

Техника и методика радиотелеметрического изучения пищеварительного тракта 
человека, выработанная в конце 1950-х годов, в настоящее время нашла отражение в 
учебниках и руководствах. Радиотелеметрия позволяет изучать разные внутрикишеч- 
ные объекты непосредственно в организме с передачей информации при помощи ра
диоволн. Информацию передают микроминиатюрные проглатываемые радиопередат
чики — эндорадиозонды. Ввиду отсутствия неприятных и травматизирующих момен
тов и доступности исследования глубоких отделов пищеварительного канала этот ме
тод приемлем даже в педиатрии. По данным литературы, имеются следующие воз
можности для улучшения клинической диагностики:

1) при помощи зондов, чувствительных к давлению, можно детально изучить мо
торику кишечника во всех его отделах. Это имеет значение в диагностике частичной 
непроходимости и функциональных расстройств. Действие медикаментов изучается 
более подробно;
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2) разные (пробы) тесты внутрижелудочного титрирования соляной кислоты, 
оценка эвакуаторной функции и определение объема желудка возможны с примене
нием рН-чувствительных зондов. Также возможно изучение функции поджелудочной 
железы.

На кафедре инфекционных болезней и дерматологии ТГУ пользуются отечествен
ной радиотелеметрической системой «Капсула». Опыт применения ее, заключающийся 
в выработке базальных данных для дальнейшей оценки клиники, еще скромен. Перво
начальные результаты позволяют, однако, предполагать, что этот метод является важ
ным дополнением в гастроэнтерологии, но не исключает и другие традиционные ме
тоды исследования.

EKSPERIMENTAALSEID ANDMEID POLEVKIVI-GENERAATORIOLI 
LENDUVATE KOMPONENTIDE TOKSILISUSE KOHTA

Arstiteaduse kandidaat H. JÄNES 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Käesoleval ajal töödeldakse uttegeneraatorites ligikaudu 50% teh
noloogiliseks otstarbeks kasutatavast põlevkivist (2). Kerogeeni termi
lisel lagundamisel (ligikaudu 500° C temperatuuril) tekkiva tüsiliku 
rühmkoostisega (süsivesinikke 20%, fenoole ja happeid 25%, neutraal
seid hapnikuühendeid 35%, väävliühendeid 5% ja asfalteene 15%) gene- 
raatoriõli lenduvate komponentide hulgas leidub etanaali, propenaali, 
fenoole, sealhulgas ka metüülfenooli, benseeni, metüülbenseeni, 2-propa- 
nooni, metüületüülketooni, bensiiniaure, süsinikoksiidi, ammoniaaki ja 
vesiniksulfiidi (4, 10). Nendega puutuvad kokku nii õli tootjad kui ka 
põlevkivi-kaubatoodete tarbijad tööstuses, põllumajanduses ja transpor
dis. Et põlevkiviõlist eralduvate orgaaniliste ühendite (valdavas osas 
veel identifitseerimata) komplitseeritud segu inhaleerimisel organismis 
sugenevate nihete laadi ja ulatust ei ole võimalik hinnata ainete keemilise 
struktuuri järgi, siis võivad selle kohta andmeid anda ainult loomkatsed.

Katseteks kasutati V. I. Lenini nimelise Kohtla-Järve Põlevkivitööt- 
lemise Kombinaadi V gaasigeneraatorjaamas toodetud õli, mille füüsi- 
kalis-keemilisi omadusi iseloomustavad järgmised andmed: d2o — 1000, 
H2O — 2,4%, viskoossus — 2,2° Eso, leektäpp ■— 114° C, mehhaanilisi 
lisandeid — 0,19%, tuhka — 0,134%, keemise algus — 198° C, kuni 
360° C destilleerub 52,3%.

Katsed tehti valgetel hiirtel ja valgetel rottidel (üldarv 300). Neid 
mürgistati dünaamilise töörežiimiga mürgistuskambrites, milles õli len
duvate ainete kontsentratsiooni reguleeriti õli kuumutamise teel (20— 
150э C) ja kontrolliti nii arvutusmeetodil kui ka keemilise analüüsi 
(süsivesinike ja fenoolide määramine) abil. Katse- ja võrdlusloomade 
organismis tekkivate muutuste registreerimiseks pikka aega kestvate 
katsete puhul kasutati integraalteste ja biokeemilisi uurimisviise. Sel 
teel saadud andmed töödeldi Student-Fisheri t-testi meetodil, kusjuures 
erinevus peeti statistiliselt usaldatavaks siis, kui P<0,05 (3).

Valgete hiirtega tehtud akuutsete katsete (ekspositsioon 2 tundi) 
tulemustest ilmnes, et generaatoriõli lenduvate komponentide inhaleeri
misel areneva intoksikatsiooni sümptoomid (hingamissageduse ja -süga
vuse muutumine, motoorse aktiivsuse tugevnemine sellele järgneva nõr
genemisega, liigutuste koordinatsiooni häirumine, naha punetuse ilmu
mine, narkoosi ja klooniliste krampide tekkimine jms.) kajastavad 
mitmesuguste ühendite toimet (küllastamata, küllastatud ja aromaatsed 
süsivesinikud, fenoolid jt.). Esimesi kliinilisi mürgistustunnuseid esile- 
kutsuv generaatoriõli lenduvate komponentide kontsentratsioon on 
0,25 mg/1, CLo=13 mg/1, CL100 —30 mg/1, CL5o = 19±l,4 mg/1 [arvutatud 
G. Kärberi ja J. Gaddumi meetodil (3)].
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Subakuutsed katsed (mürgistuse vältus 3 kuud, igapäevane eks
positsioon 3 tundi) näitasid, et generaatoriõli lenduvad .ained, mille 
kontsentratsioon on keskmiselt 4,85 mg/1 (2,8—7,2 mg/1), põhjustavad 
valgetel rottidel mööduvat albuminuuriat (kuni 0,59%) ja ketonuuriat. 
Need nähud tekkisid teise katsekuu algul ja möödusid katseperioodi 
lõpuks. Jääklämmastiku- ja suhkrusisaldus katseloomade veres, samuti 
loomade kaaluiive katseperioodi jooksul oluliselt ei muutunud.

Subakuutsete katsete teine seeria (mürgistuse vältus 2 kuud, iga
päevane ekspositsioon 3 tundi) noorte (keskmine kehakaal katse alguses 
12 g) ja täiskasvanud (20 g) hiirtega tõestas, et generaatoriõli lenduvad 
ained isegi suhteliselt väikeses kontsentratsioonis (0,66—2,41, keskmiselt 
1,36 mg/1) võivad põhjustada kroonilisest intoksikatsioonist kõnelevaid 
nihkeid katseloomade organismis. 21,4% loomadest hukkus katsete väl
tel. Kliinilisi mürgistusnähte tuli ette eeskätt noortel katseloomadel. 
Katseloomade kehakaal suurenes 2 kuu vältel 13%, võrdlusloomade 
oma aga 40% võrra. Töövõime muutumise registreerimiseks kasutatud 
integraaltest ujutamiskatse näol näitas, et osa katseloomadest (25%) 
talus dünaamilist koormust lühemat aega kui võrdlusloomad.

Ühetunnilise akuutse katse puhul sedastas G. Gortalum (4) pato- 
loogilis-histoloogilisel uurimisel valgetel hiirtel, kes olid generaatoriõli 
inhaleerinud, aju ja siseelundite liigveresust. 78 päeva jooksul ülepäeviti 
1 tund mürgistuskambris viibinud valgetel rottidel aga leiti kopsudes 
emfüseemi, verevalumeid, koldelist pneumooniat, peribronhiiti, vere
soonte ümber leukotsütaarset ning histiotsütaarset infiltratsiooni ja 
maksarakkude polümorfismi. Maksakahjustusele viitavad ka meie kat
setes (kasutati summaarset õli) saadud andmed heksenaalnarkoosi väl
tuse kohta intaktsetel valgetel rottidel (9,8±1,2 minutit) ja ühe kuu vältel 
õli inhaleerinud katseloomadel (13,7 ±2,4 minutit).

A. Loidi (6) meetodil tehtud katsed valgetel hiirtel, samuti sub
akuutsete katsete abil kogutud tähelepanekud viitavad sellele, et gene
raatoriõli lenduvatel komponentidel on mõõdukas kumulatiivne toime.

Kroonilised katsed (mürgistuse vältus 4 kuud, igapäevane eksposit
sioon 4 tundi) kinnitasid, et generaatoriõli lenduvad komponendid kont
sentratsioonis 0,03 mg/1 ei põhjusta olulisi muutusi valgete rottide kaalu- 
iibes, närvi-lihase ärritusläve kõrguses, hapnikutarvituses, vererõhus, 
vere hüübimise aja pikkuses, tioolrühmade sisalduses (vereseerumis) ja 
siseelundite kaalukoefitsientides, kuid katseloomad olid anokseemia ja 
dünaamilise füüsilise koormuse suhtes vastupidavamad kui võrdlusloo
mad. Anokseemiat talusid katseloomad 159 ±3,1 ja võrdlusloomad 
128±3,8 minutit, dünaamilist koormust vastavalt 12,3± 1,2 ja 10,5±l,0 
minutit. Teise seeria katserottidel (mürgistuse vältus 6 kuud, kontsent
ratsioon 0,02 mg/1) võis nentida ajutist ja lühikeseks ajaks normi piiri
dest väljuvat seerumivalgu ja valgufraktsioonide labiilsust, eeskätt 
albumiinide vähenemist ja globuliinide rohkenemist (albumiini-globu- 
liinikoefitsient enne katset 0,64 ja neljandal katsekuul 0,46).

Kroonilistes katsetes täheldatud muutusi ei saa pidada põlevkiviõli 
lenduvate ainete toimele spetsiifiliseks. Tõenäoliselt kajastavad need 
organismi üldist kompensatoorset vastureaktsiooni nõrga toksilise välis
teguri toime suhtes, sest kõne all olnud muutused viitavad tööstustoksi- 
koloogia-alastes töödes (1, 5, 7, 9 jt.) viimasel ajal üha enam tähelepanu 
nõudvale organismi mittespetsiifilise vastupanuvõime ajutisele suure
nemisele, millele pärast mõne aja möödumist võib järgneda kroonilise 
intoksikatsiooni avaldumine.

Kui eespool toodud eksperimentaalandmete alusel otsustada, on 
põlevkivi-generaatoriõli lenduvad komponendid polütroopse toimega 
tööstusmürgid, mis isegi suhteliselt väikeses kontsentratsioonis võivad 
pikaajalisel toimimisel põhjustada mitut laadi nihkeid organismis. Kuigi 
nende ainete kompleks W. Spectori (11) klassifikatsiooni järgi ei kuulu 
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tugeva toksilisusega ühendite hulka, tuleb põlevkiviõlide sisaldust töö
kohtade õhus normeerida.

Generaatoriõli lenduvate komponentide sisaldust 0,02—0,03 mg/1 
võib üldtoksilise toime aspektist pidada lävikontsentratsiooniks katse
loomadel. Toksiliste kontsentratsioonide lai diapasoon ja muud lähte
punktid, millele sanitaarsel normeerimisel (8) tuginetakse, võimaldavad 
käesoleval juhul piirduda tagasihoidliku varukoefitsiendiga (umbes 5). 
Seega võib põlevkivi-generaatoriõli lenduvate komponentide lubatud 
piirkontsentratsiooniks töökohtade õhus soovitada ligikaudu 0,005 mg/1 
(5 mg/m3). Et metoodika nende ainete kogu kompleksi keemiliseks mää
ramiseks õhus käesoleval ajal puudub, siis on edaspidiste uurimiste üles
anne selgitada, millise koostisosa baasil põlevkiviõlide sanitaarsele nor
meerimisele tuleb läheneda.
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токсических веществ. Баку, 1963. — 2. Барщевский М. М., Б е з м о з г и н Э. С., 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ТОКСИЧНОСТИ ЛЕТУЧИХ 
КОМПОНЕНТОВ СЛАНЦЕВОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ СМОЛЫ

X. Янес

Резюме
В настоящее время в газогенераторах перерабатывается около 50% технологи

ческою горючего сланца. В сложном комплексе летучих веществ генераторной смолы 
установлено наличие фенолов, окиси углерода, аммиака, сероводорода, толуола, бен
зина. бензола, крезолов, ацетальдегида, ацетона, метилэтилкетона и акролеина. Многие 
компоненты до настоящего времени не идентифицированы.

Острые опыты на белых мышах показали, что картина отравления летучими ком
понентами генераторной смолы характеризуется симптомами токсического действия раз
личных химических соединений. Первые клинические признаки отравления проявляются 
при концентрации 0,25 мг/л. Максимально переносимая концентрация — 13 мг/л, абсо
лютно смертельная концентрация — 30 мг/л и среднесмертельная концентрация — 
19± 1,5 мг/л.

Подострыми опытами (продолжительность затравки 2—3 месяца) на белых кры
сах и мышах установлено, что летучие компоненты генераторной смолы в концентрациях 
2,8—7,2 мг/л и даже при концентрации 0,6—2,4 мг/л вызывают в организме живот
ных сдвиги, указывающие на интоксикацию: клинические симптомы отравления, вре
менная альбуминурия и кетонурия, отставание в росте и снижение устойчивости к 
динамической нагрузке.

Хронические опыты (продолжительность затравки 4—6 месяцев, ежедневная экс
позиция 4 часа) указывали на то, что летучие компоненты генераторной смолы в 
концентрации 0,02—0,03 мг/л вызывают у белых крыс состояние неспецифически повы
шенной сопротивляемости: повышенную устойчивость к аноксемии и к динамической 
нагрузке, лабильность белковых фракций в сыворотке крови (повышение содержания 
глобулинов), за которой при продолжении воздействия могут следовать неблагоприят
ные сдвиги в организме.

Таким образом, концентрация 0,02—0,03 мг/л генераторной смолы является поро
говой для белых крыс. Ориентировочная предельно допустимая концентрация этой 
смолы в воздухе рабочих зон должна быть не более 0,005 мг/л (5 мг/м3). 
В связи с тем, что в настоящее время нет методов для определения в воздухе всего 
комплекса летучих веществ сланцевых смол, необходимо дальнейшими исследованиями 
выяснить, по каким конкретным составляющим следует исходить при санитарном 
нормировании сланцевых смол.
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FORMALIINIST JA KARBAMIID-FORMALDEHÜÜDVAIKLIIMIST 
PÕHJUSTATUD ALLERGILISED KUTSE-NAHAHAIGUSED

Arstiteaduse kandidaat N. SCHAMARDIN 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Formaliini kasutatakse laialdaselt plastmasside, sünteetiliste vaik- 
liimide ja lakkide tootmiseks, koepreparaatide säilitamiseks, desinfitsee
rimiseks jne.

A. Dolgovi ja L. Solovjova (1) ning L. Schwartzi jt. (8) andmeil võib 
formaliin põhjustada nahahaigusi ja astmaatilist bronhiiti, mis on tingitud 
organismi kõrgenenud tundlikkusest selle aine suhtes. Karbamiidfor- 
maldehüüdvaikudest valmistatud liimide toime kohta leidub kirjanduses 
vähe andmeid. L. Schwartzi ja kaasautorite (8) arvates on vaikliimidel 
nii nahka ärritav kui ka sensibiliseeriv toime. D. Little (6) andmeil põh
justavad need vaid dermatiiti, kuid N. Schamardin ja I. Maripuu (3) on 
karbamiid-formaldehüüdvaikliimiga K-17 kokkupuutuvate! töölistel sageli 
diagnoosinud naha ja limaskesta kahjustusi (kontaktdermatiit, konjunkti- 
viit, farüngiit ja riniit).

Käesolevas töös on esitatud formaliinist ja karbamiid-formaldehüüd- 
vaikliimist K-17 põhjustatud 126 haigusjuhu uurimise tulemused. Uuriti 
90 naist ja 36 meest vanuses 17—60 aastat, kes töötasid mööblivabri
kutes, põlevkivi töötlemise kombinaadis, meditsiiniasutustes ja mujal. 
(Tööoperatsioonid tehti käsitsi, kaitsmata kätega). Tallinna Linna Sani- 
taar-Epidemioloogia Jaama töötajad leidsid mööblivabriku õhus rohkesti 
formaldehüüdi, mille kontsentratsioon nn. kuuma liimipressi juures 
lubatud sanitaarse piirkontsentratsiooni mitu korda ületas.

105 haiget oli karbamiid-formaldehüüdvaikliimiga (sisaldab 3—4,7%, 
mõnikord isegi kuni 8% vaba formaldehüüdi) ja 21 formaliiniga 
(35—40%-line formaldehüüdi vesilahus) kokku puutunud 2 nädala kuni 
12 aasta jooksul.

Nahahaigusi avastati 102 haigel 126-st. Astmaatilist bronhiiti või 
bronhiaalastmat diagnoositi 8-1, konjunktiviiti, farüngiiti ja riniiti 16 
haigel (vt. tabel). Ühel juhul kaasnes astmaatilise bronhiidiga ka allergi
line dermatiit (tabelis on see juht paigutatud astmaatilise bronhiidi juh
tude hulka).

Formaliini ja karbamiid-formaldehüüdvaikliimi toimel tekkinud tervisekahjustused

Tabel

Kutsekah j ustused Keemilise aine nimetus Juhtude arv

Kontaktdermatiit Karbamiid-formaldehüüdvaikliim 38

Allergiline dermatiit, ur- 
tikaaria

Karbamiid-formaldehüüdvaikliim 36

Formaliin 10

Ekseem Karbamiid-formaldehüüdvaikliim 12

Formaliin 6
Farüngiit, riniit või kon- 
junktiviit Karbamiid-formaldehüüdvaikliim 16

Astmaatiline bronhiit Karbamiid-formaldehüüdvaikliim 3

Formaliin 5
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102 juhul lokaliseerus dermatiit katmata kehapiirkondadel (labakätel, 
küünarvartel, näol ja kaelal). Täheldati punetust, sõlmekesi, villikesi ja 
turset, haigusprotsessi paranemisel koorikuid ja ketendust. Üksikjuhtudel 
leiti sõrmedel pindmisi pakatisi. Nahalööve tekkis sageli juba esimestel 
kuudel või esimesel poolaastal. Pärast töö katkestamist allusid dermatii- 
did lokaalsele ravile hästi (2%-lise boorhappelahuse mähised, predniso- 
loonisalv jm.). Kui asuti samale tööle tagasi, tekkisid haigusnähud sageli 
uuesti.

18 haiget vajas pikaajalist ravi, sest neil omandas haigus eksema- 
toosse laadi. Polümorfne lööve lokaliseerus sümmeetriliselt labakätel ja 
küünarvartel ning levis sageli ka kaetud kehapiirkondadele.

Formaliiniga kokkupuutuvate! töölistel tekkisid ekseeminähud pärast 
pikaajalist töötamist (2—12 aastat), kuid karbamiid-formaldehüüdvaik- 
liimi puhul sageli juba esimese tööaasta jooksul. See on arvatavasti tin
gitud töö laadist (vineeri liimimine kuuma pressi abil). Vaikliimi nahka- 
kahjustavat toimet tugevdab naha traumeerimine, mida põhjustab kuiva
nud liimiosakeste eemaldamine; niisama tähtsat osa etendab vaba 
formaldehüüdi sisaldus liimis. Allergilised haigused (ekseem, allergiline 
dermatiit ja astmaatiline bronhiit) tekkisid sagedamini siis, kui kasutati 
vaba formaldehüüdi (üle 3%) sisaldavat liimi, ehkki A. Alenina (2) 
väidab, et karbamiidformaldehüüdvaigu sensibiliseeriv toime formalde- 
hüüdisisaldusest ei sõltu.

Et selgitada organismi kõrgenenud spetsiifilist tundlikkust, tehti 
nahatestid karbamiidformaldehüüdvaigu ja formaliiniga (tilga- ja ka 
kompressimeetodil). Mainitud ainetega puutus kokku 18 ekseemihaiget. 
Neil olid nahatestid vaigu ja formaliiniga positiivsed. Positiivsed naha
testid ilmnesid ka kõikidel formaliindermatiiti põdevatel haigetel. Karba- 
miid-formaldehüüdvaikliimi toimel sugenenud dermatiitide puhul olid 
nahatestid vaiguga positiivsed 48 %-1, formaliiniga 45,3 %-1 juhtudest. 
Ühel juhul osutus nahatest formaliiniga positiivseks, kuid karbamiid- 
formaldehüüdvaiguga negatiivseks.

Organismi kõrgenenud tundlikkuse selgitamiseks kasutati veel trom- 
bopeenia- ja leukopeeniaindeksit ning määrati vereseerumi histamiini- 
sidumisvõime. Pärast nahatesti tehti kindlaks trombotsüütide ja leuko- 
tsüütide arvu vähenemine (protsentides) perifeerses veres. Kui allergi
line reaktsioon puudub, muutub trombotsüütide ja leukotsüütide arv 
vähe: trombopeeniaindeks ei ületa 15% ja leukopeeniaindeks 10% 
[H. Gillmeister (4), R. Hoigne’ ning H. Stork (5) jt. ning meie poolt 
kontrollrühmal saadud andmed]. Mainitud indeksid määrati 41 juhul, 
neist 10 kontaktdermatiidi juhul (negatiivsete spetsiifiliste nahatestidega) 
trombotsüütide ja leukotsüütide arv olulisel määral ei vähenenud. 31 hai
gest 15-1, kes põdesid allergilist dermatoosi või astmaatilist bronhiiti, 
vähenes trombotsüütide arv 15% või rohkem ja 21 haigel leukotsüütide 
arv 10% võrra. Saadud andmed viitavad organismi spetsiifilise tund
likkuse kõrgenemisele.

Täheldati ka organismi mittespetsiifilise tundlikkuse kõrgenemist. 
L. Hering määras 34 haigel vereseerumi histamiinisidumisvõime %-des 
spektrofotomeetrilisel meetodil [S. Rosenthali ning H. Tabori (7) meetodi 
modifikatsioon]. Tervetel on see näitaja 30—40%, allergilisi haigusi põde
jatel vereseerum kas ei seo või seob histamiini tunduvalt vähem. Meie 
poolt uurituil (välja arvatud üks) oli vastav indeks 0 või ei ületanud 13%.

Käesoleva töö tulemused näitavad, et formaliin ja karbamiid-for
maldehüüdvaikliim ja nende aurud võivad ärritava toime kõrval aval
dada ka organismi sensibiliseerivat toimet, mille tõttu tekivad ekseem, 
allergiline dermatiit, urtikaaria või astmaatiline bronhiit.

Et formaldehüüdiga kokkupuutuvate! töölistel kutsehaigus! vältida, 
tuleb rakendada järgmisi abinõusid: 1) vähendada vaba formaldehüüdi 
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sisaldust karbamiid-formaldehüüdvaikliimides; 2) suurendada ventilat
siooni tõhusust; 3) mehhaniseerida ja hermetiseerida tööprotsessid, 4) ka
sutada individuaalseid kaitsevahendeid (kummikindad, käisekaitsed, kait- 
sesalvid, respiraatorid jt.), kontrollida nende kasutamist ning isikliku 
hügieeni nõuetest kinnipidamist; 5) vältida vitamiinivaegust töölistel, 
kanda hoolt selle eest, et neile oleksid kättesaadavad C- ja B]-vitamiin; 
6) tõsta eelnevate profülaktiliste läbivaatuste taset.

KIRJANDUS: 1. Долгов А. П. и Соловьева Л. В. Врачебно-трудовая 
экспертиза заболеваний кожи. М., 1961. — 2. Аленина А. Н. Тезисы докладов ин-та 
гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР. М., 1964, 56—58. — 3. Schamar
din, N. ja Maripuu, I. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1962, 4, 43—45. — 
4. G i 11 m e i s t e r, H. Dtsch. med. Wochenschr., 1948, 73, 332—336. — 5. H о i g n e, R. 
St о rk, H. Schweiz. med. Wochenschr., 1953, 83, 718. — 6. Little, D. tsit.- Mere- 
wether, E. Industrial Medicine und Hygiene, London, 1954. — 7. Rosenth ai S M 
Tabor, H. J. Pharmacol. and Exptl. Therap., 1948, 4, 425—431. — 8. Schwartz L 
a. oth. Occupational Diseases of the Skin, Philadelphia, 1957.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ПРОФДЕРМАТОЗЫ ОТ ФОРМАЛИНА 
И МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНОГО КЛЕЯ

Н. Шамардин

Резюме

Формалин широко применяется при изготовлении пластических масс и синтетиче
ских смол (мочевино-формальдегидных, фенол-формальдегидных) а также в лаборато
риях для сохранения препаратов, дезинфекции и т. д. По данным литературы, формалин 
вызывает заболевания кожи, сопровождающиеся повышенной чувствительностью орга
низма. Данных о действии мочевино-формальдегидного клея в литературе пока мало.

В настоящей работе приведены результаты анализа 126 больных профзаболева
ниями, обусловленными воздействием мочевино-формальдегидного клея К-17 (105 боль
ных) и формалина (21 больной). Эти больные работали на мебельных фабриках, слан
цеперерабатывающем комбинате, в медицинских и других учреждениях.

Результаты обследований показали, что мочевино-формальдегидный клей, попа
дающий непосредственно на кожу или (в виде паров) на слизистые оболочки, вызы
вает у рабочих уже в течение первого года работы местные поражения кожи и сли
зистых оболочек: в первом случае развивается контактный дерматит, во втором — 
конъюнктивит, фарингит и ринит. Помимо раздражающих свойств, мочевино-формаль
дегидный клей, как и формалин, может оказывать и сенсибилизирующее действие, о 
чем свидетельствует наличие у рабочих экземы, аллергического дерматита, крапивницы 
и астматического бронхита, результаты тромбопенического, лейкопенического и гиста- 
минопектического индекса.

В целях профилактики предложено: 1) повысить эффективность работы венти
ляционных систем; 2) механизировать и герметизировать процессы производства; 
3) применять защитные средства при работе (резиновые перчатки, нарукавники, за
щитные мази, противогазы и т. д.), осуществлять контроль за их использованием и 
выполнением правил личной гигиены; 4) проводить профилактическую витаминизацию 
рабочих (витамины С и BJ; 5) повысить качество предварительных медосмотров при 
приеме на работу.

MÕNEDE LEUKOOSIVORMIDE PREKLIINILISEST FAASIST

Arstiteaduse kandidaat S. BAKMAN

Praegu ei ole enam kahtlust, et leukoosid algavad märkamatult. 
Isegi ägedate leukooside puhul ei ole tormilist algust. I. Kassirski (2) 
ütleb ilmekalt, et äge ja raske sümptoomkompleks, mida täheldatakse 
patsiendi saabumisel haiglasse, on tegelikult haiguse kaugelearenenud 
faa^ ja kujutab endast mitte haiguse ägedat algust, vaid selle ägedat 
lõppu. Samal ajal, arvestades kaasaja teaduse taset, on leukoose võima
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lik diagnoosida ainult pärast hemopoeesi häirete selgitamist, mida tehakse 
perifeerse vere morfoloogilise uuringu alusel. Seda kinnitavad luuüdi 
uurimisel saadud andmed. On põhjust arvata, et juba enne hematoloo- 
gilisi muutusi avaldub leukoos nii somaatiliste kui ka muude sümptoo
mide näol.

Eespool toodust lähtudes pakuvad huvi tähelepanekud haiguse pre- 
kliinilise faasi kohta. Arusaadavatel põhjustel on selliste tähelepanekute 
kogumise võimalused üsna piiratud. Leidub üksikuid andmeid selle kohta, 
et ägeda leukoosi tüüpilistele hematoloogilistele muutustele eelnevad 
mitmel juhul leukopeenia, hüpo- ja aplastiline aneemia. A. Krõlov jt. (4) 
juhivad tähelepanu eri etioloogiaga hüpoplastilistele seisunditele, mis 
võivad olla ägeda leukoosi eeltunnusteks. S. Geiro ja N. Tardžemanova 
(1) eristavad ägeda leukoosi erivormi — retikuloosi —, millele on iseloo
mulik haiguse algfaasis esinev pantsütopeenia. Sel juhul hindavad auto
rid täheldatavat vereloome hüpoplastilist seisundit kui ägeda leukoosi 
omapärast algfaasi.

Võis oodata, et mõned täiendavad andmed leukoosi prekliinilise faasi 
kohta saadakse Jaapanis aatomipommi plahvatusest kahjustatud isikute 
juures tehtud tähelepanekute analüüsimisel. On teada, et kaks aastat 
pärast plahvatusi sagenes leukoosi haigestumine Hirošima ja Nagasaki 
elanike hulgas tunduvalt. Kuid ohvrite uurimise andmed on põhiliselt 
statistilist laadi [A. Kozlova (3), T. Hirose (6), N. Kuršakov (5)]. Märgi
takse vaid, et haiguse prekliinilises staadiumis täheldatakse veres müe- 
lotsüütide ja metamüelotsüütide arvu vähest suurenemist ning selge
ilmelist basofiiliat.

Meie vaatluse all oli 5 haiget, neist 4 põdes ägedat hemotsütoblas- 
tilist leukoosi (haiged D., K., G. ja S.) ja üks kroonilist müeloleukoosi 
(haige Štš.). Meil on nimetatud haigete kohta kliinilised tähelepanekud 
ja hematoloogiliste uuringute andmed, mis on kogutud erinevate ajavahe
mike vältel (1—2 aastat) mitte ainult enne haiguse hematoloogilist mani
festatsiooni, vaid nähtavasti isegi enne leukoosi tekke algust.

Haiglasse saabumisel kaebasid kõik haiged üldist nõrkust, kiiret 
väsimist, halba söögiisu, neelamisel aeg-ajalt tekkivat vähest valulikkust 
kurgus ja igemete lühiajalist veritsemist. Nimetatud nähte, esialgu 
nõrgal kujul, olid haiged täheldanud juba pikema aja vältel (1—2 aas
tat). Varem oli neid haigeid muul põhjusel hospitaliseeritud, kuid spet
siifilisi muutusi perifeerses veres ei avastatud. Nimetatud kaebustele 
tähelepanu ei pööratud, sest neid peeti kaasnevaks ning teatavale haigu
sele mitteiseloomulikuks.

Erinevalt patsientidest D. ja K., kelle kaebusi eespool kirjeldasime, 
väärib patsientide G. ja S. puhul tähelepanu järgmine fakt. Peale eespool 
toodud üldist laadi kaebuste tuli neil viimase 4—6 kuu kestel esi
plaanile valude tekkimine või tugevnemine üla- ja alajäsemetes. Need 
valud olid ebamäärased. Muutusi liigestes ei täheldatud ja luude koput- 
lemine valu ei tekitanud. Haigetel oli isegi raske neid valusid kirjeldada, 
kusjuures nad sagedamini mainisid liigesevalusid ja mitte alati ei rõhu
tanud, et valud tekivad liikumisel. Samal ajal täheldati erütrotsüütide 
settereaktsiooni kiirenemist. See oligi põhjuseks, miks polikliiniku arst 
haiged statsionaari suunas.

Erilist huvi pakuvad tähelepanekud haige S. kohta, kellel väljakuju
nenud artralgia foonil haiguse hematoloogiline manifestatsioon avaldus 
alles 2,5 kuud pärast statsionaari saabumist.

Meespatsient S., 23 aastat vana, saabus 17. VII 1963. a. kirurgiaosakonda. Ta 
kaebas valusid paremas põlveliigeses. Oli haigestunud kuu aega tagasi, mil olid 
tekkinud turse ja valulikkus parema põlveliigese piirkonnas. Kehatemperatuur 
normaalne. Haiglas oli diagnoositud parema alajäseme lihaste väheldast atroofiat, 
muutusi liigestes ei täheldatud. Et erütrotsüütide settereaktsioon oli püsivalt kiire
nenud (kuni 23 mm tunnis) ja selle põhjus ei olnud selge, viidi haige 2. augustil 
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teraapiaosakonda edasiseks uurimiseks. Lühikese aja vältel täheldati parema sääre 
eesmisel pinnal teravat lokaalset valu, seejärel avastati põletikulist muutusi, mis 
pärast penitsilliini süstimist lihasesse ja aspiriini andmist kiiresti kadusid. Edas
pidi täheldati ebamääraseid lendvalusid üla- ja alajäsemete liigestes, samuti rist
luu- ja niudepiirkonnas. Haige kehatemperatuur oli normaalne. Lühikese aja vältel 
tekkis uuesti parema põlveliigese ja seejärel parema randmeliigese turse. 
Septembrikuu lõpust alates liigesevalud tugevnesid, valud levisid sääreluude ja 
rinnaku piirkonnas, samuti lihastes. Maks oli mõningal määral suurenenud. Haige 
üldine nõrkus süvenes, kehakaal langes progresseeruvalt. Haiguse kliiniline pilt 
oli ebaselge ja haigus ise avaldus polüartralgiasündroomina, kusjuures erütrotsüü
tide settereaktsioon oli kogu aja vältel kiirenenud ja kehatemperatuur normaalne. 
Rindkereelundite, üla- ja alajäsemete luude röntgenogrammidel, samuti elektro- 
kardiogrammis ei avastatud patoloogilisi muutusi. Heddlesoni, Wrighti, Wasser- 
manni reaktsioonid, samuti formoolproov olid negatiivsed. Siaalhappesisaldus 
250—350 ühikut, C-reaktiivse valgu reaktsioon tugevalt positiivne. Perifeerset verd 
uuriti iga 7—10 päeva järel (vt. hemogrammide tabelit), kuid alles 5. oktoobril 
avastati esimest korda seal hemotsütoblaste. Rinnaku punktaadi uurimisandmed 
olid iseloomulikud ägedale hemotsütoblastilisele leukoosile (hemotsütoblastide sisal
dus 88,7%). Sel ajal oli haigus jõudnud terminaalsesse staadiumi ning haige suri 
28. oktoobril 1963. a. süvenevate hemorraagianähtude ja progresseeruva aneemia 
tõttu. Lahangul (lahanguprotokoll nr. T-12, 28. X 1963. a.) leiti ulatuslikke muutusi, 
mis on iseloomulikud ägedale hemotsütoblastilisele leukoosile. Reumaatilistele kah
justustele viitavaid tunnuseid ei avastatud.

Haige S. hemogrammid
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18.07. 14,0 4610000 0,9 8150 _ _ _ 1 73 20 5 1 _ _ _ 20
25.07. — — — 8350 — — — — — — — — — — — 24
29.07. — — — 6900 — — — — — — — — — — — 23
6.08. 13,6 4510000 0,9 5900 — — — 1 67 24 8 — — — — 25

14.08. — — — 6700 — — — — — — — — — — — 17
19.08. — — — 8100 — — — — — — — — — — — 28
27.08. — —— — 7500 — — — — — — — — — — — 36
3.09. 14,1 4500000 0.9 11000 — — — 5 75 15 2 3 — — — 17

10.09. 14,1 4570000 0,9 6550 — — — 2 61 28 8 1 — — — 20
17.09. — — — 6000 32
25.09 13,0 4220000 0,9 5500 — — — 1 58 33 7 1 — — — 37
5.10. 12,3 4000000 0,9 7000 — 93 — — 1 6 — — — — 13600C 45

14.10. 12,5 4000000 0,9 11000 8 87 — — 1 3,5 — — — 0,5 12800C 52
23.10. 6,3 2050000 0,95 18350 4 92 — — 1 2 — 1 — — 34000 72
26.10 4,0 1130000 1,09 12900 1 99 — 22000 69

Ka kroonilist müeloleukoosi põdeval haigel Štš. esines viimase aasta 
jooksul peale üldist laadi kaebuste liigesevaludele viitavaid kaebusi. Kuid 
sel haigel artralgiasündroomile kiirenenud settereaktsiooni ei kaasunud.

Meie andmeil kestis haiguse prekliiniline faas (ajavahemik esimeste 
vaevuste tekkimisest kuni leukoosile iseloomulike hematoloogiliste muu
tuste selgitamiseni perifeerses veres) mõne kuu, üldreeglina alla aasta. 
Tähelepanu väärib see, et ägeda leukoosi varajases staadiumis esineb 
suhteliselt sageli polüartralgiasündroom ja et erütrotsüütide settereakt
sioon on kiirenenud, kusjuures kehatemperatuur on normaalne.

Kirjeldatud juhtudel ei arenenud äge hematotsütoblastoos infekt- 
sioos-allergilise artriidi või mõne reumavormi taustal. Peab rõhutama, 
et mitmed biokeemilised analüüsid (siaalhappe ja C-reaktiivse valgu 
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sisalduse määramine vereseerumis), mida käesoleval ajal peetakse tava
liselt reumaatilise protsessi aktiivsuse näitajateks, ei ole hoopiski rangelt 
spetsiifilised reumale. On tingimata tarvis silmas pidada märgatavaid 
muutusi valgu-ainevahetuses, samuti autoallergianähtude arenemist ja 
mitmeid seroloogiliste näitajate nihkeid, mis üldiselt võivad esineda leu
koosi põdevatel haigetel. Jättes kõrvale kollagenoosi ja hemopaatia 
mõnede vormide patogeneetilise läheduse probleemi, tahame tähelepanu 
juhtida sündroomile, mis seisneb eri liigestes esineva ebamäärase valu 
ja erütrotsüütide settereaktsiooni «motiveerimata» kiirenemise üheaegses 
esinemises. Nimetatud sündroom võib olla ägeda leukoosi prekliinilise 
faasi avalduseks. Kahtlemata ei ole see patognomooniline ainult vere- 
loomesüsteemi haiguste puhul. Kuid ebaselgete haigusjuhtude diferent- 
siaaldiagnoosimisel peab nimetatud sündroomi olemasolu korral arvestama 
ka verehaiguste võimalust. Diagnoosi täpsustamisele aitab kaasa rinnaku 
punktaadi varajane uurimine, sest müelogrammis tüvirakkude suunas 
esinev nihe ennetab paljudel juhtudel muutused perifeerses veres.

KIRJANDUS: 1. Гейро С. Б., Тар джема но в а Н. И. Терапевт, архив, 1964, 
3, 54—59. — 2. Кассирский И. А., Алексеев Г. А. Клиническая гематология. 
М., 1955. — 3. Козлова А. В. Последствия взрывов атомных бомб в Хиросиме и 
Нагасаки и водородной бомбы в Бикини. М., 1957. — 4. Крылов А. А. и до. Поо- 
блемы гематологии, 1964, 1, 47—48. — 5. Куршакова Н. А. Вести. АМН СССР, 1958, 
4, 27—32. — 6. X и р о се Ф. В кн.: Последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме. М., 
1960, 56—77.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДКЛИНИЧЕСКОЙ ФАЗЫ 
НЕКОТОРЫХ ФОРМ ЛЕЙКОЗА

С. Бакман
Резюме

При современном уровне знаний диагностика лейкоза практически возможна 
только в результате выявления нарушений гемопоэза на основании морфологического 
исследования периферической крови, подтвержденного данными изучения костномоз
гового кровотворения. Определенный интерес представляют наблюдения в предклини- 
ческой фазе заболевания, однако возможность подобных наблюдений очень ограни
чена.

Автор разбирает четыре случая заболеваний острым гемоцитобластным лейкозом 
и один — хроническим миэлоидным лейкозом, по которым по случайному стечению 
обстоятельств имелись данные клинических наблюдений в различные сроки (1—2 го
да) не только до гематологической манифестации заболевания, но, по-видимому, и 
до развития лейкоза вообще. В результате этого было получено подтверждение взгля
дов, что острое начало заболевания не является характерным для острого лейкоза. 
Длительность предклинической фазы исчислялась несколькими месяцами, но, как пра
вило, оказывалась меньше года. Помимо жалоб общего характера (слабость, быстрая 
утомляемость, плохой аппетит, периодически нерезкая болезненность в горле при гло
тании, кровоточивость десен), обращается внимание на синдром сочетания неопреде
ленного характера болей в различных суставах и ускоренной РОЭ при нормальной 
температуре тела. Указанный симптомокомплекс может быть ведущим в проявлениях 
предклинической фазы острого лейкоза. Приводится характеристика острого гемоци- 
тобластоза у больного С., когда при наличии выраженного артралгического синдрома 
гематологическая манифестация заболевания проявилась лишь через 2,5 месяца пре
бывания больного в стационаре.

В наблюдавшемся случае хронического миэлоидного лейкоза полиартритический 
синдром с ускорением РОЭ не сочетался.

Мы не считаем, что в приведенных наблюдениях имело место развитие острого 
гемоцитобтастоза на фоне инфекционно-аллергического артрита или каких-либо форм 
ревматизма. Необходимо подчеркнуть, что биохимические пробы (определение в сы
воротке крови содержания сиаловой кислоты, «С»-реактивного белка), рассматривае
мые в настоящее время как показатели активности ревматического процесса, не яв
ляются строго специфическими для ревматизма. Необходимо иметь в виду глубокие 
изменения в белковом обмене, а также развитие явлений аутоаллергии и целый ряд 
серологических сдвигов, имеющих место у больных лейкозом. Оставляя в стороне 
вопрос о патогенетической близости некоторых форм коллагенозов и гсмопатий и при
влекая внимание к синдрому сочетания полиартритических жалоб и «немотивирован
ного» ускорения РОЭ, необходимо при наличии его иметь в виду в плане дифферен
циальной диагностики и болезни крови. Уточнению диагноза может способствовать 
ранняя стернальная пункция, так как сдвиг в миэлограмме в сторону родоначальных 
клеток в ряде случаев опережает изменения в периферической крови.
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SARKOOM 45 HEKSOKINAASI AKTIIVSUSE JA ORGANISMI 
KOHANEMIS- JA KAITSEREAKTSIOONIDE MÖJUTATAVUSEST 

KASEKÄSNAEKSTRAKTIGA

E. ROSE 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arstitea

duse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Rahvameditsiinis kasutusel olnud kasvajavastastest preparaatidest 
tuntakse kasekäsnaekstrakti, mille ravitoimet ka uuemal ajal uuritakse 
mitmel pool Nõukogude Liidus ja välisriikides. Kirjandusandmetest 
[V. Kozlov (8), N. Krotkina (9), A. Ivanova ja M. Kuzin (7) jt.] nähtub, et 
mitmesugused kasekäsnapreparaadid toimivad eksperimentaalsetesse kas
vajatesse pärssivalt.

Kasekäsnaekstrakti preparaat FA, mis on välja töötatud Eksperimen
taalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis, pidurdas eksperimentaalse kas
vaja, sarkoom 45 kasvu [P. Bogovski ja G. Loogna (3), G. Loogna (11), 
F. Vinkmann (5)]. Raviefekt sõltus ekstrakti annusest, kasvaja vanusest 
ja manustamise viisist. Preparaat FA erineb müügil olevast kasekäsna- 
ekstraktist (БИН-чага) selle poolest, et tal kromogeenne kompleks pea
aegu täiesti puudub [E. Keel (10)].

Kasekäsnaekstrakti ravitoimet vähihaigetesse on pikka aega uuri
tud Leningradis, I. P. Pavlovi nimelise Meditsiini Instituudi kliinikutes 
[P. Bulatov (4), M. Berjozina (1), M. Jeremenko (6) jt.]. Nendel vähihai
getel, kel esines kahheksia, ravi tulemusena seisund ei paranenud, küll 
aga valud kas vähenesid või kadusid. Haigete enesetunne paranes 
3.—4. nädalal pärast ravi algust. Kompensatsioonistaadiumis haigete]

Sarkoom 45 kaalu (g), heksokinaasi aktiivsuse (A pg glükoosi/12,5 mg lähtekoe 
kohta) ja indikaatorelundite suhtelise kaalu (mg/g) muutumine kasekäsnaekstraktiga 

ravimise perioodil

Ravinädal I II III

Sarkoom 45 K* 5,1±1,7 24,5±4,7 35,2 ±6,5
kaal FA** 4,9±1,9 17,9±4,3 35,5± 10,1
Heksokinaasi aktiivsus К 113±9,3 123±4,4 104± 11,3

sarkoomis FA 121±4,8 120±4,5 92±4,9
Tüümuse suhte- К 2,5±0,2 2,2±0,5 l,3±0,l

line kaal FA 2,2 ±0,2 l,9±0,3 l,2±0,l
Põrna suhte- К 6,4 ±0,6 8,1 ±0,8 8,9± 1,9

line kaal FA 5,7±0,5 7,8±0,3 6,8±0,4
Neerupealiste К 2,8±0,2 3,l±0,2 3,5±0,3

suhteline kaal *** FA 2,8±0,l 3,4 ±0,6 3,4 ±1,0

Tingmärgid:
* К — katseandmed kontroll-loomade kohta

** FA — katseandmed preparaadiga FA ravitud loomade kohta 
*** Neerupealiste suhtelise kaalu näitaja = mg/g X 10.

taastus koos üldseisundi paranemisega sageli ka töövõime [P. Bulatov (4), 
J. Sznajd (15)]. Analoogilisi tulemusi on kirjeldanud poola teadlased 
S. Schwarz jt. (14), kes jälgisid kasekäsnaekstrakti toimet naiste sugu
elundite kasvajatesse ja leidsid, et see mõjutas soodsalt haigete enese
tunnet, parandas söögiisu ja normaliseeris kehatemperatuuri. Nende 
autorite nõuande järgi tuleb kasekäsnaekstrakti süstemaatiliselt kasutada.

Kasekäsnaekstrakti toimet kasvaja biokeemilistesse protsessidesse 
ei ole uuritud.
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Käesoleva töö käigus uuriti kasekäsnapreparaadi FA toimet glüko- 
lüüsi põhifermendi — heksokinaasi — aktiivsusesse sarkoom 45-s ning 
tüümuse, põrna ja neerupealiste kaalu muutumisse ravi vältel. Katsed 
tehti 36 valgel rotil, nendest 17 olid kontroll-loomad. Katseloomade 
kõhuõõnde süstiti iga päev 1 mg/kg preparaati FA, kontroll-loomadele 
aga füsioloogilist keedusoolalahust.

Tabelis esitatud andmetest selgub, et preparaadi FA toimel sarkoom 
45 kasv pidurdub mõõdukalt. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus ravi 
vältel ei muutunud. Seega preparaadil puudub nimetamisväärne otsene 
antiblastiline toime. Kaudsele toimele viitavad in vitro saadud katseand
med: kontsentratsioonis 10-4 pärsib ta sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsust 
ainult 7—9% ulatuses.

Kasekäsnaekstrakti üldtoime iseloomustamiseks jälgiti nn. indikaator
elundite (Selye teooria järgi), s. o. tüümuse, põrna ja neerupealiste, suh
telise kaalu muutumist. Ilmnes, et sarkoomi kasvamise ajal tüümuse suh
teline kaal väheneb, kusjuures preparaadi FA mõjul kaal langes veelgi 
juba esimesest katsenädalast alates. Kasvajakandjatel põrna suhteline 
kaal tõusis, kuid kasekäsnaekstraktiga ravitud katseloomadel see tõus 
aeglustus. Neerupealiste suhtelise kaalu tõusu kasvaja vohamisel pre
paraat FA aga suurendab. Katsetulemused viitavad kasekäsnaekstrakti 
mittespetsiifilisele üldtoimele, mis üldise neuroendokriinse adaptatsiooni- 
teooria kohaselt avaldub tüümuse involutsioonis ja neerupealiste hüper
troofias.

Leningradi teadlaste kollektiivi poolt viimasel ajal tehtud uurimiste 
andmetel [A. Fjodorov (13)] tõstab kasekäsnaekstrakt kesknärvisüsteemi 
toonust ja normaliseerib perifeersete vegetatiivsete retseptoorsete süstee
mide funktsiooni haavandtõve juhtudel. I. Petropavlovskaja (12) ning 
M. Berjozina jt. (2) on häid tulemusi saanud kroonilise gastriidi ja mao 
polüpoosi ravimisel.

KIRJANDUS: 1. Березина M. П. В сб.: Чага и ее лечебное применение. Л., 
1959, 143—160. — 2. Березина М. П. и др. В сб.: Продукты биосинтеза высших 
грибов и их использование. М.—Л., 1966, 78—88. — 3. Боговский П., Лоогна Г. 
Материалы конференции по опосредованному воздействию на опухолевьш процесс. 
Л., 1963, 21—22. — 4. Булатов П. К- В сб.: Чага и ее лечебное применение. Л., 
1959, 261—270. — 5. Винкман Ф. Изв. АН Эст. ССР, т. 14, серия биол., 1965, 4, 
605—612. — 6. Еременко М. В. В сб.: Чата и ее лечебное примечание. Л., 1959, 216— 
226. — 7. Иванова А. Т., Кузин М. И. Тр. 1-го Московского Мед. Ин-та, 16, 
1962, 286—293. — 8. Козлов В. В. В со.: Чага и ее лечебное применение. Л., 1959, 
127—135. — 9. К р о т к и н а Н. А. Там же, 114—118. — 10. Кээль Э. Изв. АН ЭССР, 
т. XIV, сер. биол., 1965, 3. 406—409. — 11. Лоогна Г. О. Тезисы докл. перв. расш. 
республ. научно практической конф, судебных медиков и патологоанатомов Эст. ССР, 
Таллин, 1963, 119—120. — 12. Петропавловская И. В сб.: Продукты биосинтеза 
высших грибов и их использование. М.—Л., 1966, 100—108. — 13. Федоров А. А. 
(ред.) Продукты биосинтеза высших грибов и их использование. М.-Л., 1966, 3—4. — 
14. Шварц С. и др. В кн.: Комплексное изучение физиологически активных веществ 
низших растений. М.—Л., 1961, 266—267. — 15. Шнайд Я. Там же, 264—265.

О ВЛИЯНИИ ЭКСТРАКТА ЧАГИ НА АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗЫ 
САРКОМЫ 45 И НА ЗАЩИТНЫЕ И ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

ОРГАНИЗМА

Э. Розе

Резюме

Изучая действие препарата чаги FA на активность основного гликолитического 
(фермента — гексокиназы саркомы 45. мы следили за изменением веса надпочечников, 
селезенки и вилочковой железы в процессе лечения. Опыты были проведены на 36 
белых мышах, 17 из которых были контрольными. Подопытным животным в брюш
ную полость ежедневно вводили 1 мг/кг препарата FA, а контрольным животным — 
физиологический раствор поваренной соли.
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Из результатов опытов выяснилось, что активность гаксокиназы саркомы 45 в 
течение лечения не менялась. Ограничения роста не отмечалось. Таким образом, препа
рат не обладает сколько-нибудь значительным прямым антибластическим действием. 
На косвенное его действие указывают данные, полученные in vitro\ в концентрации 
10-4 препарат тормозит активность гексокиназы саркомы 45 только на 7—9%.

Выяснилось также, что во время роста саркомы уменьшился относительный вес 
вилочковой железы, причем под действием препарата FA вес становился еще меньше 
начиная с первой недели опыта. У опухоленосителей относительный вес селезенки стал 
больше, но во время лечения экстрактом чаги повышение веса замедлилось. В период 
же прогрессирования опухоли препарат FA увеличивал повышение относительного веса 
надпочечников.

Результаты опытов свидетельствуют о неспецифическим общем действии экстракта 
чаги, которое согласно теории нейроэндокринной адаптации выражается в инволюции 
вилочковой железы и гипертрофии надпочечников.

TUPE TSÜTOLOOGILISTEST JA EMAKAKAELA 
HISTOLOOGILISTEST MUUTUSTEST UROGENITAALTRAKTI 

TRIHHOMONIAASI KORRAL

H. KAARMA
(Tartu Linna Kliinilisest Sünnitusmajast, peaarst I. Veerma, ning Eksperimenmtiaalse 
ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 

korrespondentliige professor P. Bogovski)

Et selgitada, millised muutused võivad esineda ja on iseloomulikud 
T. vaginalis'ega nakatunud naiste tupe ja emakakaela limaskestas, uuri
sime 70 trihhomoonashegatiivsel günekoloogiliselt tervel naisel ja 250-1 
urogenitaaltrakti trihhomoniaasi põdeval naisel tupe tsütoloogilisi muu
tusi. Samal ajal uurisime 102 T. vaginali^ega nakatunud naisel ka 
emakakaela histoloogiliselt.

Mitte ühelgi kontrollrühma naisel ei leidunud tupe lameepiteeli 
rakkude tuumade patoloogilisi muutusi, samuti ei täheldatud enamikul 
juhtudest kõrvalekaldumisi lameepiteeli rakkude tsütoplasmas. Seevastu 
enamikul T. vaginalis'ega nakatunud naistel leidus tupe lameepiteeli 
rakkudes põletikulist muutusi, mis eelkõige avaldusid rakkude tuuma 
suurenemises ja perinukleaarse halo ning tsütoplasma vakuolisatsiooni 
sagedas esinemises.

Tupe lameepiteeli rakkude tuumade hüperkromaasiat üheaegselt 
tuuma kuju ja suuruse muutustega sedastasime vaid kuuel juhul, kus
juures selgelt diferentseeritavaid vähirakke leidsime ainult ühel. Seega 
kuulus meie poolt uuritud 250 naisest G. Papanicolaou (/) skeemi järgi 
IV klassi ainult üks ja III klassi ainult viis naist. Ülejäänud 244 naisest 
kuulus I klassi 74 naist ja II klassi 170 naist, olgugi et tupe lameepiteeli 
rakkudes täheldatud põletikulised muutused ei olnud viimastel kaugeltki 
ühesugused.

Et Papanicolaou skeem ei võimalda eristada põletikuliste tsüto- 
loogiliste muutuste intensiivsust, koostasime spetsiaalse testtabeli. Selle 
abil määrasime olenevalt põletikuliste ja düskarüootiliste muutuste inten
siivsusest igal uuritud juhul patoloogiliste muutuste kategooria. Testtabeli 
alusel osutus meil võimalikuks võrrelda tupe tsütoloogilisi muutusi 
urogenitaaltrakti trihhomoniaasi erinevate kliiniliste vormide korral, 
mille kohta me kirjanduses andmeid ei ole leidnud (vt. tabel).

Nagu võis oodata, jaotusid meie poolt uuritud haiged testtabeli järgi 
hoopis teisiti kui Papanicolaou skeemi järgi. Nii ei leidnud me 250 
T. vaginalis’ega nakatunud naise hulgas tupe lameepiteeli rakkudes noi- 
mist kõrvalekaldumisi testtabeli alusel ainult 74 naisel (ligikaudu 
30 ±6 %), kellest enamikul haigus kulges latentselt. Peaaegu pooltel (ligi-

t
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kaudu 48±6%) täheldasime lameepiteeli rakkude tuumades ja tsüto— 
plasmas minimaalseid patoloogilisi muutusi, kusjuures selles rühmas olid 
esindatud nii latentset kui ka kroonilist, samuti ägedat ja alaägedat

Patoloogiliste muutuste testtabel

Kategoo
ria ting

märk

Rakkude 
polümor

fism

Tupe lameepiteelirakkude tuumade 
muutused Tsütoplasma muutused

makro- 
nukleoos

polünuk- 
leoos

polümor
fism

hüper- 
kromaa- 

sia
halo vakuolisat- 

sioon

S О О О О О O- + O- +
M О O- + О О О -F-F -F +
о O- + + + + -O О О + H-----F + -F + H-----F + +-
T -F--F-F + + + + 0- + + О- + + + + + + + -F

Märkus: О patoloogiliste muutustega epiteelirakud puuduvad
-F patoloogiliste muutustega epiteelirakke vähe
+ + patoloogiliste muutustega epiteelirakke mõõdukalt
+ -F + patoloogiliste muutustega epiteelirakke rohkesti.

Kategooriasse S kuulusid juhud, kus patoloogiliste muutustega lameepiteeli- 
rakud puudusid kas üldse või leidus vaid üksikuid tsütoplasma halo ja vakuoli- 
satsiooniga rakke; kategooriasse M juhud minimaalsete kõrvalekaldumistega nor
mist; kategooriasse О juhud oluliste kõrvalekaldumistega normist ja kategooriasse 
T juhud tugevate kõrvalekaldumistega normist. Viimasesse kategooriasse paiguta
sime ka need juhud, kus tupe lameepiteeli rakkudes leidsime düskarüootilisi ja 
atüüpilisi muutusi, mis vastavalt Papanicolaou poolt soovitatud skeemile kuulusid 
III ja IV klassi.

trihhomoniaasi põdevad naised. Olulisi ja tugevaid kõrvalekaldumisi 
normist sedastati 57 naisel (ligikaudu 23±5%). Neist 50 juhul oli tegemist 
haiguse ägeda, alaägeda või kroolise, ja ainult 7 juhul latentse vormiga..

Tupe tsütoloogiliste muutuste hindamiseks koostatud testtabel õigus
tas end täiesti. Eelkõige osutus selle abil võimalikuks tõestada, et tupe 
lameepiteeli rakkude patoloogiliste muutuste intensiivsus on trihho
moniaasi erinevate kliiniliste vormide korral oluliselt erinev, mis Pa
panicolaou klassifikatsiooni järgi jääb sedastamata. Peale selle võimaldas 
tupe tsütoloogiliste muutuste jaotamine kategooriatesse kindlaks teha 
korrelatsiooni tupe lameepiteeli rakkude ja emakakaela limaskesta histo- 
loogilisel uurimisel täheldatud patoloogiliste muutuste vahel. Selgus, et 
peaaegu kõikidel juhtudel, kui esinesid olulised ja tugevad patoloogilised 
muutused tupe lameepiteeli rakkudes, täheldati ulatuslikke ja inten
siivseid põletikunähte emakakaela lameepiteeli aluses koes ja mitme
kihilises lameepiteelis. Sellistes preparaatides olid esiplaanil ulatuslik 
ümarrakuline ja segmenttuumaline infiltratsioon, tugev turse, liigveresus 
ja suured verevalumid laienenud veresoonte ümber. Samuti nagu tupe 
tsütoloogilised muutused, oli ka emakakaela limaskesta patoloogia T. va~ 
ginalis^ga nakatunud naistel trihhomoniaasi kõigi kliiniliste vormide 
korral kaugelt erinev. Nii täheldati emakakaela lameepiteeli aluses koes 
ja mitmekihilises lameepiteelis märksa ulatuslikumaid ja intensiivsemaid 
patoloogilisi muutusi ägeda haigusvormi puhul kui kroonilist trihho
moniaasi põdevatel naistel, viimastel aga olid need omakorda intensiiv
semad kui haiguse latentse vormi korral.

Ühel ja samal ajal põletikuliste muutustega leiti umbes viiendikul 
histoloogiliselt uuritud juhtudest emakakaela lameepiteeli atüpismi. See 
avaldus ühel juhul emakakaela invasiivse lamerakulise vähina, kuna 
kahel leiti rahutut või atüüpilist epiteeli ja 18 naisel abnormset epiteeli 
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või basaalset hüperaktiivsust. Väärib tähelepanu, et emakakaela lame
epiteeli atüpismi puhul (kokku 21 juhtu) esinesid 19 naisel meie poolt 
koostatud testtabeli järgi ka tupe lameepiteeli rakkude olulised või tuge
vad patoloogilised muutused, kuid Papanicolaou klassifikatsiooni järgi 
kuulus neist enamik II klassi.

Arvestades asjaolu, et emakakaela lameepiteeli atüüpilised muutused, 
siinhulgas isegi nõrk atüpism, võivad omada tähtsust vähi tekke seisu
kohast (3, 4, 10), on selliste muutuste õigeaegne avastamine urogeni
taaltrakti trihhomoniaasi puhul väga tähtis. Seetõttu ongi tupe tsüto
loogiliste muutuste hindamisel otstarbekas, et peale Papanicolaou 
skeemi kasutataks ka meie poolt väljatöötatud testtabelit. See on tarvilik 
selleks, et selgitada, millistel juhtudel emakakaela tuleb kindlasti histo- 
loogiliselt uurida. Niisama tähtis on ka T. vaginalis'e otsimine urogeni- 
taaltraktis emakakaela lameepiteeli atüpismi juhtudel, sest emakakaela 
atüüpilisi muutusi trihhomoniaasi korral peavad paljud autorid (1, 2, 5, 
6, 8, 9) taandarenevaks.

KIRJANDUS: 1. Bechtold, E., R e i c h e r, N. B. Cancer, 1952, 5, 3, 442—457. 
— 2. Dražancic, A., Ivic, J., Krstulovic, B. Wiadomošci Parazytologiczne, 
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Bakterid. Suppi, ad vol. XIII. Basel—New York, 1950. — 4. G ö r c s, I., L a j о s L., 
Kumm erlander, L. Zbl. Gynäkol., 1958, 19 ,758—765. — 5. Haour, P., Lau- 
ras, G., Mikaelian, S. Compt. rend. Soe. fran?. gynecol., 1957, 27, 9, 413—419. — 
6. Lang, A. Münchener med. Wochenschr., 1962, 104, 20, 952—953. —7. Papa
nicolaou, G. N. Ann. Internal Med., 1949, 31, 661—674. — 8. P 1 о ii s к i, J., Wasi- 
lewska, B., Karwan, A. Wiadomošci Parazytologiczne, 1966, 12, 2—4, 214—215. — 
9. Polachowski, К., T e t e r, J. Ginekol. polska, 1956, 28, 5, 631—636. — 
10. W a h i, P. N., К e h a r, U., M а 1 i, S., Bansel, О. P. Tp. VIII междунар. про
тиворакового конгр., 1962, 5, 334—338.

ЦИТОЛОГИЯ ВЛАГАЛИЩА И ГИСТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПРИ ТРИХОМОНОЗЕ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

X. Каарма

Резюме

В клетках плоского эпителия влагалища женщин, инфицированных Т. vaginalis, 
очень часто обнаруживаются воспалительные изменения, проявляющиеся прежде всего 
в увеличении размера ядра клетки и нередко встречающихся перинуклеарном гало 
и вакуолизации цитоплазмы. Эти изменения наиболее выражены у женщин, больных 
острым и подострым трихомонозом, хотя существенные отклонения от нормы наблю
даются также при хроническом и латентном трихомонозе.

Для определения интенсивности патологических изменений клеток плоского эпи
телия влагалища женщин, больных трихомонозом урогенитального тракта, можно 
рекомендовать составленную в процессе настоящей работы тест-таблицу, позволяющую 
комплексно выразить степень интенсивности воспалительных изменений клеток пло
ского эпителия влагалища.

Патология слизистой оболочки шейки матки у женщин, инфицированных Т. vagi
nalis, так же как и цитологические изменения влагалища, далеко не одинакова при 
различных клинических формах трихомоноза. Так, гиперемия и кровоизлияния, отек, 
круглоклеточная и сегментноядерная инфильтрация в подэпителиальной ткани и много
слойном плоском эпителии шейки матки у женщин с острым и подострым трихомо
нозом значительно обширнее и интенсивнее, чем у женщин, больных хроническим три
хомонозом, а у последних, в свою очередь, интенсивнее, чем у женщин с латентной 
формой трихомоноза.

Наряду с воспалительными изменениями у женщин, больных трихомонозом уро
генитального тракта, при гистологическом исследовании шейки матки часто можно 
обнаружить и атипизм плоского эпителия. Так как в большинстве таких случаев одно
временно встречаются существенные или сильные патологические изменения и в клет
ках плоского эпителия влагалища, то, пользуясь составленной в настоящей работе 
тест-таблицей для оценки цитологических изменений влагалища, можно заранее ска
зать, в каких случаях следует проводить гистологическое исследование слизистой обо
лочки шейки матки. .
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TERVISHOIU ORGANISATSIOON
TERVISHOIUASUTUSTE ÜLEMINEKUST VIIEPÄEVASELE 

TÖÖNÄDALALE

Arstiteaduse kandidaat A. SARAP ja V. ILMOJA
(Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumist, ja Tallinna Pelgulinna Haiglast, 

peaarst V. Ilmoja)

NLKP XXIII kongressi direktiivides NSV Liidu rahvamajanduse 
arendamise viie aasta plaani kohta on ette nähtud ettevõtete, asutuste 
ning organisatsioonide tööliste ja teenistujate plaanikindel üleviimine 
viiepäevasele töönädalale. 1967. a. alguseks oli Tallinnas sellele üle läi
nud 90 ettevõtet, Tartus 15 ettevõtet ning paljud ettevõtted vabariigi 
teistes linnades ja rajoonides. Viiepäevane töönädal on kehtestatud juba 
mõnes kolhoosiski (näiteks Paide rajooni V. I. Lenini nimelises kolhoosis). 
See kohustab ka meditsiiniasutusi töö ümberkorraldamiseks ettevalmistusi 
tegema.

Viiepäevasele töönädalale üleminekuks on ettevalmistusi teinud ka 
Tallinna Pelgulinna Haigla. Raamatupidamise alal töötajaile on lühem 
töönädal kehtestatud 1966. a. veebruarikuust alates. Graafik koostati nii, 
et pikemad tööpäevad on enne palgapäevi, sest palkade arvestamine nõuab 
alati rohkem aega. Selline töö ümberkorraldus lubab nende ülesandeid 
paremini täita.

Töö korraldamisel haigla statsionaaris ja polikliinikus tuleb arvestada 
kõiki asjaolusid. Statsionaaris peab töö kulgema kõigil nädalapäevadel, 
mis on tarvilik selleks, et haigete hooldamine ja ravi jätkuksid häireteta. 
Seega ettevalmistamisel üleminekuks viiepäevasele töönädalale ei ole 
tähtis mitte ainult graafikute koostamine, mille järgi töötajad saaksid 
kaks puhkepäeva nädalas, vaid tuleb silmas pidada ka seda, et töö kor
raldataks ümber asjatundlikult ja läbimõeldult. .

Tallinna Pelgulinna Haigla kõik osakonnad on välja töötanud konk
reetsed plaanid ja graafikud. Need on ühiselt läbi arutatud ning koos 
ametiühinguorganisatsiooniga otsustati prooviks viiepäevasele töönädalale 
kolmeks kuuks üle viia statsionaari teraapiaosakonnad ja polikliiniku sto- 
matoloogiaosakond.

Tallinna Pelgulinna Haiglas on 225 plaanilist voodikohta (105 tera- 
peutiliste, 60 kirurgiliste ja 60 günekoloogiliste haigete jaoks). Teraapia
osakonnad asuvad eraldi hoones, kus on ka füsioteraapia-, elektrokardio- 
graafia- ja röntgenikabinet, ja moodustavad omaette ravikorpuse.

1963. aastast alates töötas teraapiaosakonnas pühapäeviti ja riiklike 
pühade ajal peale valvearsti ka üks osakonnaordinaator või osakonna
juhataja. Pühapäeviti töötasid protseduuriõed, samuti oli avatud füsio
teraapia- ning elektrokardiograafiakabinet jt. Varem oli keskharidusega 
personali täiendavalt ette valmistatud elektrokardiograafia ja ravikeha- 
kultuuri alal töötamiseks. Seda tehti peamiselt kommunistliku töö liiku
mise käigus, kusjuures mitmed meditsiiniõed võtsid endale kohustuseks 
õppida täiendavalt töötama ravikehakultuuri instruktoritena, elektrokar- 
diograafiakabineti meditsiiniõdedena, tegema mõningaid laboratoorseid 
uuringuid jms.

Seoses viiepäevasele töönädalale üleminekuga teraapiaosakondades 
keskharidusega personali osas nimetamisväärseid muutusi ei toimunud, 
sest palati- ja protseduuriõed töötasid ühtlase graafiku kohaselt nii töö- 
kui ka pühapäevadel.

Osakondade vanemõed täidavad oma ülesandeid viie päeva jooksul 
ning reedeti varustatakse osakonnad ravimitega ka järgmiseks kaheks 
päevaks. Osakonnas määratakse nädalavahetusel vastutavaks meditsiini
õeks protseduuride.
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Viiepäevase töönädala puhul töötas laupäeviti kummaski teraapia- 
osakonnas üks ordinaator ning peale selle veel üks osakonnajuhataja või 
vanemordinaator.

Peale tavalise töögraafiku koostati graafiku lisa, milles oli täpselt 
näidatud, kes vajaduse korral teeb elektrokardiogramme jms. Samuti on 
selles näidatud, millises ulatuses ja kes täidab laupäeval või pühapäeval 
töötanud arsti ülesandeid, kui talle antakse puhkepäev.

Viiepäevane töönädal on võimalik kehtestada ka polikliinikus, kus 
arsti juurde pöördujate vastuvõtt jätkuks ka laupäeviti, samuti töötaksid 
abikabinetid. Vastuvõtuaega laupäeviti ei kasutata praegu täielikult, mis
tõttu asjatult raiskame tööjõudu. Kui vastuvõtuaegu laupäeviti lühendada 
ja teistel päevadel vastavalt pikendada, siis kasutatakse tööjõudu ots
tarbekamalt.

Viiepäevasele töönädalale ülemineku etapil võiks ühel nädalal kuus 
anda ainult ühe puhkepäeva. Sellisel juhul, kui laupäeviti (valve-vastu- 
võtu päevadel) töötamise eest antakse vaba päev, ei rikuta nädala 5-töö- 
päevast töörütmi. Esialgu (üleminekuperioodil) on vastuvõtud laupäeviti 
vajalikud, sest osa ettevõtteist töötab iga 6—8 nädala järel üks kord ka 
laupäeviti.

Et paljud meditsiinitöötajad töötavad rohkem kui ühel ametikohal, 
lüheneb nende keskmine tööpäeva pikkus mõnevõrra sel juhul, kui neil 
kord kuus on ainult üks puhkepäev nädalas (näiteks kui ühel laupäeval 
kuus töötataks 8 tundi, siis lüheneks iga tööpäeva pikkus 21—24 minuti 
võrra, mis oleneb tööpäevade arvust kuus).

Tallinna Pelgulinna Haigla polikliinikutes võeti aastail 1963—1965 
haigeid vastu ka pühapäeviti, kuid elanikud ei pöördunud sinna. Arsti 
vastuvõtu keskmiseks koormuseks oli vähem kui üks haige tunnis. Need 
vastuvõtud likvideeriti kui ebaotstarbekad. See näitab, et inimesed pöör
duvad polikliinikusse puhkepäevadel vaid siis, kui selleks on erakordne 
vajadus.

Vabariigi kergetööstuse ministeeriumi süsteemis korraldatud uuri
mistel selgus, et nende protsent, kes pooldavad viie tööpäevaga nädalat, 
on meil üleliidulisest keskmisest kõrgem. Moskvas, Novosibirskis, Dnepro- 
petrovskis ja Kostromas tehtud uurimiste andmeil kiidab viiepäevase töö
nädala heaks 80%, meie tekstiilivabrikutes tehtud uuringute järgi aga 
üle 90 protsendi töölistest.

Tallinna Pelgulinna Haiglas täitis ankeedi 39 töötajat (18 arsti ja 21 
meditsiiniõde), kel viiepäevane töönädal oli juba kehtestatud ja kes kõik 
pooldasid seda, kusjuures 1,0 koormusega töötas 14, 1,25 koormusega 2 ja 
1,5 koormusega 17 töötajat. Kuus ankeedi täitjat jättis küsimuse koor
muse kohta vastamata.

Vastused ankeedi küsimustele osutusid alljärgnevaks.

Küsimused Vastused
1. Meditsiinilise teenindamise 

(ravi) tase
paranes 

3
jäi endiseks 

36
halvenes

2. Profülaktilise töö tase paranes 
6

jäi endiseks 
33

halvenes

3. Nädalavahetusel puhkasite paremini
37

endiselt 
2

halvemini

4. Haigetega tegelemiseks jäi 
aega

rohkem
5

sama palju 
34

vähem

5. Kvalifikatsiooni tõstmisele 
saite tähelepanu pöörata

rohkem
22

sama palju
17

vähem

6. Lugesite meditsiinilist kir
jandust

rohkem
21

sama palju
18

vähem

7. Lugesite poliitilist kirjan
dust

rohkem
11

sama palju 
28

vähem

8. Lugesite ilukirjandust rohkem
35

sama palju
4

vähem

197



Ankeedi vastustest ilmneb, et viiepäevast töönädalat soovivad ka 
meditsiinitöötajad. See soodustab nende puhkeaja kasutamist ja kvali
fikatsiooni tõstmist.

Jälgisime ka mõningaid näitajaid haigete liikumise kohta, võrreldes 
1966. а. IV kvartali andmeid 1965. а. IV kvartali andmetega, mil töötati 
põhiliselt kuupäevase töönädalaga.

Haigete saabumine teraapiaosakondadesse

Nädalapäevad
1965. а. IV kvartal 1966. а. IV kvartal

haigete arv % haigete arv %

Esmaspäev 103 17,0 88 15,7
Teisipäev 80 13,3 85 15,2
Kolmapäev 101 16,7 94 16,8
Neljapäev 106 17,6 77 13,8
Reede 80 13,3 98 17,5
Laupäev 118 19,6 82 14,6
Pühapäev 15 2,5 36 6,4

Kokku 603 100% 560 100%

Haigete lahkumine teraapiaosakondadest

Nädalapäevad
1965. а. IV kvartal 1966. а. IV kvartal

haigete arv % haigete arv %

Esmaspäev 58 9,9 48 8,5
Teisipäev 81 13,8 95 16,8
Kolmapäev 90 15,5 93 16,5
Neljapäev 96 16,3 81 14,4
Reede 107 18,1 132 23,3
Laupäev 148 25,2 104 18,4
Pühapäev 7 1,2 12 2,1

Kokku 587 100% 565 100%

Viiepäevase töönädala puhul ühtlustus mõnevõrra haigete saabumine 
statsionaari üksikute nädalapäevade kaupa (välja arvatud pühapäev), kõi
kudes nädalapäevade lõikes 21 haige võrra, 1965. a. aga 38 haige võrra.

Haiged kirjutatakse statsionaarist välja paljudel juhtudel just nädala 
lõpul (reedel ja laupäeval), kusjuures kuuepäevase töönädala puhul tehti 
seda kõige rohkem laupäeval (25,2%), viiepäevase puhul aga reedel 
(23,3%). Osalt avaldab mõju see, et haigete sugulastel on rohkem võima
lusi neile järele tulla, sest laupäev on lühem tööpäev, mille tõttu haige 
edasist hooldamist ja ravi saab kodus paremini korraldada.

Viiepäevase töönädala puhul vähenes haigete keskmine voodipäevade 
arv 1,1 päeva võrra (1965. а. IV kvartalis 19,8 ja 1966. а. IV kvartalis 
18,7). Seega jälgitud näitajate osas halvenemist ei täheldatud.

Viiepäevase töönädala kehtestamiseks on vaja mõtteid ja kogemusi 
vahetada ning julgemini tegutseda, sest meditsiiniasutused ei tohi töö 
organiseerimises kaasajast maha jääda.
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О ПЕРЕХОДЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НА ПЯТИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

А. Сараи и В. Ильмоя

Резюме

В Директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР предусмотрен планомерный перевод рабочих и служащих предприя
тий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю. Это обязывает 
и медицинские учреждения вести подготовку к перестройке своей работы.

Подготовка к переходу на пятидневную рабочую неделю заблаговременно была 
проведена в Пельгулиннаской больнице г. Таллина. Сотрудники бухгалтерии начали 
работать по укороченной рабочей неделе с февраля 1966 года. При переходе на пяти
дневную рабочую неделю важно не только составить график работы, по которому 
работники получили бы 2 свободных дня в неделю, но и продуманно, со знанием дела 
перестроить всю работу. Все отделения Пельгулиннаской больницы составили конкрет
ные планы и графики и совместно их обсудили. На пятидневную неделю были переве
дены на пробу на трехмесячный срок терапевтическое отделение больницы и стомато
логическое отделение поликлиники. В терапевтическом отделении в отношении среднего 
медицинского персонала существенных изменений не произошло, так как палатные и 
процедурные сестры работали согласно равномерному графику как в рабочие, так и в 
воскресные дни. Старшие сестры отделений выполняли свои обязанности в течение 
5 дней недели, снабжали отделения лекарствами в пятницу на следующие 2 дня. 
Ответственной медицинской сестрой в эти дни назначалась процедурная сестра. По суб
ботам в каждом из отделений работало по одному ординатору и заведующий отделе
нием или старший ординатор.

В поликлинике вопрос следует решать таким образом, чтобы по субботам про
должался прием обращающихся к врачу и работали бы подсобные кабинеты. Если 
время приема по субботам сделать короче, а в остальные дни соответственно удли
нить его, то можно наиболее целесообразно использовать рабочую силу.

Опыт Пельгулиннаской больницы г. Таллина оправдал себя и свидетельствует о же
лании медицинских работников перейти на пятидневную рабочую неделю. Из ответов 
анкетного опроса выясняется, что в пятидневную рабочую неделю работа идет более 
целесообразно, причем значительно больше времени остается для повышения квалифи
кации, чтения медицинской и художественной литературы, а также для отдыха. В то 
же время уровень медицинского обслуживания больных и профилактической работы не 
•снижается.

NÕUKOGUDE VÕIMU 
50 AASTAPÄEVAKS

HAIGEKASSAD JA ARSTIABI

Esimeseks Eestis tegevust alustanud haigekassaks oli 1913. a. rajatud 
Sindi ühishaigekassa. Kuigi ettevalmistused haigekassade asutamiseks 
algasid pärast haiguskindlustuse seaduse vastuvõtmist 1912. a., kestis 
organiseerimisjärk 1914. aastani, mil nende arv ulatus 22-ni.1 Haige
kassad asutati tol perioodil peamiselt ettevõtete juurde, kuna teist laadi 
haigekassad — ühishaigekassad — jäid tagaplaanile. 1915. a. lõpul tööta
nud 33 haigekassast oli viimati nimetatuid ainult 6, mille kaudu oli 
hõlmatud ainult 7% haiguskindlustusele kuuluvaist töötajaist. Suurimaks 
oli Kreenholmi Manufaktuuri haigekassa, kuhu 1915. a. kuulus 9246 töö
tajat.

1 «Eesti Statistika» 1937, lk. 365.

Kuni 1917. a. kindlustasid haigekassad töölisi vaid niisugustest ette
võtetest, kus töötajaid oli vähemalt 20—30. Töövõimetuse korral maksis 
haigekassa neile rahalist toetust. Arstiabi andmist korraldasid ette
võtjad.
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Haigekassade ajaloos on tähtsaks aktiks töölisklassi üha hoogustuva 
revolutsioonilise võitluse survel 25. juuli (7. augusti) 1917. a. Ajutise- 
Valitsuse dekreet, mis väikeste täiendustega kehtis kodanliku dikta
tuuri lõpuni.

Üheks oluliseks saavutuseks tuleb pidada haigekassade omavalitsuse 
loomist — ettevõtjad kõrvaldati haigekassade juhtimiselt ning juhtimine 
läks täielikult töötajate endi kätte. Dekreedi alusel laiendati haiguskind
lustust ka niisugustele ettevõtetele, kus töötas vähemalt 5 töölist, samuti 
pikendati tasuta arstiabi andmise tähtaegu pikaajalise haigestumise korral 
26 nädalani ja korduvatel haigusjuhtudel 30 nädalani aastas (varem oli 
see 17,5 nädalat). Haigekassadele anti võimalus võtta töötajate ravi kor
raldamine ettevõtjailt endi kätesse. Sel juhul pidi ettevõtja haigekassale 
tasuma peale haiguskindlustuse maksu 2 veel kuni 2% haigekassas regist
reeritud töötaja palgasummast. Ettevõtjail oli töötajaile arstiabi andmist 
odavam ise korraldada, mistõttu nad ravi iga hinna eest püüdsid endi 
kätes hoida. Suuremates ettevõtetes olid selleks tööle võetud nn. vabriku- 
arstid, kes ühe eriala spetsialistidena olid sunnitud ravima kõiki haigusi. 
Palka maksis neile ettevõtja ja seega olid nad ka viimasest sõltuvad. 
Nagu näitavad arhiivimaterjalid, ei saanud arst ravimise ja haige töölt 
vabastamise tähtaegu sageli määrata kutse-eetikast lähtudes, vaid oli 
sunnitud arvestama ettevõtja soove. Nii kaotas dr. M. Püümann (Püü- 
mets) arstikoha vabrikus vaid sellepärast, et ei täitnud vabrikandi ette
kirjutusi.3

2 Kindlustusmaksud (keskmiselt 2% töötasust) arvasid ettevõtjad töötajate töö
tasust palgamaksmisel maha. Lisaks seilele tuli ettevõtjal omalt poolt maksta nii
sama suur summa, mis peeti kinni töölise palgast.

3 Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riiklik Kesk
arhiiv (edaspidi lüh. ORRKA), f. 2000, nim. 1, s.-ü. 1480, 1. 107.

4 ORRKA, f. 2200, nim. 1, s.-ü. 70, 1. 11.
6 Tallinna Linna Arhiiv, f. lill, nim. 1, s.-ü. 43, 1. 205.
6 ORRKA, f. 2180, nim. 1, s.-ü. 15, 1. 15.
7 Haigekassasse kuulus ainult 30 liiget ja ta oli seega kõige väiksem haige

kassa Eestis.

Võrreldes teiste ettevõtetega olid kahekümnendate aastate lõpul suh
teliselt lahedad ravimisvõimalused Balti Puuvillavabriku töötajail, kus 
avati oma ambulatoorium, võeti tööle ühe asemel 5 arsti, 2 velskrit,, 
õde ja hambaarst.4 Kuid kõike seda saavutasid vabriku töötajad pärast 
seda, kui haigekassa korduvalt oli teinud katset Tallinna Ühise Haige
kassaga ühineda. Niisuguse ambulatooriumi ülalpidamine läks vabriku- 
valitsusele küllaltki palju maksma. Seetõttu on mainitu ka ainus teada 
olev fakt, mil 1937. a. vabrikuvalitsus lõpuks ise soovi avaldas, et haige
kassa võtaks töötajatele arstiabi korraldamise enda kätte.5

Haigekassadest oli Tartu Üldhaigekassa esimene, kes 1918. а. 1. jaa
nuarist alates võttis töötajatele arstiabi andmise enda korraldusse.6 Sellele 
järgnesid 1923. a. Võru—Petseri ja Valga ühishaigekassad.

Ka Tallinna Ühine Haigekassa alustas esimestest tegevusaastatest 
peale aktiivset võitlust töötajate ravi enda korraldusse võtmise eest, kuid 
vabrikantide vastuseisu tõttu see lükkus kuni 1925. a. edasi.

1938. a. Eestis tegutsenud 25 haigekassast oli selleks ajaks töötajate 
ravi enda korraldusse võtnud 16, sealhulgas 13 ühishaigekassat ja 3 ette
võtete juures asunud haigekassat (A./s. Loksa Tehaste Haigekassa, Tal
linna Piiritusevabrikantide Ühisuse Rosen ja Ко. haigekassa 7 ning Balti 
Puuvillavabriku haigekassa), mille kaudu arstiabi ja ravimeid sai tasuta 
86,3% haigekassa liikmeist.

Haigekassad teenindasid töötajaid tasuta põhiliselt kahesuguse süs
teemi järgi. Osa neist (näiteks Tartu Üldhaigekassa) sõlmis lepingu arsti
dega, kes haigekassa poolt väljaantud tõendi alusel ravisid haigekassasse 
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kuuluvaid töötajaid. 1. jaanuaril 1938. a. oli Tartu Üldhaigekassal sõlmi
tud leping 102 arsti, 18 masseerija ja ämmaemandaga.8

8 ORRKA, f. 2180, nim. 1, s.-ü. 186, 1. 87.
. 9 Sealsamas, f. 959, nim. 3, s.-ü. 51, 1. 4 ja 19.

10 «Eesti Statistika» 1940, lk. 184.
11 ORRKA, f. 959, nim. 3, s.-ü. 49, lk. 2; f. 1831, nim. 1, s.-ü. 864, 1. 24 ja 

f. 2181, nim. 1, s.-ü. 186, 1. 87.

Teistes haigekassades (näiteks Tallinna Ühine Haigekassa) andsid 
tasuta arstiabi põhiliselt nende alalises teenistuses olevad arstid. 1938. a. 
töötas Tallinna Ühise Haigekassa raviasutustes 53 arsti ja 19 hambaarsti. 
Peale selle olid haigekassal lepingud sõlmitud 16 arsti ja 4 hambaarstiga.9 
Kokku töötas 1. juulil 1938. a. haigekassades alaliselt 85 arsti, 34 hamba
arsti, 14 velskrit, 26 meditsiiniõde jt. Peale alalise meditsiinipersonali oli 
neil samal ajal lepinguline vahekord 455 arsti, 47 hambaarsti, 52 ämma
emanda, 7 velskri, 3 meditsiiniõe ja 43 masseerijaga.10 Osa neist töötas 
lepingu alusel mitmes haigekassas.

Et ravimid kodanlikus Eestis olid küllaltki kallid, tuleb hinnata ka 
haigekassade algatust oma apteeke avada, kust haigekassa sai ravimeid 
osta 20—40% odavama hinna eest kui muudest apteekidest.11 1938. a. 
olid oma apteegid avanud Tallinna, Tartu ja Narva ühishaigekassa ning 
Hiiu-Kärdla Kalevivabriku haigekassa.

Haigekassade peamiseks ülesandeks oli maksta seal registreeritud 
töötajaile toetust haigestumiste, sünni ja surma korral ning enamikul 
juhtudest korraldada haigete tasuta meditsiinilist teenindamist. Teises 
järjekorras maksid haigekassad haigustoetust ka töötajate perekonna
liikmetele ning võimaldasid neile tasuta arstiabi, mille ulatus olenes ühe 
või teise kassa majanduslikust olukorrast.

1939. a. kuulus haigekassadesse ligikaudu 75 000 töötajat ja 46 000 
nende perekonnaliiget.

Kokku võttes iseloomustab kodanlikus Eestis kehtinud haiguskind
lustust selle piiratud ulatus, töötajate kohustus tasuda kindlustusmakse 
jne., kusjuures riik ei toetanud haigekassasid rahaliselt. Samal ajal tegid 
haigekassade teenistuses olevad isikud omalt poolt kõik, et haigekassade 
käsutuses olevaid vahendeid töötajate huvides maksimaalselt ära kasu
tada ning seisid valvel nende tervise kaitsel.

S. Ahelik

БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

С. А хе лик.

Резюме

Первые больничные кассы в Эстонии были созданы в 1913—1914 гг. Главная за
дача их состояла в выплате зарегистрированным в кассах трудящимся пособий по 
болезни, родам, на похороны, а также в организации медицинского обслуживания 
членов касс и их семей. Медицинское обслуживание трудящихся происходило двумя 
способами: 1) через предпринимателя и 2) через больничные кассы. В 1938 году меди
цинским обслуживанием через больничные кассы было охвачено 86,3% членов касс. 
Крупные больничные кассы (Тартуская и особенно Таллинская объединенные больнич
ные кассы) предоставляли трудящимся квалифицированную медицинскую помощь.
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AASTAIL 1924—1930
(Boriss Pšenitšnikovi mälestusi)

Nõukogude võimu juubeliaasta puhul pöördus toimetus Eesti NSV Punase Risti 
Seltsi Keskkomitee aseesimehe, endise revolutsioonilise võitleja Boriss Pšenitšnikovi 
poole, paludes tal lühidalt meenutada kodanliku korra aastaid.

Anname sõna B. Pšenitšnikovile, kes jutustas meile oma üliõpilaspõlvest Tartus 
aastail 1924—1930.

Astusin Tartu ülikooli arstiteaduskonda 1924. a. sügisel pärast Narva vene 
gümnaasiumi lõpetamist 17-aastase noorukina. Tol ajal kõnelesin eesti keelt veel 
väga puudulikult. Õppimisel ei olnud see ületamatuks takistuseks, sest õppejõudude 
hulgas oli suur erikaal sakslastel, eriti Venemaalt revolutsiooni eest põgenenud 
sakslastel, ja loenguid peeti peamiselt saksa ning osalt ka vene keeles. Hiljem tuli 
ülaltpoolt korraldus, et professorid, kes lugesid vene keeles, läheksid üle eesti 
keelele.

Mis erialasse puutub, siis olid arstiteaduskonna õppejõud tol ajal väga tuge
vad. Neist, kellel minu arstiks kujunemisel oli määrav osa, meenutaksin kõigepealt 
anatoomia- ja histoloogiaprofessor Alfred Sommerit, Harkovist opteerunud balti 
sakslast, ja juudi rahvusest šveitsi füsioloogi professor Alexander Lipschützi. 
Meditsiinipedagoogidena olid nad kahtlemata kõrgel tasemel. Nende loengutel oli 
sügavust, üliõpilasele andsid nad palju. Edasi tuletaksin meelde balti sakslasest 
kliinilise kirurgia professorit Rudolf Wanachit ja eestlasi bakterioloogiaprofessor 
Karl Schlossmanni ning akušöörgünekoloogi professor Jaan Miländerit. 
Hiilgav lektor oli psühhiaatriaprofessor Maximilian Bresovsky, päritolult vististi 
poolakas. Muidugi ei saa mööda minna professor Ludvig Puusepast. Veel mai
niksin balti sakslastest topograafilise anatoomia, operatiivse ja üldise kirurgia dot
senti John Blumbergi, kes palju aastaid oli töötanud Moskvas, ja silmahaiguste 
professor Ernst В 1 e s s i g i t ning šveitslast farmakoloogiaprofessor Siegfried 
L о e w e t. Ka professorite assistendid olid kõrge kvalifikatsiooniga inimesed. Üli
õpilased, kes õppida tahtsid, said tõesti hea ettevalmistuse. Kõige nõrgem õppejõud 
oli kurioossel kombel teaduskonna dekaan kirurgiaprof essor Konstantin К о n i k, 
minu arusaamise järgi rohkem ülikooli ametnik, kui õppejõud ja arst. Koniku 
loengud ei pakkunud praktiliselt midagi. Oma päevase pensumi luges ta õpikust 
sõna-sõnalt maha, mistõttu teda harilikult keegi ei kuulanudki. Üliõpilaste hulgas 
puudus tal igasugune autoriteet.

Kõik see, mida eespool ütlesin Sommeri ja Lipschützi kohta, valgustab neid 
ainult ühest küljest. Nii kõrgelt kvalifitseeritud teadusemees ja hea lektor kui näi
teks professor Sommer oligi, niisama reaktsiooniline oli ta kõigis oma vaadetes. 
Sommer vihkas kõike, mis kuidagi oli seotud revolutsiooniga. Naistesse suhtus ta 
varjamata põlgusega. Ta kõneles avalikult, et neil pole ülikoolis midagi teha. Naise 
elule võisid tema sõnade järgi sisu anda ainult tuntud kolm suurt k-d: Kinder, 
Kirche, Küche.

õppetööks vajalikke laipu sai anatoomikum tavaliselt vanglast, kui seal mõni 
vang suri, või haiglatest, kui surija ei olnud suutnud haiglaarvet tasuda. Mõned 
müüsid äärmises rahapuuduses oma surnukeha ülikoolile juba eluajal. Laipu oli 
siiski alati vähe. Kuid millegipärast olid anatoomikumi keldrid minu õppeaja esi
mese semestri lõpul äkki surnuid täis. Professor Sommer käis rõõmsa näoga ringi — 
lahkamismaterjali jätkus kõigile. Algul imestasime selle järsu muutuse üle väga, 
seda enam, et surnute hulgas oli palju noori tugevaid, terve välimusega inimesi. 
Jubedat tõde hakkasime aimama alles siis, kui ühe. ja teise peas või kehas avas
tasime kuulihaavu. Küsisime professor Sommerilt otseselt: «Kelle laibad need on?» 
Sommer, nägu halvatusest moonutatud, suu viltu ja ühes silmas alati pisar, vastas 
küünilise naeruga: «Need on nende inimeste laibad, kes lapsepõlves liiga vähe vitsu 
on saanud.»

Siis sai täiesti selgeks, et meie ees on 1924. aasta 1. detsembri ülestõusu ohvrid, 
kodanluse poolt hukatud revolutsionäärid ja ülestõusule kaasaaitajate surnukehad.

Minu isa oli Vasknarva vene algkooli juhataja. Mina polnud perekonnas ainus 
laps ja meie majanduslikud võimalused olid vägagi piiratud. Üliõpilasena andsin 
keskkooliõpilastele järeleaitamistunde, suvel töötasin juhuslikel töödel. Ma ei tohti
nud nuriseda — ka isa saatis raha. Aga kui palju seda oli, mis tema suutis anda... 
1924. aastal oli õppemaks I semestris 2500, II semestris 3500 marka, peale selle veel 
lisamaks praktikumide eest. Kuid vastavalt elukalliduse tõusule õppemaks suure
nes. 1930. a., kui lõpetasin, võeti semestri eest juba 60 krooni. Kaks korda aastas, 
kui õppemaksu ära maksid, tuli mitu kuud süüa ainult margariiniga leiba ja teed 
peale rüübata. Sel ajal, üliõpilaspõlves, tekkisid mul mao- ja kaksteistsõrmiksoole- 
haavandid, mis mind on piinanud eluaja. 

Üürid olid kõrged. Minu esimene pisitilluke üliõpilastuba asus kaugel agulis, 
Saeveski tänavas, kuid sellegi pugeriku eest tuli maksta 1000 marka kuus. Tõeline 
nuhtlus oli raamatutega. Õpikud olid peaaegu kõik saksakeelsed ja väga kallid. 

202



Ostsime neid tavaliselt Promenaadi tänava vanaraamatukauplusest, mille omanikuks 
oli keegi härra Vanatoa. Oli see alles mees üliõpilastelt raha välja pigistama! Ostsid 
näiteks Vanatoalt õpiku ja maksid selle eest 1500 marka, sest seda oli hädasti vaja. 
Kui mõne aja pärast selgus, et süüa on veelgi hädalisemalt vaja, ja ei leidunud 
muud teed kui raamat kauplusse tagasi müüa, siis oli härra Vanatoal sellesama 
raamatu eest võimalik maksta ainult 700 marka ...

Korra, kui valmistusin eksamiks dotsent Blumbergi juures, oli vaja tema õpi
kut, kallist rikkalikult illustreeritud raamatut, mis oli välja antud kusagil Saksa
maal. Kolme üliõpilase peale panime rahad kokku ja tõime õpiku Vanatoa juurest 
ära. See tekitas ränga lünga minu niigi kasinasse eelarvesse. Kolm päeva enne 
eksameid lõppes raha täiesti otsa. Laenata polnud kah mitte kusagilt. Nende kolme 
päeva kestel ei söönud ma sõna otseses mõttes mitte midagi. Jumal teab, mis ajast 
oli ühe koti soppi jäänud natuke kakaopulbrit. Korteriperenaiselt sain keeva vett. 
Puistasin mõru pulbrit kuuma vette ja hoidsin endal sellega kolm päeva elu sees. 
Teoreetilise osa vastasin eksamil see-eest hästi, kuid siis viis Blumberg meid ope- 
ratsioonituppa. Asusime igaüks oma kohale. Minule anti ülesanne amputeerida reis. 
Seisin, suur amputeerimisnuga käes, laiba kõrval ja ootasin oma järjekorda. Äkki 
hakkasin nõrkusest vaaruma ja nuga lendas kõlinal põrandale. Blumberg sai algul 
pahaseks, siis aga nägi isegi, et minuga pole kõik korras. Tema küsimusele: «Härra 
Pšenitšnikov, kas olete haige?» vastasin jaatavalt. Nii oli igati lihtsam. Sest kui
das võisin öelda, et olen juba mitu päeva söömata, kui suur osa üliõpilastest, kes 
meid hetkel ümbritsesid, võis vahel ühe ööga rohkem raisata, kui mina kogu kuuga. 
Vaesus, see oli tol ajal ja tolles keskkonnas häbiasi...

Miks ma sellest kõigest nii pikalt räägin? Mäletan, professor Lipschütz hak
kas ühe loengu lõpul loetlema, missugust kirjandust meil tingimata veel läbi töö
tada tuleb. Küsisin, kust seda kõike võtta. Professor oli pisut imestunud: «Tuleb 
osta», arvas ta jahedalt. Kui julgesin arvamust avaldada, et raamatud on liiga kal
lid, ütles Lipschütz ilustamatult välja selle karmi tõe, mida tunnetasime juba isegi 
küllalt hästi: «Teil, noormeestel vaestest perekondadest, ei ole mingit mõtet ülikoo
lis õppida ja eriti mitte arstiteadust. Ärge tehke endale asjatuid illusioone. Minge 
aegsasti minema, enne kui Kuningas Nälg ise teid selleks sunnib.»

Jäin siiski ülikooli edasi ja lõpetasin selle kõigi materiaalsete raskuste kiuste.
Ülikooli astudes olin arsti kutset kõige humaansemaks pidanud. See, mida üli

õpilaspäevil Tartus nägin, kõigutas minu esialgset veendumust väga suuresti. Mär
kasin üha rohkem ja rohkem, kuidas arstiteaduse humanistlikku põhiolemust ning 
arsti ja patsiendi suhteid rikub külm, jõhker rahaline vahekord. Vaesed ei saanud 
end üldse tõsiselt ravida. Haiged, kellel oli vaja kuid haiglas viibida, laostusid. 
Mõnigi haiglaarve nõuti sisse kohtupristavi abil ja oksjoni teel, mõnigi kord müüdi 
sel põhjusel maha vaese mehe viimne varanatuke. Samal ajal nägin, millised olid 
tunnustatud arstide honorarid ja kui luksuslikult nad elasid. Mulle sai täiesti sel
geks, et arstiteadus on muutunud üheks inimese ekspluateerimise vormiks inimese 
poolt. Niipea kui seda olin mõistnud, kadus igasugune huvi ja tahtmine arstiks 
saada. Võttis aega, kuni mõistsin, et probleem, mis mind erutab, pole arstiteaduses 
endas, vaid, et see peitub kapitalistlikus majandussüsteemis, mis arstiteaduse 
humaanset sihti tundmatuseni moonutab. Selleks ajaks olin tutvunud juba 
marksistliku kirjandusega ning lugesin järjekindlalt Nõukogude Liidu ajalehti. Mul 
oli selge — tuleb võidelda selle eest, et ka Eestis kehtestataks kord, mis lubaks 
arstiabi andmist korraldada samuti nagu Nõukogude Liidus.»

*

See veendumus viis Boriss Pšenitšnikovi aktiivsete revolutsiooniliste võitlejate 
ridadesse. Juba üliõpilaspõlves oli tal pahandusi eestikeelse brošüüri «Lenin noor
tele» pärast, mis läbiotsimisel isakodus Vasknarvas ta isiklike asjade hulgast oli 
leitud. Noormees veeti poliitilisse politseisse, kuulati üle ja jäi edaspidi politsei valve 
alla. Vene Üliõpilaste Seltsis organiseeris ta demokraatlikult meelestatud üliõpilas
test aktiivi, kes hakkas energiliselt võitlema valgekaartlike elementide püüdega 
üliõpilasi Nõukogude-vaenulikus vaimus kasvatada ja seltsi kultuurilisi üritusi Nõu- 
kogude-vastase võitlusega siduda. Töötades Vasknarvas arstina organiseeris Pšenitšni
kov poliitilise põrandaaluse ringi. Koos riigikoguliikme A. Silverstovi ja 
A. Kiidelmaaga asutas ta illegaalse ajalehe «Rabotšaja Pravda», mille toime
tajaks ta oli. Tööliskultuuriühingute nime all organiseeris ta komsomolirakukesi. 
See kestis kuni 1933. a. veebruarikuuni, mil ta siseminister A. Anderkopi käskkirja 
alusel Vasknarvast välja saadeti. Side Silverstoviga jäi Pšenitšnikovil püsima ka 
uues elukohas Võrumaal »Karilatsis. Koos loodi uus põrandaalune organisatsioon ja 
hakati välja andma ajalehte «Pravda». 1937. a. organisatsioon avastati ja B. Pše
nitšnikov mõisteti kümneks aastaks sunnitööle. Järgmisel aastal vabastati ta üldise 
amnestiaseaduse alusel. Ja siis oli igatsetud pööre üsna lähedal. 21. juunil 1940 oli 
Pšenitšnikov juba Tallinnas, võttis osa poliitiliste vangide vabastamisest, keskvangla 
administratsiooni julgestuseks määratud väeosa desarmeerimisest ja paljudest muu
dest sündmustest, mis olid sissejuhatuseks nõukogude võimu taaskehtestamisele 
Eestis.
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/MINEVIKUST

LINNA TERVISHOIDLIKE KORRALDUS JA RAHALINE KRIIS

Kas on mõeldav tervishoiu asutuste likvideerimine?

Teatavasti on linnavalitsus pööranud vabariigi valitsuse poole toetussaamise pal
vega 52 miljoni marga suuruses, missugune summa läheks linna eelarve puudujäägi 
katteks. Sel juhtumisel, kui toetuse andmine peaks eitavalt otsustatama, on linna
valitsus sunnitud väljaminekute vähendamiseks mitme linna asutuse arvel 
kärpimisi tegema. Muu seas on ette nähtud emade nõuandekohtade, komblusvalve- 
koha ja naha- ning suguhaigete ravitsusasutuse likvideerimine.

Linna komblusvalvekoha ülevalpidamiseks oli 1924. a. linna eelarvesse võetud 
839.672 marka, see ei ole just suur summa selle asutuse tähtsusega võrreldes. Emade 
nõuandekohtade eelarve piirdus aga ainult 24.000 margaga. Need asutused rajati 
Ameerika Punase Risti poolt, kui selle asutuse esitajad veel Eestis viibisid. Keegi ei 
saa eitada nõuandekohtade tähtsust ja nende tegevus on seni arenenud edukalt.

Linna naha- ja suguhaigete maja eelarve oli 1924. a- üle 4 miljoni marga suur. 
«Tähendatud ravitsusasutuse likvideerimine tähendaks tervishoiu korralduse alal 
suurt tagasihüpet», rõhutas tervishoiu peavalitsuse juhataja dr. Mõttus, kelle arva
mist meie lehe esitaja ülalkäsitatud küsimuse kohta küsis. Kõik see töö ja vaev, 
kulud, mis viie aasta jooksul nende asutuste elluviimisel nähtud, oleks maha visatud, 
sest kõnesolevad asutused on kõik vabariigi kestvusel asutatud. Suguhaigete haige
majas tuleb ravitsusaluseid kindla valve all paigal pidada; püütakse raskemaid hai
geid eraldada, et haiguse laialilagunemisel takistust teha. Kuidas on see võimalik 
niisugusel korral, kui vastav ravitsus hoopis puudub. Tervishoiu alal oleks vaja mit
meid uusi korraldusi läbi viia, seniste asutuste ja korralduste ajutisestki likvideeri
misest ei või juttugi olla.

Loodetavasti tuleb vabriigi valitsus linnavalitsusele toetusandmise suhtes vastu, 
ehk jälle eelnimetatud asutuste ülevalpidamine läheb riigile üle, sest tagasiminek 
tervishoiu alal, eriti suguhaiguste vastu võitlemisel, on praegustes oludes, mil sugu
haigete protsent küllalt suur, täiesti lubamata. 4

«Päevaleht» nr. 20—5, neljapäeval, 22. jaanuaril 1925

ARSTIABI JA TERVISHOIU KÜSIMUSED MAAL

Kui kergemate haiguste puhul maal rahvas aitab ennast oma mõistuse ja jõu 
järele ise, otsides «head rohtu» rohupoodidest, apteekidest ja arstide läbi, siis on väl- 
japääsematu raske rahva seisukord sel puhul, kui haigus nõuab haigemaja ravitse
mist. Maal haigemaju ei asutata. Tervishoiu peavalitsuse aruandest näeme, et 1922. a. 
kogukonna haigemaju oli Eestis kõigest 8, — 227 voodiga. Nendest Petserimaal 
85 voodit, Saaremaal 55, Läänemaal — 42, Järvamaal — 30 voodit, Virumaal — 10 v. 
ja Viljandimaal — 5 voodit. Kas ei ole kurb lugu? Haigemaja abi nõudvaid haigeid 
peavad nende sugulased saatma linna haigemajadesse, kus vabad kohad sagedasti 
puuduvad ja maks kõrge on. Kui haige omaksed vaesed on, siis jääb haige harilikult 
saatuse hooleks, sest valla või maakonna kulul ei ole pea mingit lootust haigemajasse 
saada. Arstiabi maal on viletsas seisukorras ja rahva arvamise järele kallis; viimane 
iseäranis siis, kui haigus nõuab korduvalt — igapäev, ülepäeva jne. arsti juures käi
mist, nagu kergemad haavahaigused — mädanikud, haavad jne. Selle tagajärg on, 
et haiged või nende omaksed ise, kuidagi musta noaga, määdandikusid lahti lõikavad, 
haavasid ise ravitsevad jne., muidugi viletsa tagajärjega: haavad ja haavakesed 
mädanevad väga kaua, sagedasti järgnevad veremürgitused, mis haige hauda viivad, 
veel sagedam — liigete osade või tervete liigete kaotus jne.

Et üldse viletsas seisukorras on maal rahva tervishoid, on arusaadav, sest väga 
vähe on tehtud ta parandamiseks. Tervishoiu küsimustes on rahvas täiesti pime. 
Harva saadetavad lendlehed ja veel harvem korraldatavad loengud suudavad vähe 
rahvast valgustada. Pealootus oleks kooli peale. Kahjuks, ei ole algkoolides, mis suu
remale osale maa lastele ainukesteks koolideks jäävad, tervishoiu õpetus sisse sea
tud ja noorsugu peab jääma niisama pimedaks tervishoiu küsimustes nagu olid isad 
ja isaisad. Ei ole kahtlust, et kui paranemist ei tule, siis veel kaua saavad maaelani
kud ennast mürgitama «heade», «kõvade» rohtudega, mida rohupoodidest ja aptee
kidest ostavad, veel kaua saavad mädanema väikeste haavakeste, sõrme ummuksu-
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ses olekute ja teiste kerge vigastuste tagajärjel või oma tehtud «operatsioonide» 
tagajärjel, nagu mädandikkude läbitorkamised jne. Kõige suurem hädaoht aga 
ähvardab maaelanikke tiisikuse laialilagunemise läbi, mille vastu mingisugusid abi
nõusid ei tarvitata. Terved pered surevad välja. Kelle organism vastupanelikum on, 
jäävad küll ellu, aga jäävad üldse kiduraks, nõrgaks, ja annavad nõrga kehaehituse 
pärandamise teel lastele edasi. Arvan, et ei ole kaugel tõest, kui oletan, et 50% maa
rahvast on tiisikuses, või on selle haiguse tagajärjel kidurad, nõrgad, verevaesed. 
Kas ei peitu siin kõige suurem hädaoht meie olemasolule? Kas ei pea meie tiisikuse 
vastu võitlemist omaks tähtsamaks ülesandeks tegema?

Ka on jaoskonnas arstide eneste seisukord maal vilets ja ei ole midagi tehtud 
ta parandamiseks. Vilets on ta aineliselt, mida tõendab tervishoiu peavalitsuse aru
anne, kust näeme, et keskmiselt jsk arst kirjutab päevas 4—5 retsepti. Vilets on ka 
nii ütelda — õigusliselt. Õigem öelda, arstil maal ei ole mingisuguseid õigusi ameti
kohuste täitmise puhul — ei ole veel suudetud ta õigusi normeerida (peale tasunor- 
mide). Ta peal on ainult kohused. Ta peab igal ajal valmis olema arstiabi andma, 
haige juurde välja sõitma — igasuguse ilma ja teega ja igasuguse sõiduriistaga. 
Puhketunde talle määratud ei ole. Ei ole kindlustatud ta olek omas ametis, ei ole 
tal ega ta perel lootust abi peale, kui ta ametikohuste täitmisel vigastatud saab, 
või hakkava haiguse kätte sureb. Paljudes maakondades ei ole veel korraldatud peri
oodilised teaduste täiendamise kursused arstidele. Aga kui tarvilikud nad oleks, et 
edukamalt haigetele abi anda. Võimatu on ainult raamatute abil omi teadmisi nii 
täiendada, et ajakohaseks arstiks jääda ja mitte poolteadlaseks — velskeriks muu
tuda. Vilets on enamasti ümbrus, milles ju arst töötab — korteriolude, kabineti 
mööbli, arstiriistade jne. poolest. Kõik peab tal oma olema, kõige eest peab ta ise 
muretsema. Jaoskonnaarsti nimetatakse «tervishoiu» arstiks, vististe, küll põhju
seta ja ehk enam irooniliselt, sest hea tervishoiu seisukord ei kõla kokku jsk.-arsti 
huvidega: ta peab ju muretsema, et tal enam haigeid oleks, see tähendab, et jsk. 
tervisline seisukord halvem oleks, muidu tuleb tal puudus «igapäevasest leivast».

Katsume kokkuvõttes üles märkida mõned soovid, mis tingimata ja viibimata 
tarvilikud oleks rahva tervishoiu ja arstiabi andmise paranemiseks maal: 
1. Tervishoiu õpetuse sunduslikuks tegemine rahvakoolides.
2. Järjekindlate perioodiliste loengute korraldamine tervishoiu küsimuste valgus

tamiseks.
3. Korraldamine täiesti ilma maksuta maal arstiabi, arstirohtude ja sidematerjali 

kättesaamise, maakonna kulul, endiste Vene semstvode eeskujul.
4. Arstidele, farmatsöitidele ja halastajaõdedele kindla palga määramine.
5. Oma haigemajade avamiseni võimaldada kõikidele haigetele maksuta, maakonna 

kulul, haigemaja abi saamise linna haigemajades.
6. Jaoskonna haigemajade avamine teha lähema aja päevaküsimuseks.
7. Teha kõik, mis võimalik, et jsk.-arstide seisukorda parandada — ajakohane palk 

määrata, korraldada töö ja puhkeaeg, teaduste täiendamise kursused, kindlustada 
arstide seisukord, vastavad pensioni õigused jne.

Loodame, et need 
muse lahendamine ära 
ja arstiabi.

read suudavad vastavat huvi äratada nendes, kellest küsi- 
ripub ja et hakatakse parandama maa tervislist seisukorda

Dr. J. R.

«Päevaleht» nr. 62—2, reedel, 
6. märtsil 1925.

TALLINNA TEATED.
UMBES KOLMANDIK TOIDUAINEID VÕLTSITUD.

Linnakassal oli 1926. a. sellest Р/г milj. mk. lisatulu. 
Toiduainete analüüsimise tagajärgi.

Läinud aasta jooksul on politsei jälle suuremat hoolt avaldanud müügiletooda- 
vate toiduainete headuse järelevalves. Varematel aastatel töötas eriliselt tervishoiu- 
politsei, kuid väikese koosseisu ja rohke töö tõttu ei saadud küllaldast tähelepanu 
pöörata müüdavate toiduainete kõlbulikkuse peale. Nüüd on viimane ülesanne välis- 
politsei kohuseks.

1921.—1925. aastatel kõikus piimaproovide arv 2.300—2.700 vahel aastas. 1926. a. 
tõusis see arv järsku üle 4.100, seega suuremaks kui ühelgi teisel aastal, alates 1916.

Proove on kõige rohkem võetud juunis — 728. Sügisepoole väheneb proovide 
arv, ja langeb oktoobris 202 peale. Novembris on järsk hüpe 466, et detsembris 

205



uuesti langeda 131 peale. Kõige vähem proove on võetud aasta kahel esimesel kuul, 
kummaski alla 70. Võetud proovide kõlbulikkuse protsent on aasta jooksul väga 
muutlik olnud: tõustes ligi 89 ja langedes 54. Aasta keskmine protsent on ümmargu
selt 68, seega on 32 protsenti ehk ligi üks-kolmandik piimaproovest annud analüüsi
del eitavad tagajärjed ning võiks järelduse teha, et see osa müügile toodavast 
piimast alaväärtuslik on. Eelmistel aastatel on alaväärtusliku piima hulk muutlik 
olnud, kuid protsent on jäänud alla 30. Erand on 1918. a. Siis on võetud üldse 
24 proovi, millest 13 ehk 54 prots. on osutunud alaväärtuslikeks. Kõige vähem ala
väärtuslikku piima on leitud 1923. a,. ainult 18 prots.

Mis puutub võisse, siis on viimase kahe aasta jooksul kõlbm. või hulk väga 
suureks tõusnud. 1926. a. on võetud üle 2.800 proovi ja neist on üle 800 ehk 29 prots. 
olnud toiduks kõlbmatud. Ka võiproove on juunis kõige rohkem võetud — 384. 
Kõlbmatu või protsent on kõikunud 21—40 vahel.

Haruldaseks aastaks on ka võile olnud 1923. a. Siis võetud 7.385 võiproovist oli 
ainult 75 ehk üks protsent kõlbmatu. Ka 1922. a. on 3 prots. kroonidest kõlbma
tud. Teine äärmuste aasta on 1917. a. — ligi 62x/2 prots. proovidest on osutunud kõlb
matuteks. 1918. a. on võetud üldse neli proovi ja neist on 2 kõlbmatud olnud.

Hapukoor on perenaistele ikka valulapseks olnud. Läinud aastal on sellest 
ainest 514 proovi võetud ja 146 ehk 28l/2 prots. on kõlbmatud. Kõige suurem kõlb
matu koore protsent oli oktoobris — 53. Juunis võetud 4 ja septembris võetud 
21 proovi olid kõik head.

Kuigi elanikud põhjendatult nurisevad kõlbmata toiduainete müümise üle, tun
neb linnakassa rõõmu. Läinud aasta esimesel veerandil maksma pandud määruse 
järele läheb kõlbmata toiduainete müüjatele määratav trahv linnakassa heaks. 
Kolmveerand aasta jooksul on linnakassa saanud sel teel üle poolteise miljoni marga 
lisatulu ja käesoleval aastal loodetakse eelarve järele saada 1 milj. m. Kui toiduainete 
võltsimine praeguses ulatuses edasi kestab, saadakse see summa kindlasti kätte ja 
vahest veel teine sama suur juure.

«Päevaleht» nr. 21. laupäeval. 
22. jaanuaril 1927.

KOGEMUSTE VAHETAMINE JA KASUISTIKA

MITRAALKOMISSUROTOOMIA SÜDAME VASAKU KORVA 
TROMBOOSI JA KLAPPIDE KALTSINOOSI PUHUL

Eesti NSV teeneline arsti V. SOLOVJOV
(Tallinna Vabariiklikust Haiglast, peaarst A. Roosileht)

Mitraalkomissurotoomia kuulub kõige põhjalikumalt omandatud 
südameoperatsioonide hulka, ent mõnikord on see operatsioon ikkagi 
riskiga seotud. Komissurotoomia puhul esinevad muude tüsistusi põhjus
tavate tegurite hulgas ka mitraalklappide kaltsinoos ja südame vasaku 
kõrva tromboos. Need ei muuda komplitseeritumaks mitte ainult operat
siooni tehnikat, vaid muutuvad sageli ohtlikeks tüsistuste allikaiks mit
raalkomissurotoomia käigus.

Neil puhkudel on emboolia oht väga suur. On teada, et siis, kui 
rakendatakse tavalisi uurimismeetodeid, pole südame kõrva tromboosi 
või klappide kaltsinoosi enne operatsiooni mitte alati võimalik täpselt 
diagnoosida. Küll aga on neid tüsistusi meil õnnestunud kindlaks teha 
operatsiooni ajal.

Tromboosijuhtudel on kõrv tihke ja ei pulseeri. Klappide kaltsinoosi 
teeme kindlaks mitraalsuistikku sõrmega kemplemise teel. Avastasime 
mitmel viisil väljendunud klappide-kaltsinoosi — vaevalt kombeldavatest 
väikestest ja tihketest ogakujulistest väljetest kuni suurte, sageli tera
vate ja tihkete pankjate ladestusteni.
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115 mitraalstenoosi tõttu opereeritud haigest 9-1 oli vasaku kõrva 
tromboos ja 23-1 mitraalklappide kaltsinoos.

Vasaku koja tromboseerunud kõrva puhul (mitraalkomissurotoomia 
ajal) ei asetanud me kõrvale sulgurit mitte kunagi, sest siis oleks võinud 
trombi purustada ja trombemboolia põhjustada. Neil juhtudel tegime 
kõrva põhimikule ja kogu ümbrusele tubakakottõmbluse. Seejuures ei 
tohi trombi läbi õmmelda. Pärast seda lõigatakse kõrva sein kuni trom
bini läbi ja trombi hakatakse kõrva seina küljest järk-järgult eraldama; 
see jäetakse kinni ainult kõrva eesmise sisemise pinna väikese osa külge. 
Seejärel viime parema käe sõrme (trombi ja kõrva tagumise seina sise
mise pinna vahelt) vasakusse kotta. Sõrm painutatakse kergelt kojaõõnes 
kõrva eesmise seina poole, seejärel tõmbame selle kojast kiire liigutusega 
välja, haarates kaasa ka trombi, millega kaasneb massiivne lühikest aega 
kestev verelaskmine.

Kirjeldatud operatsioonitehnika abil õnnestus meil 5 haigest 4-1 
kõrvaldada kohevad ja vähe organiseerunud 3X2 — 5X3 cm suurused 
trombid. Need trombid ei asetsenud mitte ainult vasaku kõrva õõnes, 
vaid ulatusid ka vasakusse kotta. Pärast trombi kõrvaldamist tehti mit
raalkomissurotoomia.

Toome lühikese väljavõtte ühest haigusloost.

21-aastane patsient K. (haiguslugu nr. 9161, 1965. a.) saabus rindkerekirurgia- 
osakonda. Kaebas ägedaid valusid vasakus alaj asemes, mis olid tekkinud äkki 
2 tundi enne haiglasse jõudmist. Järelevaatusel leiti, et vasak pöid ja säär olid 
kahvatud ja külmad, pöial ja põlveõndlas arter ei pulseeri. Südames kahinad ja 
virvendav arütmia. Kuigi manustati antikoagulante ja veresooni laiendavaid prepa
raate, jäseme isheemia nähud süvenesid. Tekkisid sinakaspruunid laigud pöial ja 
säärel, varvaste kontraktuur; pöia ja sääre valutundlikkus nõrgenes. Kolme tunni 
pärast (haiglasse saabumisest) alustati operatsiooni. Kombineeritud intubatsioon- 
narkoosis kõrvaldati reiearterist ja põlveõndla arterist embol. Reiearteri läbitavus 
taastati. Jalg sai normaalse välimuse tagasi. 1,5 kuu pärast tehti südame elekter- 
depolarisatsioon, mis siinusrütmi taastas ja selle taustal diagnoositi südame kombi
neeritud mitraalrike (ülekaalus stenoos). Leidis aset operatsioon. Südame vasakust . 
kõrvast kõrvaldati vasakusse kotta rippuv tromb (mõõtmed 3X2 cm). Pärast seda 
tehti instrumentaalne mitraalkomissurotoomia vatsakese kaudu.

Ühel mitraalstenoosi ja vasaku koja kõrva tromboosi juhul tekkis 
operatsiooni ajal aordi bifurkatsioonis trombemboolia.

34-aastane naispatsient P. (haiguslugu nr. 11986, 1963. a.) saabus rindkere- 
kirurgia-osakonda. Diagnoos: reuma remissioonistaadiumis ja kombineeritud mitraal
rike (ülekaalus stenoos). Operatsiooniks ettevalmistamise perioodil tekkis haigel 
sapikivitõve hoog koos peritoniidinähtudega. Tehti koletsüstektoomia ja koledohho- 
toomia. Haige tervenes.

Hiljem opereeriti mitraalstenoosi tõttu. Operatsiooni ajal avastati vasakus kõr
vas tromb, mille kõrvaldamisel eespool kirjeldatud meetodil see rebenes kinnitus
kohast ja libises kuni 1 cm ahenenud mitraalsuistikust läbi ning ummistas aordi 
bifurkatsiooni (vt. tahvel X, joonis). Otsekohe tekkisid alajäsemetel ägeda isheemia 
nähud. Kiiresti tehti instrumentaalne mitraalkomissurotoomia vatsakese kaudu. 
Pärast rindkere haava kinniõmblemist avati kõhuõõs alumise keskmise lõikega. 
Paljastati aordi bifurkatsioon ja mõlemad niudearterid. Aordi bifurkatsiooni piirkon
nas oli palpeeritav tihkestus, sellel kohal ja ka mõlemal niudearteril pulsatsioon 
puudus. Aordile, trombist kõrgemal, ja kummalegi niudearterile asetati õhukesest 
kummist turnikeed. Aordi sein avati trombi kohal 1,5 cm ulatuses. Embol kõr
valdati. See oli tumepunast värvust, tihke ja elastse konsistentsiga ning 5X3 cm 
suur. Aordi haav õmmeldi kinni. Vereringe alajäsemetes taastus.

Ülejäänud 4 haigel leidsime vasakus kõrvas tihked organiseerunud 
trombid, mis kõrva sisesemaga olid tihedasti kokku kasvanud ja ulatusid 
ka koja seinale. Neil juhtudel ei saanud me trombi kõrvaldamiseks 
endastmõistetavalt rakendada samasugust metoodikat, kui seda võisime 
teha kohevate trombide korral. Pärast tubakakottõmbluse tegemist kõr
vale tuli sõrm läbi tihke trombi vasakusse kotta suruda, enne seda rajati 
instrumendiga trombisse kanal. Tromb jäeti kõrvaldamata. Pärast vere
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laskmist haavast kõrva kaudu tegime nendele haigetele instrumentaalse 
mitraalkomissurotoomia vatsakese kaudu.

Kõik üheksa opereeritud haiget paranesid.
Ka klappide kaltsinoosi puhul on mitraalkomissurotoomia seotud 

suure riskiga. Sel juhul tuleb kõige sagedamini ette peaaju veresoonte 
embooliat. Kui magistraalveresoonte trombembooliate puhul kirurg ena
mikul juhtudest saab haiget abistada, siis ajuveresoonte trombemboolia 
korral ei ole aktiivne abistamine võimalik. Sellise tüsistuse elavad 
üle vaid vähesed.

Peaaju veresoonte trombemboolia profülaktika unearterite lühiajalise 
kinnisurumise abil (kaltsinoosist kahjustatud mitraalklapi mobiliseerimise 
momendil) ei ole alati efektiivne järgmistel põhjustel.

1. Lahtirebenenud naastutükike (embol) võib peatuda unearteri 
valendikus allpool selle kokkusurumise kohta ja niipea kui sõrm arterilt 
eemaldatakse, kandub embol verevooluga peaaju veresoontesse.

2. Peaaju veresoonte emboolia võib kinnisurutud unearterite puhul 
tekkida ka lülisamba arterite kaudu, mida ei ole võimalik kinni suruda.

Aju veresoonte embolite diagnoosimine narkoosi ajal on raske. Aju 
ja perifeerse närvisüsteemi kahjustuse nähtude olemasolu saab kirurg 
kindlaks teha alles pärast narkoosi lõppemist.

Mitraalstenoosi ja klappide kaltsinoosi tõttu opereeritud 23 juhust 
esines meil 1 juhul peaaju veresoonte trombemboolia.

31-aastane naispatsient M. (haiguslugu nr. 10767, 1963. a.) opereeriti mitraal
stenoosi (IV staadium Bakulevi järgi) tõttu. Operatsioonil avastati mitraalsuistiku 
stenoos (diameeter 0,5 cm) ja klappide tugev kaltsinocs. Trombe kõrvas ja kojas 
ei olnud. Tehti instrumentaalne mitraalkomissurotoomia vatsakese kaudu, kusjuures 
komissurotoomia momendil suruti unearterid kinni. Komissurotoomia osutus mitte- 
adekvaatseks. Laiendi abil rebestati ainult sisemine komissuur ja mitraalsuistik 
laienes ainult 2,5 cm võrra. Välimine komissuur tuli sõrmega rebestada. Seejuures 
laienes mitraalsuistik üldiselt kuni 3,8 cm. Pärast operatsiooni, kui haige narkoosist 
ärkas, avastasime tal parema kehapoole pareesi, mis järk-järgult paranes. Haige 
tervistus.

Kokkuvõte .

3. Vasaku koja kõrva tromboos ja mitraalklappide kaltsinoos mitte 
ainult ei muuda tüsilikumaks operatsiooni tehnikat, vaid muutuvad sageli 
ka ise ohtlike tüsistuste allikaiks mitraalkomissurotoomia ajal.

4. Meie poolt kirjeldatud metoodika kohevate, vähe organiseerunud 
trombide kõrvaldamiseks võimaldab enamikul juhtudest selliseid trombe 
vasaku koja kõrvast eemaldada.

5. Unearterite kinnisurumine mitraalklappide kaltsinoosi puhul mit
raalkomissurotoomia momendil ei väldi peaaju veresoonte emboolia tek
kimist mitte alati.

МИТРАЛЬНАЯ КОМИССУРОТОМИЯ В УСЛОВИЯХ ТРОМБОЗА 
ЛЕВОГО УШКА И КАЛЬЦИНОЗА КЛАПАНОВ

В. Соловьев

Резюме

У 9 из 115 оперированных больных по поводу митрального стеноза мы обнаружили 
тромбоз ушка левого предсердия и у 23 — кальциноз митрального клапана. У 4 боль
ных тромбы из ушка были удалены, а затем этим больным была произведена митральная 
комиссуротомия. У 1 больной при попытке удалить тромб из левого ушка последний 
оторвался от своего ложа, проскочил через суженное до 1 см митральное отверстие и 
закупорил просвет бифуркации брюшной аорты, в результате чего у больной возникла 
ишемия нижних конечностей. После произведенной митральной комиссуротомии эмбол
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из аорты был удален. Кровообращение на нижних конечностях восстановилось. Осталь
ным 4 больным с организованными тромбами левого ушка палец в левое предсердие 
вводился через толщу тромба, в котором был предварительно проделан ход инстру
ментом. Митральное отверстие расширялось дилятотором. У 1 больной с кальцинозом 
митрального клапана во время комиссуротомии наступила эмболия сосудов головного 
мозга, несмотря на профилактическое пережатие сонных артерий. Кратковременное 
пережатие сонных артерий не всегда эффективно по двум причинам. Во-первых, отор
вавшийся обызвествленный кусочек (эмбол) может остановиться в русле сонной артерии 
ниже места пережатия ее и, как тольло снимают палец с артерии, эмбол с кровотоком 
переносится в мозговые сосуды. Во-вторых, эмболия мозговых сосудов при пережатии 
сонных артерий может произойти через позвоночные артерии, пережать которые невоз
можно. У больной развился парез правой половины тела, который был замечен хирур
гом только после того, как больная вышла из состояния наркоза. Парез подвергся 
обратному развитию. Все больные выздоровели.

SUURTE NAHADEFEKTIDE KATMISEST PEA PIIRKONNAS

P. SEPP
(Keila Linna Haiglast, peaarst G. Philips)

Pea ja kaela piirkonnas paiknevate nahadefektide katmine nõuab 
otstarbeka kirurgilise taktika ja meetodi valimist, sest tähtis pole üksnes 
defekti kõrvaldamine, vaid ka kosmeetilise efekti saavutamine. Viimast 
nõuet on eriti raske täita ulatuslike kasvajate eemaldamisel, sest siis 
tekkivat defekti on raske kõrvaldada. Kasvaja tuleb opereerida radi
kaalselt, kuid intaktseid kudesid peab seejuures võimalikult säästma.

73-aastane naispatsient V. J. hospitaliseeriti (haiguslugu nr. 280/1960. a.) kas
vaja tõttu vasakul frontotemporaalpiirkonnas (35X2,0 cm suurune harvade karva
dega kaetud suurt soolatüügast meenutav mügarik moodustis). Kaasneva haigusena 
esines Coxitis chronica deformans sin. Kasvaja eemaldati. Haav suleti harilikul vii
sil. Patoloogilis-histoloogiline uuring Tallinna Vabariiklikus Haiglas (nr. 38669, 
26. III 1960. a.): krooniline põletikuline sidekoevohang, keloid.

Neli aastat hiljem pöördus patsient (haiguslugu nr. 522/1964. a.) uuesti poli
kliinikusse kasvaja retsidiivi tõttu ja ta hospitaliseeriti samal päeval. Objektiivsel 
uurimisel leiti piklik pirnjas kasvaja, mille mõõtmed laiemas osas olid 10X9 cm, 
kitsamas osas 3,0X2,5 cm. Mügarik kasvaja, mille üldpikkus oli 14 cm, ulatus naha
pinnast 3,0 cm võrra kõrgemale (vt. foto 1 ja 2). Kasvaja oli nahaga liitunud, kuid 
alumiste kudede ja luude suhtes vähesel määral liikuv. Vereanalüüs 21. IV 1964. a.: 
leukots. 9000, hgb. 62% SR 30 mm/t. Uriinianalüüs: valku 0,33%, suhkur nega
tiivne, reaktsioon happeline; erikaal 1013, rohkesti leukotsüüte ja mikroobe. Rönt- 
geniülesvõte (nr. 1186, 22. IV 1964. a.): kolju luude struktuur intaktne, näha homo
geenne kasvaja vari, mis külgülesvõttel oli eriti hästi sedastatav (nr. 1187).

Tuginedes haiguse anamneesile, varem tehtud patoloogilis-histoloogilisele 
uuringule ja kliinilise vaatluse andmetele diagnoositi Carcinoma polyposum 
cutis.

24. IV 1964. a. eemaldati kasvaja koos fascia musculi temporalis’ega, millega ta 
oli liitunud. Kasutati heksenaalnarkoosi. Nahadefekti distaalne osa põsel suleti hari
likul viisil. Suur defekt kaeti nihutustransplantatsiooni meetodil. Defektil naabru
sest võeti «jalal» nahalapp, millesse pinge vähendamiseks tehti malelauakujuliselt 
avad. Lapp adapteeriti ja fikseeriti siidõmblustega defekti äärtel. Doonorpinna 
defekt ja ülejäänud defekti osa (arcus zygomaticus’e piirkonnas) kaeti reielt võetud 
naha transplantaatidega, mis samuti fikseeriti üksikute siidõmblustega defekti äärtel.

Viimaste õmbluste asetamise ajal südametegevus ja hingamine ootamatult 
seiskusid. Haigele tehti intubatsioon s-toruga ja alustati kaudset südamemassaaži, 
vere ja glükoosi (40%-line — 20,0 ml) ülekannet ning kunstlikku hingamist suu 
suul meetodil. Umbes 20 minuti pärast nii südame- kui ka hingamistegevus taastusid. 
Operatsiooni lõpuni anti hapnikku inhaleerida ja tehti vere tilkinfusioon.

Järgmisel päeval patsiendi enesetunne oli hea. Kümnendal päeval pärast 
operatsiooni eemaldati õmblused üle ühe, neli päeva hiljem ka ülejäänud. Trans- 
plantaadid kõik elujõulised. Haavad paranesid esmaspingsalt (vt. foto 3). Patsient 
lahkus 11. V 1964. a. haiglast tervenenult.

Operatsioonipreparaati uuriti patoloogilis-dristoloogiliselt Tallinna Vabariiklikus 
Haiglas (nr. 68039, 30. IV 1964. a.). Leiti laialdane fibroosne sidekude, milles
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Foto 1 Foto 2 Foto 3

neuroomi elemente. Pe- 
rivaskulaarselt kohati 
lümfaatilise koe moo
dustisi. Neurofibroom. 
Maligniseerumise tun
nused puuduvad.

Patsient tuli kont
rollile 27. V 1964. a. Üld
seisund ja enesetunne 
head. Haige on rahul 
operatsiooni kosmeetilise 
tulemusega. Nihutus- 
transplantaadil, eriti sel
le proksimaalses osas,, 
hakkasid juuksed kas
vama. Teist korda teh

tud kontrollimisel 30. VI 1964. a. nähtus, et juuksekasv oli taastunud nihutustrans- 
plantaadi proksimaalses osas, kuid distaalses osas oli see aeglane.

Patsient viibis 1965. a. jaoskonnahaiglas, kus talle tehti tiofosfamiidkuur 
[TioTEF (250 mg)], sest tal tekkis uus retsidiiv. Retsidiivi ravi jäi tagajärjetuks.

Patsiendi tervise seisundi kontrollimisel 4. XI 1966. a. selgus, et ta üldseisund 
oli rahuldav, kuid retsidiveerunud kasvaja oli välisilmelt identne enne operatsiooni 
esinenud kasvajaga. See ei ületanud nahatransplantaadi piire, kuid oli laienenud 
põse suunas, haarates enda alla ka sügavamad koed. Nihutustransplantaadil oli 
juuksekasv kogu ulatuses hästi arenenud. Siirdetransplantaadid olid normaalse väli
musega ja elujõulised.

Patsient loobus talle soovitatud edaspidisest ravist. Käesolev juht 
lubab väita järgmist.

1. Suurte pea piirkonna kasvajate eemaldamisel võib edukalt kasu
tada kombineeritud nahaplastikameetodeid (nihutustransplantatsiooni ja 
vaba siirdistutust).

2. Haigeid, eriti vanemaealisi, kellel esineb keloid, on otstarbekohane 
dispanseerida.

3. Pea ja näo piirkonna operatsioonide puhul on otstarbekas kasutada 
intravenoosset narkoosi. Paikne infiltratsioonanesteesia muudab kudede 
vahekorda ja põhjustab nende asjatut pingsust. Eespool kirjeldatud juht 
näitas veel kord, et heksenaali pole näo ja pea piirkonna operatsiooni 
puhul soovitatav kasutada, sest selle toimel hingamine nõrgeneb, mille 
tagajärjel võib tekkida raskeid tüsistusi.

О ЗАКРЫТИИ БОЛЬШИХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ

П. Сепп

Резюме

Закрытие больших дефектов кожи в области головы и шеи требует выбора целе
сообразной хирургической тактики и метода, так как при этом важно не только устра
нение дефекта, но и достижение косметического эффекта.

Приводится описание случая заболевания, когда у больной 73 лет в левой лобно
височной области была обнаружена опухоль, размеры которой составляли 10X9 см 
в широкой части, 3X2,5 см — в узкой, а общая длина равнялась 14 см. Опухоль ока
залась полипозной карциномой кожи. Больной была произведена операция. Дисталь
ную часть кожного дефекта на щеке закрыли обычным образом. Большой дефект 
закрыли методом смещенной трансплантации. Для этой цели по соседству с дефектом 
взяли кожный лоскут «на ножке», в котором для уменьшения натяжения были сде
ланы отверстия в шахматном порядке. Лоскут адаптировали и фиксировали шелком 
по краям дефекта. Дефект донорской поверхности и оставшуюся часть дефекта закры
ли кожными трансплантатами, взятыми с бедра, которые также фиксировали единич
ными швами по краям дефекта. Раны зажили первичным натяжением.

При проверке, произведенной через два месяца, выяснилось, что в проксималь
ной части смещенного трансплантата рост волос восстановился, а в дистальной его 
части был замедленным. Через два с половиной года у больной развился рецидив 
опухоли в той же области. На смещенном трансплантате рост волос был хорошо вы
ражен по всей его поверхности. Пересаженные трансплантаты были нормального вида; 
и жизнеспособными.
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EMAKA VÄLISE RASEDUSE RETSIDIIVID MUNAJUHA KÖNDIS

Arstiteaduse kandidaadid V. MEIPALU ja V. KASK
(Tartu Riikliku Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia kateedrist, juhataja 

professor V. Fainberg)

Emakavälise raseduse retsidiive munajuha köndis tekib väga harva. 
R. Makarov (3) toob andmeid 1117 emakavälise raseduse kohta, leidmata 
ühtki niisugust tüsistust. Ajakirjas «Акушерство и гинекология» kirjel
datakse viimase kümne aasta jooksul ainult 3 sellist emakavälise raseduse 
juhtu (1, 2). Tartu Linna kliinilises Sünnitusmajas opereeriti aastail 
1946—1963 1213 haiget, kel diagnoositi emakaväline rasedus, kuid muna
juha köndis ei sedastatud rasedust ainsalgi juhul. Seevastu 1964. aastal 
tuli seda ette koguni kahel korral. Alljärgnevalt esitame need haigus
juhud.

J u h tl 1. Naispatsient S. L., 36 aastat vana (haiguslugu nr. 543/1964. a). Menarhe 
oli alanud 16. eluaastal, tüüp 5—7/28. Sünnitusi 2. 1960. aastal oli eksstirpeeritud 
parem munajuha emakavälise raseduse tõttu. Kunstlikult oli katkestatud 5 rasedust, 
neist 3 pärast operatsiooni, mis oli tehtud emakavälise raseduse tõttu. Viimane 
menstruatsioon oli 30. XII 1963. a. Haiglasse saabumisel 3. II 1964. a. kaebas valusid 
paremal alakõhus, mis kiirgusid ka õlga. Esinesid nõrkushood ja minestus.

Objektiivselt: haige aneemiline, pulss regulaarne, rahuldava täitumusega, 
86 korda minutis. Vererõhk 100/60 mmHg. Palpeerimisel alakõht valulik. Alakõhus 
paremal Štšetkin-Blumbergi sümptoom positiivne. Välist verejooksu suguelunditest 
ei olnud. Bimanuaalsel günekoloogilisi järelevaatusel selgus, et emakasuue oli sule
tud, emakas anteversioflexio asendis ja normist veidi suurem. Parema emakamanuse 
piirkond palpeerimisel väga valulik, emakamanust ennast ei õnnestunud lihaste 
pinge tõttu palpeerida. Vasaku emakamanuse piirkond vaba. Excavatio rectouterina 
ei olnud ette võlvunud. Et oletati emakavälist rasedust, punkteeriti excavatio rec- 
touterina’t, kust saadi tumedat hüüvetega verd.

Operatsiooni ajal leiti kõhuõõnes hüübinud verd. Emakas normist vähe suurem, 
Vasakpoolne munajuha ja mõlemad munasarjad patoloogiliste muutusteta. Parem
poolse munajuha kont oli ligikaudu 2 cm pikkune ja pöidlajämedune, millel nähtav 
rebend. Munajuha rebenenud kont resetseeriti kiilukujuliselt. Köndid ligeeriti ja 
peritoniseeriti. Resetseeritud munajuha köndi patoloogilis-histoloogiliseks diagnoo
siks määrati Graviditas tubaria.

Operatsioonijärgne periood möödus tüsistusteta. Haav paranes esmaspingsalt. 
Haige kirjutati haiglast välja 10. päeval pärast operatsiooni.

Juht 2. Naispatsient V. S., 35 aastat vana (haiguslugu nr. 6016/1964. a.). 
Menarhe oli alanud 14. eluaastal, tüüp 3/28. Sünnitusi 1. 1956. aastal oli eemaldatud 
vasak munajuha emakavälise raseduse tõttu. Seejärel oli kunstlikult katkestatud 
3 rasedust. Viimane menstruatsioon oli 28. VIII 1964. a. Patsient haigestus 5. XI 
1964. a., kusjuures tekkisid tugevad hoogvalud alakõhus, millega kaasnes minestus.

Objektiivselt: haige aneemiline, pulss nõrga täitumusega, niitjas, 110 korda 
minutis. Vererõhk 70/40 mmHg. Kõht pingul, palpeerimisel väga valulik. Stšetkin- 
Blumbergi sümptoom üle kogu kõhu positiivne. Välist verejooksu suguelunditest 
ei esinenud. Bimanuaalsel günekoloogilisel järelevaatusel selgus, et emakasuue sule
tud. Emakas tundus normist suuremana. Emakamanuseid ei saanud kõhuseinte 
pinge tõttu palpeerida. Excavatio rectouterina oli esile võlvunud, tema punkteeri- 
misel saadi tumedat verd.

Operatsiooni ajal avastati kõhuõõnes rohkesti verd. Emakas normist vähe suu
rem. Mõlemad munasarjad ja parem munajuha patoloogiliste muutusteta. Vasak 
munajuha kont ligikaudu 3 cm pikkune ja pöidlajämedune, millel on nähtav rebend. 
Munajuha kont resetseeriti kiilukujuliselt, ligeeriti ja peritoniseeriti. Resetseeritud 
munajuha köndi patoloogilis-histoloogiliseks diagnoosiks määrati Graviditas tubaria.

Operatsioonijärgne periood möödus tüsistusteta. Haav paranes esmaspingsalt. 
Haige lahkus kliinikust 12. päeval pärast operatsiooni.

Mõlemal esitatud juhul jäi emakavälise raseduse tekkimise põhjus 
selgusetuks. On võimalik, et viljastatud munarakk rnigreeris läbi emaka 
intaktse munajuha kaudu. Ei saa eitada ka võimalust, et munarakk sat
tus kõhuõõnest otse munajuha konti seal leiduva avause läbi.

Emakavälise raseduste retsidiivide vältimiseks munajuha köndis 
soovitab osa autoreist (2, 5) munajuha alati kiilukujuliselt resetseerida.
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Selline meetod ei ole soovitatav, sest armide tõttu võib see järgmiste 
i aseduste ja sünnituste ajal põhjustada veel raskema tüsistuse — emaka- 
rebendi. Et emakaväliste raseduste retsidiive munajuha köndis vältida, 
on kont soovitatav jätta võimalikult lühike ja see korralikult peritoni- 
seerida.

KIRJANDUS: 1. Карынбаева Л. И. Акушерство и гинекология, 1961, 3, 
108. — 2. Кондратьева Е. С. Акушерство и гинекология, 1957, 4, НО. — 3. М а - 
каров Р. Р. Внематочная беременность. М.—Л. 1958. — 4. С к у д н о в а Н. К- Аку
шерство и гинекология, 1959, 3, 118. — 5. М а 1 к а s i а n, G. D. и. а. Zbl. Gynäkol., 
1963, 63, 1407.

РЕЦИДИВЫ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
В КУЛЬТЕ ТРУБЫ

В. Мейпалу и В. Каск

Резюме

Рецидивы внематочной беременности в культе трубы встречается очень редко. 
В период с 1946 по 1963 год в Тартуском республиканском клиническом родильном 
доме было оперировано 1213 больных с внематочной беременностью, но ни в одном 
случае плода в культе трубы не было найдено. Однако в 1964 году встретилось два 
таких случая. В обоих случаях послеоперационный период протекал без осложнений. 
Осталось неясным лишь возникновение внематочной беременности. Возможно, что опло
дотворенная яйцеклетка мигрировала из матки через интактную трубу.

Некоторые авторы рекомендуют для предупреждения внематочной беременности 
в культе трубы резецировать последнюю клинообразно.

Такой метод нежелателен, так как из-за рубцов при последующих беременностях 
и родах может возникнуть еще более тяжелое осложнение — разрыв матки. Для 
предупреждения рецидивов внематочной беременности в культе трубы последнюю сле
дует оставлять по возможности более короткой и хорошо ее перитонизировать.

Приводится описание двух случаев заболевания.

KAADRI ETTEVALAMSTAAAINE

ARSTIDE VASTUTUSEST KUTSEALASTE 
ÕIGUSERIKKUMISTE PUHUL

A. LUKAS
(Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Kohtumeditsiini Peaekspertiisi Büroost, 

ülem A. Lukas)

Arsti õigused ja kohustused sotsialistlikus riigis on reglementeeritud 
Ülevenemaalise Kesktäitevkomitee ja Vene NFSV Rahvakomissaride 
Nõukogu määruses 1. detsembrist 1924. a. «Meditsiinitöötajate õigustest 
ja profülaktilisest tööst». Seda põhidokumenti täiendavad hilisemad inst
ruktsioonid, käskkirjad ja ringkirjad tervishoiu liinis. Mainitud määru
ses on ette nähtud kord meditsiinitöötajate vastutusele võtmiseks kutse
alaste õiguserikkumiste puhul ning administratiiv- ja kriminaalkaristu
sed nende eest. Peale selle reguleerivad arsti keerukat ja mitmekülgset 
tegevust spetsiaalsed ametkondlikud eeskirjad, korraldused ja juhendid, 
mis käsitlevad arsti õigusi, kohustusi ning käitumist mitmesuguste diag- 
noosimis- ja ravivõtete puhul.
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Sõltuvalt eksimuse laadist ja selle tagajärgedest võib arsti võtta 
distsiplinaar-, administratiiv- või kriminaalvastutusele. Eesti NSV uus 
kriminaalkoodeks sisaldab ainult kaks paragrahvi, milles otseselt on 
ette nähtud karistused meditsiinitöötajatele (§ 120 —- ebaseaduslik abort; 
§ 126 — haige meditsiinilise abita jätmine). Nende paragrahvide raken
damine tavaliselt raskusi ei valmista.

Arsti, nagu iga teistki kodanikku, saab kriminaalvastutusele võtta 
ettevaatamatuse või liigse enesekindluse eest kutsetöös. Spetsiifilised 
raskused seisavad põhjusliku seose kindlaksmääramises arsti tegevuse ja 
selle tagajärgede vahel. Pole õige arvata, nagu arsti saaks kriminaal
vastutusele võtta iga vea pärast. Isegi ebaõige ravimise põhjuslik seos 
raskete tagajärgede või haige surmaga ei saa arsti süüd ette kindlaks 
määrata. Tuleb ette olukordi, mil vigu võib juhtuda ka kõige koge
numatel ja kohusetruumatel arstidel, ilma et neil seejuures oleks mingit 
süüd. Kui arst on eksinud vähese vilumuse, organismi iseärasuste, eba
täiuslike diagnoosimis- ja ravimeetodite jne. tõttu, siis teda kriminaal
vastutusele ei võeta.

Ent kutsealane eksimus võib olla põhjustatud ka arsti ettevaata
matusest või lohakusest — puudulik anamneesi kogumine, hooletu või 
mitteküllaldane haige uurimine, ravimpreparaatide äravahetamine, 
annuse ületamine, vastunäidustuste mittearvestamine, võõrkeha unusta
mine kehaõõntesse jne. Võimalikud on kutsealased eksimused ka siis, 
kui arst on liiga enesekindel (põhjendamatu eksperiment, opereerimine 
eluliste näidustuste ja vastavate tingimuste puudumise korral vms.). 
Niisugustel juhtudel, kus kuriteo koosseis on olemas, kannab arst krimi
naalseadustes ettenähtud vastutust sõltuvalt isiku vastu toimepandud 
kuriteo tagajärgedest (tapmine või kehavigastuste tekitamine ettevaata
matuse tõttu).

Otsuse tegemisel, kas arsti võtta kriminaalvastutusele või mitte, 
etendab tähtsat, kuid mitte peamist osa kohtumeditsiiniline ekspertiis. 
Kohtumeditsiinilise ekspertiisi aktide analüüsimine vabariigis näitab, et 
rõhuval enamikul juhtudest täitsid meditsiinitöötajad oma kohust: nad 
võtsid tarvitusele abinõusid, kuid ei suutnud saavutada soovitud edu 
või vältida surma neist mitteolenevatel põhjustel.

Tavaliselt alustatakse kriminaalsüüdistust arsti kutsealases eksimu
ses surnu sugulaste või lähedaste inimeste kaebuse põhjal. Üksikjuhtudel 
esitavad pretensioone kannatadasaanud ise. Kõige rohkem süüdistatakse 
arste ebaõiges diagnoosis, ebaõiges ravis ja haige surmas pärast arstlikke 
menetlusi.

Süüdistused ebaõige diagnoosi puhul leiavad juurdlusel harva kinni
tust, sest tihti on tegemist keerukate või hooletusse jäänud juhtudega, 
mis nõuaksid haige püsivamat jälgimist ja üksikasjalikumat uurimist, 
mida arstil ei olnud võimalik teha. Sugulastele näib sageli, et surm 
tekkis ainuüksi haiguse hilinenud diagnoosimise tõttu, seda eriti äkk- 
surmajuhtudel.

Ainult mõnel juhul on kindlaks tehtud, et ettevaatamatuse, kerge
meelsuse, liigse enesekindluse või puudulike teadmiste tõttu oli pandud 
ebaõige diagnoos, mille tagajärjel ravi hilines. Iseloomulik on järgmine 
näide.

40-aastane haige L., kes joobnud olekus oli kukkunud ja teadvuse kaotanud, 
toodi 7. märtsil 1965. a. haiglasse. Arst P., vaadanud haige läbi ja pannud diag
noosiks alkoholijoobe, suunas ta miilitsasse. 15 tunni pärast tõid miilitsatöötajad 
haige uuesti haiglasse raskes seisundis. Seekord avastati tal kolju kinnise trauma 
tunnuseid. Kiire operatsioon elu enam ei päästnud, sest subduraalne verejooks oli 
põhjustanud vigastatud ajus tugevaid muutusi.

Staažikas ja kogenud arst P. oli antud juhul liiga enesekindel ja ükskõikne. 
Ta ei jätnud haiget vaatluse alla, ei tundnud küllaldaselt huvi tema seisundi 
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vastu ega kutsunud teisi arste haige juurde, et nendega konsulteerida jne. Kõike 
seda oli võimalik teha ja see oleks võinud surma vältida (ekspertiisiakt nr. 27, 
27. juuli 1965. a.).

Paljud inimesed ei kujuta selgesti ette kaasaja arstiteaduse võima
lusi. Nad eksivad, pidades neid piiramatuks. Eksiarvamus kasutamata- 
jäänud abinõudest põhjustab arstide alusetut süüdistamist tegevusetuses 
või ebaõiges ravis, mis juurdlusel enamikul juhtudest kinnitust ei leia.

Näitena toome järgmise tähelepaneku.

Kod. B. märgib NSV Liidu Ministrite Nõukogule esitatud kaebuses, et Tal
linna Vabariikliku Haigla arstid ei diagnoosinud tema vanaema haigust õigesti, 
ei rakendanud õigel ajal energiliselt raviabinõusid, mis tema arvates põhjustaski 
surma. Kaebuse kontrollimisel tehti kindlaks, et haige B., 76 a. vana, toodi haig
lasse diagnoosiga «äge kõht». Kohe tehtud laparotoomia ajal avastati äge pank
rease kärbus. Operatsioon kõhunäärme totaalse kahjustuse arenemist ei peatanud 
ja kahe päeva pärast haige suri. Lahang kinnitas diagnoosi õigsust, peale selle 
avastati väljakujunenud ateroskleroos ja elundite ealised muutused. Kvalifitseeri
tud ekspertide komisjon märkis oma lõppotsuses, et meditsiinilised abinõud raken
dati õigesti, täies ulatuses ja õigel ajal. Parandamatu haiguse tõttu ei olnud elu 
võimalik päästa (ekspertiisiakt nr. 18, 10. juuli 1962. a.).

Eriti hoolikat ekspertiisi ja juurdlust nõuavad need juhud, kus arsti 
süüdistatakse haige surmas operatsiooni tagajärjel. Kõige sagedamini 
süüdistatakse taolistel juhtudel kirurge ja akušöörgünekolooge.

Tavaliselt ei ole arst süüdi surmajuhtudes, mis tekivad narkooti
kumi või anesteetikumi individuaalse talumatuse, ootamatult tekkinud 
südame ja veresoonte puudulikkuse või soki tõttu. Hilisemate, operat
sioonijärgsete surmajuhtude korral tehakse tavaliselt kindlaks, et surm 
saabus mitte operatsioonil tehtud vigade, vaid raskete tüsistuste taga
järjel, mida põhjustas haigus ise. Haigus ise nõudis opereerimist ning 
see oli ainsaks reaalseks arstiabi andmise mooduseks. Enamikul juhtu
dest nägi arst ette ka tekkida võivaid tüsistusi, kuid temast mitteolene
vatel põhjustel ei suutnud neid vältida.

Kuid tuleb ette üksikjuhte, mil surm tekkis arsti ebaõige tegevuse 
tagajärjel, mis seisnes lohakuses, liigses enesekindluses, instruktsioonide 
täitmata jätmises, vastutustunde puudumises, mõnikord ka võhikluses.

19. augustil 1958. a. saabus K. linna haiglasse 47-aastane naishaige S., et 
lasta opereerida emaka fibromüoomi. 22. augustil sooritati üldnarkoosi all emaka 
supravaginaalne amputatsioon. Operatsioon vältas kaks tundi ja kulges tüsistusteta. 
Enne operatsiooni määrati haigel vererühm В (III). Operatsiooni lõpul andis kirurg 
V. meditsiiniõele korralduse vereülekande tegemiseks. Meditsiiniõe küsimusele, mis
suguse rühma verd, vastas kirurg: «Teise». Meditsiiniõde, kandnud üle 250 ml 
А (II) rühma verd, küsis arstilt uuesti, kas haigel on ikka teine vererühm. Saanud 
kinnitava vastuse, kandis ta üle veel 250 ml. Ülekande ajal haigel, kes oli nar
koosis, mingit reaktsiooni ei ilmnenud. Kateteriseerimisel, mis tehti kohe pärast 
operatsiooni, saadi verist uriini, ent seda pidas kirurg veresoone vigastuse taga
järjeks. Alles siis, kui operatsioonist oli tund aega möödunud, avastas teine medit
siiniõde, et haigel oli В (III) vererühm ning et talle järelikult kanti üle võõra 
rühma verd. Haigel arenesid raske difuusne nefriit ja ureemia. Tarvituselevõetud 
abinõud ei andnud tulemusi ja 31. augustil (9. päeval pärast võõrasse rühma kuu
luva vere ülekannet) haige suri.

Laiba kohtumeditsiinilisel ja histoloogilisel uurimisel avastati ägeda difuusse 
glomerulonefriidi ja väljakujunenud ureemia nähud (äge trahheobronhiit, kopsu- 
turse, hulgised verevalumid seroosse kelme alla, ajuturse, tugev elundite liig- 
veresus). Lõppkokkuvõttes ekspertide komisjon märkis, et haige S. haiguslike 
muutuste arenemise ja surma põhjustas sobimatu, võõrasse rühma kuuluva vere 
ülekandmine (ekspertiisiakt nr. 20, 13. oktoober 1958. a.).

Antud juhul leidis aset vereülekande instruktsiooni jäme rikkumine, 
mille eest arsti karistati.
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Võõrkehade jätmine kehaõõntesse operatsiooni ajal on enamikul 
juhtudest operatsioonitoas töö halva organiseerimise või operatsiooni 
ajal ilmneva lohakuse tagajärjeks.

_ Munasarjatsüsti kõrvaldamiseks tehtud operatsiooni ajal unustati haige H. 
kõhuõõnde 100X40 cm suurune käterätik. See põhjustas mädase peritoniidi ja 
haige surma. Mingeid objektiivseid põhjusi võõrkeha unustamiseks ei saanud kind
laks teha: operatsioon oli plaaniline, kulges tüsistusteta, normaalsetes tingimustes 
jne. Haiget opereerinud arst oli küllaldase vilumusega, ent liiga enesekindel ja 
tähelepanematu: ta ei kontrollinud operatsiooniks ettevalmistust ega vaadanud 
pärast operatsiooni, kas kõik esemed on alles. Teised operatsioonist osavõtjad — 
assistent ja operatsiooniõde — suhtusid oma kohustustesse samuti hooletult ja 
tähelepanematult. Märkimist väärib asjaolu, et operatsiooni ajal kasutati ainult 
ühte käterätikut. Operatsioonijärgsel perioodil ei jälgitud haiget hoolikalt. Kõhtu 
ei palpeeritud, sest muidu oleks kahtlane konglomeraat kõhuõõnes (kokkukägar
datud käterätik) tingimata avastatud.

Areneva peritoniidi ja liidete tagajärjel tekkinud soolesulguse tõttu suri haige 
20. päeval pärast operatsiooni (ekspertiisiakt nr. 124, 5. veebruar 1965. a.). Kirurgi 
ja operatsioonil assisteerinud arsti karistas rahvakohus «Eesti NSV kriminaalkoo
deksi» § 105 põhjal.

Materiaalseid pretensioone seoses arsti süü läbi tekitatud tervise
kahjustusega esitatakse harva. Meie andmeil on ette tulnud ainult üks 
selline juhtum.

Kiirabi korras anti haigele A. kodus südametilkade asemel eksikombel nuusk- 
piirituse lahust. Selle hooletuse tõttu tekkis söövitus, mis põhjustas ajutise töö
võimetuse. Rahvakohus rahuldas kod. A. nõudmise ja mõistis tema kasuks haiguse 
aja eest välja töövõimetuslehe ja töötasu vaheraha (ekspertiisiakt nr. 10, 18. märts 
1964. a.).

Tähelepanu äratab meditsiiniliste dokumentide täitmise madal kva
liteet. 32% juhtudest ilmnes meditsiinilises dokumentatsioonis puudu
jääke, torkas silma nende lohakas täitmine — halvasti oli kogutud anam- 
nees, nõrgalt peegeldusid haiguse objektiivsed tundemärgid, puudusid 
andmed haiguse kulu kohta, halvasti oli kirjeldatud operatsiooni käiku, 
puudusid konsultantide sissekanded jms.

Arstide kutsealastes õiguserikkumistes ja nende profülaktikas on 
suur tähtsus keskharidusega meditsiinitöötajatel — operatsiooni- ja 
kirurgiaõdedel, palatiõdedel, laborantidel jt. Nende kvalifikatsioonist, 
töösse suhtumisest ja distsipliinist sõltub väga palju, kuid sellele on vähe 
tähelepanu pööranud nii raviasutuste juhatajad kui ka arstid, kelle juh
timisel keskharidusega personal töötab. Toome ühe näite.

7-kuune laps K. toodi rajooni keskhaiglasse 1. novembril 1958. a. Diagnoos: 
krooniline bronhiit. Ravi mõjul lapse seisund hakkas paranema. 12. novembril 
otsustas arst K. toonuse tõstmiseks süstida veeni 20 ml 40%-list glükoosilahust. 
Arsti korraldusel tõmbas meditsiiniõde J. ampullist 20 ml lahust süstlasse ja 
ulatas arstile. Süstimise ajal lakkas hingamine ootamatult ja laps suri. Kohe 
selgus, et glükoosilahuse asemel oli meditsiiniõde süstlasse tõmmanud 25%-list 
magneesiumsulfaadilahust. Surm saabus pärast 5—6 ml lahuse süstimist. Laiba 
kohtumeditsiiniline uurimine kinnitas, et laps suri magneesiumsulfaadi mürgistuse 
tagajärjel (ekspertiisiakt nr. 1, 5. jaanuar 1959. a.).

Me ei puudutanud neid juhte, kus arste võeti kriminaalvastutusele 
ebaseaduslike abortide tegemise eest. Kahjuks tuleb ette selliseidki juh
tumeid, need aga ei kuulu kutsealaste õiguserikkumiste hulka, vaid on 
otseselt kuriteod, mida tehakse kasu saamise eesmärgil.

Ainult õige ja täpne meditsiinilise abi korraldamine, tugev töödist
sipliin ja kommunistlik suhtumine töösse tagavad raviasutuste töö kõrge 
kvaliteedi, soodustavad mitte üksnes haigestumuse ja suremuse, vaid ka 
arsti vigade ja muude puuduste vähenemist.
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

А. Лукаш

Резюме

В новых Уголовных Кодексах союзных республик нет специальных статей, пре
дусматривающих наказание врачей за профессиональные правонарушения. Если в та
ких случаях тщательным расследованием устанавливается наличие состава преступ
ления, то врач привлекается к ответственности, как и всякий гражданин, по статьям 
УК, предусматривающим наказание за преступления против личности, совершенные по 
неосторожности. Степень наказания зависит от причиненного вреда здоровью.

По новому уголовному законодательству в случаях профессиональных правона
рушений врачей в отличие от ранее действовавшего УК РСФСР не практикуется прив
лечение врачей к ответственности за должностную халатность. Врач по отношению' 
к больному, которого он лечил, не подходит под понятие должностного лица согласно 
ст. 160 УК Эстонской ССР и соответствующих статей УК других республик.

Действующий в настоящее время Уголовный Кодекс ЭССР содержит лишь две 
статьи, прямо предусматривающие уголовное наказание врачей: за незаконное произ
водство аборта (ст. 120, п. 1, п. 2) и за неоказание больному медицинской помощи 
по неуважительной причине (ст. 126). На практике применение этих статей обычно не 
вызывает затруднений, так как при наличии состава преступления в подобных случаях 
устанавливается прямое нарушение закона.

При установлении фактов неправильного лечения и ошибочных действий врачей, 
повлекших за собой тяжелые последствия, в уголовно-правовой и судебномедицинской 
практике нередко возникают споры. На этой почве наблюдаются неправильные тол
кования роли, значения и обязанностей судебномедицинской экспертизы.

Некоторые авторы считают, что комиссии судебномедицинских экспертов по вра
чебным делам должны решать юридические вопросы (определение вины, умысла, неос
торожности врача и т. п.). Согласиться с этим нельзя, потому что в таком случае 
врачи должны получать привилегии перед законом, что противоречит принципу социа
листического правосудия. Юридическая квалификация действий врача должна являть
ся исключительной компетенцией органов следствия и суда, которым дано право 
оценки всех доказательств по делу, в том числе и заключения экспертизы.

По материалам бюро Главной судебномедицинской экспертизы М3 ЭССР дела 
о профессиональных правонарушениях врачей, как правило, возникали по жалобам 
родственников или близких умершего. В редких случаях при неблагоприятных послед
ствиях лечения врачей обвиняли сами больные, оставшиеся в живых.

Наиболее часто против врачей выдвигались обвинения в неправильной диаг
ностике, неправильном лечении или в смерти больного после неправильного врачеб
ною вмешательства.

В подавляющем большинстве случаев обычно после проведения квалифицирован
ной судебномедицинской экспертизы из-за отсутствия состава преступления уголовные 
дела против врачей не возбуждались или прекращались. Как правило, в ходе след
ствия выяснялось, что врачи делали все необходимое, но не смогли достичь благо
приятного исхода по независящим от них причинам.

При установлении врачебных ошибок, упущений и погрешностей в организации и 
осуществлении медицинской помощи и в случаях нецелесообразности уголовного нака
зания прокуратуры направляли представления в органы здравоохранения. В таких слу
чаях провинившиеся врачи получали административные взыскания, а выявленные 
недостатки с целью профилактики их и для повышения квалификации врачей разбира
лись на клинико-судебномедицинских конференциях, совещаниях и заседаниях врачеб
ных медицинских обществ.

В отдельных случаях народные суды удовлетворяли гражданские иски к меди
цинским работникам, когда по вине последних был причинен ущерб здоровью.

Для профилактики врачебных правонарушений и врачебных ошибок большое 
значение имеют высокая трудовая дисциплина медицинских работников и четкая орга
низация медицинской помощи населению на всех ее этапах, а также обязательное 
обсуждение каждого случая на клинико-судебномедицинских конференциях врачей. 
На таких конференциях большое значение имеет разумная критика недостатков и 
упущений по каждому' конкретному случаю.
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TALLINNA MEDITSIINIKOOLI LÕPETAJAD

Käesoleva aasta 25. veebruaril toimunud pidulikul aktusel andis 
Tallinna Meditsiinikooli direktor A. Rooks diplomid 12 akušöörile, 27 
farmatseudile ja ühele meditsiiniõele.

Akušöörid

Tiiu А 1 j a n d 
Tiiu А 1 к s n i s 
Õie Bukotkina 
Virve Kaart 
Mall Laas 
Evi Luht

Helmi Mäe (kiitusega) 
Malle Mäeots
Juta О 1 j а n о i
Piret R о h 1 i n 
Eevi Vaino 
Irene V о i к a r

Farmatseudid

Ülle A i m 
Ingrid E г к a s 
Rutt Kaldmäe 
Malle Kaup 
Мае К а 1 j a s 
Epp Kruuse 
Aime L a n g о v i tš 
Kersti Laumets 
Kaisa Laur 
Milvi Martin 
Ivar M i г о v 
Mea M u г г о 
Karin Nurm 
Helve-Kaja Oss

Milvi Pant 
Mall Parts 
Maie Päll 
Anne R a m s t 
Koidu Sein 
Aime Tamm 
Marje Tampere 
Niina Tarassova 
Heli Tr ell 
Luule Vallau 
Hei vi Võerahansu (kaugõppeosakond) > 
Elgi Õunpuu 
Luule Üksvärav

Meditsiiniõed

Ludmilla Petrova (kaugõppeosakond)
E. Pärn

JÄRJEKORDNE LEND TARTU MEDITSIINIKOOLIST

4. märtsil 1967. a. kogunes Tartu Meditsiinikooli pere pidulikule-
lõpuaktusele, et ellu saata uus lend meditsiinitöötajaid. Kooli direktor 
V. Parvet, klassijuhataja S. Valmra jt. soovisid lõpetajaile parimat peat
selt algavaks kutsetööks. Diplomid anti 22 lõpetajale.

Marje Aas
Liia A g a s i 1 d 
Õilme G r a h v 
Harda H ü v i 1 о 
Iive 11 о m e t s 
Kalli I n t (kiitusega) 
Ene Johanson 
Ruth Karnõšova 
Linda Kerge 
Valli Kikas 
Marju К i r m

Velskrid

Raidi Kiviselg
Kaja-Maia Kliimre (kiitusega) 
Aivi Liiva 
Reet Lohk 
Urni О s i к 
Linda Oslovskaja 
Maire Peetsalu 
Irma R e h e p a p 
Jüri Sool
Ilme T e n s i n g

Meditsiiniõed

Kai P a n t а 1 о n

Ajavahemikul 15.—20. augustini s. a. võtab Tartu Meditsiinikool 
taas vastu uusi õpilasi. Keskkooli baasil võetakse õpilasi velskrite ja. 
meditsiiniõdede erialale, 8 klassi baasil — meditsiiniõdede, velskerlabo- 
rantide ja sanitaarvelskrite erialale.

А. H о r n
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«NÕUKOGUDE EESTI TERVISHOIU» ENDINE TOIMETAJA 

| ANTON NORDBERG |

1. V 1903 — 17. III 1967

17. märtsil 1967. a. suri ajakirja Nõuko
gude Eesti Tervishoid» kolleegiumi liige, arsti
teaduse kandidaat, meditsiiniteenistuse kaardi
väe reservalampolkovnik, NLKP liige 1926. 
aastast Anton Adami p. Nordberg.

Anton Nordberg sündis 1. mail 1903. a. 
Noorukina töötas ta mitmesugustel aladel ja 
õppis maakorralduse kursustel Võšni-Volot- 
šokis. 1925. a. kutsuti ta ajateenistusse Balti 
mere laevastikku. Sealt astus ta S. M. Kirovi 
nimelisse Sõjaväemeditsiini Akadeemiasse, 
mille lõpetas 1932. a. Sõjaväearstina teenis 
A. Nordberg mitmes väeosas. 1938. a. viibis 
Sõjaväemeditsiini Akadeemias otorinolarüngo- 
loogia-alasel üheaastasel täienduskursusel.

Suure Isamaasõja ajal teenis A. Nord
berg eesti rahvusväeosadbs 7. diviisi 86. üksiku 

meditsiinilise sanitaarpataljoni komandörina ja 27. laskurpolgu vanem- 
arstina.

Pärast sõja lõppu töötas A. Nordberg ligi kolm aastat (1946—1948) 
Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis vanemõpetajana. 1948. aastal 
arvati ta tervislikel põhjustel erru ja määrati seejärel lühemaks ajaks 
Pärnu kuurordi sanatooriumi peaarstiks. 1948. kuni 1959. aastani töötas 
A. Nordberg Eesti NSV tervishoiu ministri asetäitjana. 1959. aastal 
määrati ta Tallinna Vabariikliku IV Haigla peaarstiks. Sellelt ameti
kohalt läks ta 12. augustil 1965. a. vanaduspuhkusele.

1953. a. kaitses A. Nordberg Moskvas Arstide Täienduse Keskinsti
tuudi juures kandidaadiväitekirja. Uurijana kujunes tema huvialaks Eesti 
tervishoiu organisatsiooni ajalugu. Sel alal ilmus ta sulest rohkesti töid.

A. Nordberg oli ajakirja «Nõukogude Eesti Tervishoid» üks asuta
jaid ja selle toimetaja 1958.—1964. aastani.

Teenete eest Suures Isamaasõjas autasustati A. Nordbergi Punalipu 
ja kahe Punatähe ordeni ning medalitega.

A. Nordbergi põrm saadeti 22. märtsil s. a. Tallinna Vabariikliku 
IV Haigla punanurgast teele Metsakalmistule. Kadunut oli kogunenud 
ära saatma arvukalt endisi töö- ja sõjakaaslasi. Järelhüüdeks võtsid 
sõna Eesti NSV tervishoiu minister A. Goldberg, Tallinna Vabariikliku 
IV Haigla peaarst V. Pobus, Suure Isamaasõja aegse 7. diviisi 86. üksiku 
meditsiinilise sanitaaroataljoni poliitjuht A. Kalvo jt.

Anton Nordbergi kui alati rahulikku, tasakaalukat ja tagasihoid
likku komandöri, juhtivat töötajat ja inimest mäletavad veel kaua 
kõik, kes teda tundsid.

Kolleegid
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4B1KS VELSKRITELE JA ÕBE&ELE

NÄRVISÜSTEEMI DISKOGEENSETEST HAIGUSTEST

Arstiteaduse kandidaat A. CHEVALIER
(Tallinna Vabariiklikust Haiglast, peaarst A. Roosileht)

Viimaste aastakümnete jooksul on arvamused perifeerse närvisüs
teemi haiguste põhjuse, tekke ja arenemise kohta tunduvalt muutunud. 
Seoses sellega rakendatakse nende ravis ka uusi meetodeid.

Kõigepealt tuleks peatuda lumbosakraalse radikuliidi probleemil. 
Juba möödunud sajandi neuroloogid tundsid hästi haigust, mille puhul 
tekkisid tugevad valud istmikunärvi kulgu mööda ja mida hakati nime
tama ishiaseks. Arvati, et tegemist on istmikunärvi tüve põletikuga. Hil
jem tuldi järeldusele, et haigusprotsess ei taba mitte istmikunärvi tüve, 
vaid närvijuuri, mis omavahel põimudes selle närvi moodustavad. Nii 
tekkiski õpetus lumbosakraalsest radikuliidist. Tehti kindlaks, et kõige 
sagedamini on kahjustatud V nimme- ja I ristluutundejuur (täpsemini 
radikulaarnärv) kõvakelme koti ja lülidevahelise mulgu vahelises osas. 
Kui radikuliidi anatoomilise substraadi küsimuses oli selgusele jõutud, 
siis selle haiguse etioloogia oli veel lõplikult selgitamata. Arvati, et 
tähtsat osa etendavad nakkused (fokaalinfektsioon, viirused jt.), samuti 
paikne külmetus. Tõepoolest, paljude radikuliiti põdevate haigete anam
neesis leidus viiteid külmetamisele. Ka meie olime sellel seisukohal ja 
rakendasime radikuliidi raviks soojendusprotseduure, manustasime anal- 
geetikume, salitsülaate ja tegime novokaiinblokaade, samuti süstisime 
B-rühma vitamiine. Selline ravi, mis tegelikult on sümptomaatiline (valu
vaigistav) ja millega kaasnes pikaajaline lamamiskuur, andiski rahul
davaid tulemusi, kuid haigus kippus ikkagi retsidiveeruma.

Alles pärast 1940. aastat hakkasid mitmed kirurgid katsetama radi
kuliidi kirurgilist ravi. Nad lähtusid patoloogilis-anatoomilistest tähele
panekutest, mille järgi lülidevaheliste diskide degeneratsiooni puhul teki
vad kõhrelised protrusioonid («songad»), samuti võeti arvesse üksikud 
varajased andmed lülisambakanalis paiknevate kõhrkasvajate kohta. 
Kogemuste ulatus kasvas kiiresti. Peatselt opereeriti juba sadu ja tuhan
deid haigeid. Arenes välja radikuliidi diskogeense päritolu teooria, mis 
leiab üha laialdasemat poolehoidu.

1946. a. alates hakati radikuliidi puhul esimesi operatsioone tegema 
ka Nõukogude Liidus, algul üksikuid, hiljem — eriti pärast 1960. a. — 
juba paljudes NSV Liidu linnades. Eesti NSV-s sooritasime esimesed 
operatsioonid 1957. aastal, praegu on vabariigis opereeritud juba ligi 
tuhat lumbosakraalset radikuliiti põdevat haiget.

Neurokirurgia kogemused ja lülisamba röntgenoloogilise uurimise 
tulemused lubavad käesoleval ajal täie kindlusega väita, et valdav osa 
lumbosakraalse radikuliidi juhtudest on tingitud lülisamba nimme- 
piirkonna osteokondroosist. Lülidevahelistes kõhredes (diskides) areneb 
degeneratiiv-düstroofiline protsess, mis põhjustab diskide keemilis-füüsi- 
kaliste omaduste muutumise. Disk kaotab elastsuse, temas tekivad lõhed. 
Diski keskel asetsev pehme ja vetruv pulpoosne tuum nihkub lõhede 
kaudu tahapoole ja võib sopistuda lülisambakanalisse. Siin rõhub ta 
närvijuurtele, põhjustades radikuliidi. Et kaks viimast lumbaalset diski 
on kõige suurema mehhaanilise koormuse all, siis tekivadki prolapsid üle 
90%-1 juhtudest just sel kõrgusel. Nimetatud asjaolust ongi tingitud 
V lumbaal- ja I sakraaljuure kokkusurumise sagedus, teiste sõnadega — 
radikuliit on peaaegu alati lumbosakraalne.
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Diskogeenset radikuliiti on enamasti võimalik diagnoosida tüüpiliste 
neuroloogiliste sümptoomide hindamise ning röntgenoloogilise uuringu 
andmete kõrvutamise teel. Nimmepiirkonna osteokondroosi ja diski pro- 
lapsi puhul on sellest piirkonnast tehtud röntgenogrammidel näha, et 
vastav lülide vahe on teistest madalam, lüli servadel leidub väikesi luulisi 
vohandeid (osteofüüte), lülikehad võivad olla teineteise suhtes kergelt 
nihkunud. Kui diagnoosimine on raskendatud, tuleb kasutusele võtta 
kontraströntgenogramme — viia subarahnoidaalruumi õhku või rasket 
kontrastainet, süstida diski kontrastaineid (diskograafia).

Vastavalt uuele arusaamale lumbosakraalse radikuliidi põhjusest on 
muutunud ka selle ravi põhimõtted. Esmajärjekorras püütakse vähen
dada lumbaaldiskide koormust: haige asetatakse sirgele alusele lamama 
(ase ei pruugi olla kõva, vaid just sirge) ja tehakse venitusravi, mis sageli 
annab väga häid tulemusi. Selleks kasutatakse kahte korsetti: üks fik
seerib ülakeha voodi külge, teine (rasedusbandaaži tüüpi) korsett ümb
ritseb vaagnat tihedalt ja on raskusega (20—30 kg) bloki kaudu ühen
datud. Venitusravi vältab iga päev umbes 30 minutit. Viimastel aastatel 
on venitust hakatud rakendama paljudes polikliinikutes ja see tuleks 
kindlasti kasutusele võtta igas statsionaaris.

Kui konservatiivne ravi (lamamine, venitus, soojendused ja valu
vaigistavad ravimid) tulemusi ei anna, kui valud on küllaltki tugevad 
ja diskogeense radikuliidi diagnoos kindel, siis on näidustatud operat
sioon. Opereeritakse narkoosi all. Lõikus ise ei ole raske — avastatakse 
ja eemaldatakse diski prolaps kahe lülikaare osalise resetseerimise teel. 
Pärast operatsiooni peab haige lamama ligikaudu kaks nädalat, kolmanda 
nädala lõpul lahkub statsionaarist. Operatsiooni tulemused on eri auto
rite andmeil umbes 80 %-1 juhtudest head.

Peale lumbosakraalse radikuliidi tuleb ette ka muid diskogeenseid 
närvisüsteemi haigusi. Näiteks diskide prolapsid võivad tekkida lülisamba 
kaelaosas, kus surve seljaajule võib põhjustada selle atroofiat. Haigus 
on tuntud diskogeense tservikaalse müelopaatia nime all. Sel puhul teki
vad valud ning ilmneb aeglaselt progresseeruv käte ja jalgade nõrkus. 
Diagnoosi kinnitab seljaaju kaelaosa kontraströntgenograafia (nn. müelo- 
graafia). Ravi on kirurgiline — paari lülikaare eemaldamine (laminek- 
toomia) ja seljaaju vabastamine surve alt peatavad haiguse arengu ja 
vähendavad vaevusi.

Lülisamba kaelaosa osteokondroosi puhul võivad diskide prolapsid 
ja luulised osteofüüdid survet avaldada mitte ainult tahapoole (seljaaju 
suunas), vaid ka külje suunas. Sel juhul on rõhk suunatud vertebraal- 
arteritele ning neid ümbritsevatele sümpaatilistele närvikiududele. Hai
guse tunnuseks on siis kuklavalud, peapööritushood, kohin kõrvades ja 
kuulmise nõrgenemine. Seda sümptoomide kompleksi on hakatud nime
tama vertebraalnärvi sündroomiks või «kaelamigreeniks» (kuigi tal tõe
lise migreeniga pole midagi ühist). Seoses verevoolu takistusega verteb- 
raalarterites võivad mõnikord tekkida ka raskemad vereringehäired pea
aju tüve piirkonnas. Kaelamigreeni ravi on peamiselt konservatiivne 
(novokaiinionoforees, B-rühma vitamiinid, pahhükarpiin, belloid jms.). 
Üksikjuhtudel on osteofüüti katsetatud ka kirurgilisel teel kõrvaldada 
ja vertebraalarterit surve alt vabastada. Kuid see meetod pole veel 
laialdasemat kasutamist leidnud.

Kõiki kirjeldatud diskogeenseid haigusi aitavad ära hoida lülisamba 
ülekoormuse vältimine, võitlus keha sundasendiga töö ajal ja kerelihaste 
tugevdamine ratsionaalse võimlemise abil. Oluline on kooli- ja töö- 
hügieeni nõuete täitmine, suurt füüsilist jõudu nõudvate tööprotsesside 
mehhaniseerimine, noorukite ja asteeniliste isikute mittelubamine raskele 
kehalisele tööle, tegelemine kehakultuuri, tootmisvõimlemise ja spordiga 
mõõdukal määral.
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О ДИСКОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

А. Шевалье

Резюме

За последние десятилетия существенно изменились взгляды на причины, возник
новение и развитие заболеваний периферической нервной системы.

После 1940 года возникла теория дискогенного происхождения пояснично-крест
цового радикулита, которая находит все более широкую поддержку. Опыт нейрохи
рургии и результаты рентгенологического исследования позвоночника позволяют в на
стоящее время с полной уверенностью утверждать, что преобладающее число случаев 
пояснично-крестцового радикулита вызвано остеохондрозом поясничного отдела поз
воночника. В результате дегенеративно-дистрофических процессов межпозвонковый 
диск теряет эластичность, в нем появляются разрывы, через которые мягкое и упру
гое ядро диска может выпячиваться в позвоночный канал. Это выпячивание давит 
на корешок нерва, вызывая радикулит.

Диагноз дискогенного радикулита в большинстве случаев можно поставить 
путем оценки типичных неврологических симптомов в сопоставлении с данными рент
генологического исследования. Если диагностика затруднена, следует применять конт 
растную рентгенографию — в субарахноидальное пространство вводить воздух пли 
тяжелое контрастное вещество (миэлография) или в диск вводить контрастное веще
ство (дискография). Из методов лечения применяют в первую очередь вытяжение. 
Если консервативное лечение (покой, вытяжение, тепло, болеутоляющие средства) 
не дает эффекта и диагноз точен, больного оперируют. Выпячивание диска удаляют 
путем частичной резекции дужек двух смежных позвонков.

Выпячивание дисков может возникать и в шейном отделе позвоночника. Они на
чинают сдавливать спинной мозг и вызывают его атрофию, в результате чего возникают 
боли и развивается медленно прогрессирующая слабость рук и ног. Это заболевание 
известно под названием цервикальной дискогенной миэлопатии. Лечение хирургиче
ское — производят ламинэктомию и освобождают спинной мозг от сдавливания.

Выпячивание дисков может оказывать давление и на позвоночные артерии и оку
тывающие их симпатические нервные волокна. При этом появляются боли в затылке, 
головокружение, шум в ушах и ослабление слуха. Такой симптомокомплекс назы
вают синдромом позвоночного нерва или «шейной мигренью». Лечение консерватив
ное (новокаин—электрофорез, витамины группы В, пахикарпин, беллоид и др.).

Профилактика дискогенных заболеваний заключается в предупреждении пере
грузки позвоночника, укреплении мышц туловища с помощью рациональной гимна
стики, механизации производственных процессов, требующих применения большой фи
зической силы, а также в недопущении к тяжелой физической работе подростков и 
астеников.

SEEDEELUNDITE KROONILISTE HAIGUSTE DIAGNOOSIMISEST 
JA DISPANSEERIMISEST

V. MILLER
(Tallinna Tõnismäe Haiglast, peaarst A. Joakimov)

Viimase kahe aastakümne vältel on seedeelundite haiguste diagnoo
simise viisid tunduvalt täiustunud. Röntgenoloogiliste, laboratoorsete ja 
instrumentaalsete uurimismeetodite täiustamisest hoolimata on kompleks
sel diagnoosimisel endiselt oluline haige küsitlemine. Anamneesi järgi 
diagnoosi määrata ei ole õige. Anamnees võimaldab ainult oletada mõnda 
haigust ning näitab suuna edaspidisteks uuringuteks.

Küsitlemisel tuleb välja selgitada 1) mida haige kaebab, 2) k u s 
on vaevused, 3) millal vaevused tekivad ja 4) millega seoses 
vaevused tekivad või ägenevad.

Esimese põhiküsimuse puhul tuleb kindlaks teha, kas haigel esinevad 
valud, rõhumistunne või vaevus kõhus, neelamistakistus, iiveldus, oksen
damine, kõrvetised, röhitised ja mõru või kibe maitse suus. Teine põhi
küsimus viitab haigestunud elundile. Kolmas küsimus aitab kindlaks 
määrata vaevuste perioodilisuse. Tuleb selgitada, kas nende intensiivis
tumine on seoses aastaaegadega, kas on täheldatav päevarütm. Nais- 
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patsientide küsitlemisel on tarvis selgitada, kas vaevused on seoses menst
ruaaltsükliga. Neljas küsimus võimaldab-jälile saada vaevusi vallanda
vatele teguritele. Tuleb küsida, kas vaevuste tugevnemine või nõrgene
mine sõltub toidust, millised toiduained maitsevad ja millised mitte, 
kuidas mõjub alkoholi tarvitamine. Samuti on tähtis selgusele jõuda, 
kuidas patsient talub rasvast toitu, kuidas piima, liha, köögivilja (õunad, 
herned, kapsad jm.). Mõnel juhul olenevad vaevused keha asendist. Ka 
psüühilised ärritused võivad olla vaevusi vallandavateks teguriteks.

Tähelepanu peab pöörama niisugustele sümptoomidele nagu gaasi- 
korin sooltes, kõhukinnisus või -lahtisus, väljaheite konsistents ja värvus.

Tuleb kindlaks teha, milliseid haigusi haige on põdenud (eriti huvi
tavad meid tüüfus, düsenteeria, kollatõbi, malaaria, toidumürgistused ja 
alimentaarne düstroofia). On oluline teada, kas on esinenud kroonilisi 
mürgistusi või kas on kokku puutunud etüleeritud bensiini, aniliin- ja 
nitrovärvidega. Kas haige suitsetab ja tarvitab alkoholi? Ühtlasi peab 
meid huvitama, milliseid ravimeid patsient on saanud (antibiootikume, 
kortikosteroide, butadiooni, PAS-i jm.).

Eespool toodust nähtub, et gastroenteroloogilisi haigusi põdevate hai
gete küsitlemine nõuab küllaltki palju aega. See vaev aga tasub end 
ära. Näiteks kui haige kaebab valu ülakõhus, mis leevendub pärast söö
mist ja muutub intensiivsemaks tühja kõhuga, kusjuures haigus ägeneb 
sõltuvalt aastaaegadest, siis võib küllaltki tõenäoliselt oletada haavand- 
tõbe. Niisugused haiged ei talu tavaliselt vähese alkoholisisaldusega jooke 
(õlut ja veini). Naispatsiendil, kel tekivad valud ülakõhus ja paremal 
roietekaare all, mis kiirguvad selga, paremale abaluu alla, võivad sapi- 
teed olla haigestunud. Seda eriti sel juhul, kui valud enne menstruat
siooni tugevnevad. Tavaliselt taluvad need haiged rasvarikkaid toite 
halvasti. Kui lamamisel tekib toidurefluks, on see viide diafragmaalson- 
gale. Tuleb ette juhtumeid, kus haigetele mõjuvad halvasti mõningad 
toiduained. Näiteks pärast piima joomist tekivad oksendamine, kõhu
lahtisus, üldine nõrkus ja muud nähud. See võib olla tingitud organismi 
ülitundlikkusest — allergiast. Piima ja muude valgurikaste toiduainete 
vähene talutavus võib olla tingitud vajalike seedefermentide vähesusest 
(näiteks kroonilise atroofilise gastriidi korral).

Olgu märgitud, et seedeelundite haigestumise juhtudel võib küllalt 
sageli olla kahjustatud mitu elundit, mille tõttu haige kaebused on mit
mekesised. Seedeelundite haigestumine võib talitlushäireid reflektoorselt 
põhjustada ka muudes elundites. Näiteks sapikivi- või haavandtõve kor
ral võib tekkida reflektoorne stenokardia.

Keskharidusega meditsiinitöötaja tähelepanekud haige seisundi muu
tuste kohta pikema aja vältel (näiteks kehakaalu muutused) ning hooli
kas küsitlemine võivad anda olulisi tugipunkte diagnoosimiseks. Diag
noosi võimaldab enamasti lõplikult määrata vaid haige kompleksne uuri
mine. Seejuures ei tohiks üksikuid uurimismeetodeid üle hinnata. Tuleb 
silmas pidada, et kroonilist gastriiti ei ole röntgenoloogiliselt võimalik 
diagnoosida. Maomahla normaalne happesus ei välista kasvaja võimalust 
ja maohaavandi juhtudel võib leida alahappesust.

Pärast ühekordset uurimist võib diagnoos mõnel juhul jäädagi eba
selgeks. Alles korduvad uuringud ning haige dünaamiline jälgimine või
maldavad määrata lõpliku diagnoosi. Kõigest hoolimata on mao ja jäme
soole vähktõbe raske õigel ajal diagnoosida ning ka anamnees ei anna 
selleks kindlaid pidepunkte. Algava vähktõve kindlakstegemine röntgenos- 
koopilise ja endoskoopilise uurimise teel on küllaltki raske. Seetõttu peab 
pisematessegi kaebustesse eriti tähelepanelikult suhtuma. Kui kaebused 
püsivad, on haige soovitatav suunata korduvatele uuringutele.

Krooniliste maohaiguste korral on haiget sageli vaja dispanseerselt 
jälgida. See on tarvilik tööekspertiisiks, ravitoitlustamise ja õigeaegse 
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sanatoorse ravi korraldamiseks. Et mõne haiguse (haavandtõbi) ägenemist 
vältida, rakendatakse profülaktilisi kuure. Dispanseerne jälgimine 
võimaldab haiguse halvenemise korral alustada ravi õigel ajal. Eriti 
tähelepanelik peab olema niisuguste haigete jälgimisel, kel on diagnoo
siks krooniline gastriit, mao haavandtõbi või mao polüüp, sest siis, kui 
haigus võtab ebasoodsa kulu, võib neil aja jooksul sugeneda maovähk. Mai
nitud haigeid tuleks vähemalt kord aastas kontrollida raviasutuses, kus 
seedetrakti on võimalik röntgenoloogiliselt ja endoskoopiliselt põhjalikult 
uurida (gastroskoopia ja rektoskoopia) ning teha aspiratsioongastrobiop- 
sia. On kõige otstarbekam, et niisugused haiged suunatakse gastroentero- 
loogi või onkoloogi juurde konsultatsioonile.

О ДИАГНОСТИКЕ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

В. Миллер

Резюме

Несмотря на усовершенствование рентгенологических, лабораторных и инструмен
тальных методов исследования, в комплексной диагностике заболеваний органов пище
варения по-прежнему важным остается опрос больного. Анамнез дает возможность 
предположить какое-то заболевание и указывает направление для дальнейших иссле
дований.

При опросе больного необходимо выяснить: 1) на что больной жалуется; 2) где 
он испытывает неприятные ощущения; 3) когда они возникли; 4) в связи с чем не
приятные ощущения возникают или усиливаются. При опросе надо также выяснить, 
такие заболевания больной перенес раньше, были ли хронические интоксикации, какие 
лекарства он принимал и т. д. Опрос лиц, страдающих гастроэнтерологическими заболе
ваниями, отнимает много времени, но зато всегда оправдывает себя. Наблюдения 
среднего медицинского работника за изменением состояния здоровья больного в тече
ние продолжительного времени и тщательный его опрос являются важными опорными 
пунктами для установления диагноза. Окончательный диагноз, конечно, определяется 
при комплексном обследовании.

При хронических заболеваниях желудка за больными следует вести диспансерное 
наблюдение. Это необходимо для создания больному подходящих условий труда, для 
организации лечебного питания и своевременного санаторного лечения. Активное дис
пансерное наблюдение дает возможность при ухудшении здоровья больного вовремя 
начать лечение. Особенно внимательными надо быть при наблюдении за больными, стра
дающими хроническим гастритом, язвой желудка или полипом желудка. Таких больных 
следовало бы раз в год подробно обследовать и направлять на консультацию к гастро
энтерологу или онкологу.

SPONTAANNE OHKRIND

Arstiteaduse kandidaat А. REINVALD 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Kopsule kuulub hingamismehhaanikas passiivne osa — ta ainult 
järgib rindkere mahu muutusi. See on võimalik tänu suurel hulgal elast
set sidekude sisaldava kopsu elastsusele. Kopsu välispinda katab vistse- 
raalne pleura. Rindkere sisepind, vahelihas ja keskseinand, mis kopsuga 
kokku puutuvad, on kaetud parietaalse pleuraga. Pleuraõõs on hermeeti
line. Rõhk selles on atmosfäärirõhust madalam, seetõttu surub alveoole 
täitev õhk kopsu vastu rindkeret. Kui tekib ühendus pleura pilu ja 
atmosfääri vahel, siis rõhu erinevuse tõttu tungib õhk pleuraõõnde ja 
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kops (oma elastsuse tõttu) korditub peaaegu silmapilkselt — tekib kas 
täielik või osaline (pleuraliidete puhul) õhkrind.

Iseeneslik ehk spontaanne õhkrind saab peaaegu alati alguse kopsu- 
koe ja vistseraalse pleura, väga harva muude õhku sisaldavate elundite 
(söögitoru) rebenemisest. Tekkimise põhjuseks on kõige sagedamini kopsu 
ja pleura haigused. Kopsutuberkuloosi arvele langeb umbes 50% spon
taanse õhkrinna juhtudest. Ülejäänud 50% moodustavad nn. mittespetsii
filised kopsuhaigused, nimelt põletik, abstsess, gangreen, vähk, tsüstid, 
villiline emfüseem jms. Spontaanne õhkrind võib olla ka spordivigastus: 
ülemäärase füüsilise pingutuse korral võib rebeneda isegi täiesti terve 
kops.

Õhkrinna kulg võib olla mitmesugune. Kui ava sulgub iseenesest, 
siis tekib kinnine õhkrind. Pleuraõõnde sattunud õhk tavaliselt juba 
mõne nädala jooksul imendub, rõhk selles langeb ja kops sirutub, samuti 
tervisehäired kaovad.

Püsiva avaga ehk lahtise õhkrinna keskmine rõhk võrdub alati 
atmosfäärirõhuga ja kõigub hingamise ajal umbes ( — )2 kuni ( + )2 cm 
piires (veemanomeetri järgi). Kops jääb korditunuks. Haige seisund hal
veneb peamiselt tüsistuste tõttu, mis sageli kaasnevad lahtise õhkrin- 
naga. Kõige ohtlikum on ventiilõhkrind. Forsseeritud sissehingamise ja 
köha korral tungib õhk pleuraõõnde, kus rõhk pidevalt tõuseb ja atmos- 
fäärirõhu tunduvalt ületab [veemanomeetri näidud ( + )10 või rohkem]. 
Haige seisund halveneb katastroofiliselt.

Õhkrind kahjustab organismi mehhaanilisel ja reflektoorsel teel. 
Suure õhuhulga kiire tungimine pleuraõõnde ärritab pleura ja kopsu 
närviretseptoreid ülemäära, mis põhjustab tugevat valu ja köha, tekivad 
reflektoorsed hingamis- ja vereringehäired, mis mõnikord arenevad nn. 
pleuropulmonaalseks sokiks. Kops korditub ja hingamine lakkab, kesk- 
seinand nihkub vastaspoolele, mistõttu halveneb ka teise kopsu talitlus. 
Häirub südame ja suurte veresoonte, eriti veenide talitlus. Kirjeldatud 
häired avalduvad järsku ning ootamatult. Iseloomulikeks sümptoomideks 
peetakse lämbumistunnet ja lõikavat või torkivat valu rindkeres. Kiiresti 
arenevad vereringe ja välise hingamise äge puudulikkus ning hapniku- 
vaegus ja hüperkapnia. Esinevad tugev hingeldus koos kuiva valuliku 
köhaga, kahvatu tsüanoos, kiire ja nõrk pulss, kaelaveenide paisumine, 
motoorne ja psüühiline rahutus ning sunnitud istuasend.

Spontaanse õhkrinna kõige iseloomulikumadki sümptoomid (lämbu
mistunne ja valud) on ka ägeda pleuriidi, kopsupõletiku, paiskopsu, 
südameinfarkti ja mõnede muude haiguste puhul. Pealegi võib õhkrind, 
kuigi harva, tekkida ka valuta. Seepärast on tähtis, et avastataks muidki 
õhkrinna sümptoome. Tähelepanelikul vaatlemisel selgub, et kahjustatud 
rindkerepool liigub hingamisel vähem, kuid on mahukam ja kummunud 
roietevahemikega. Koputlemisel on kuulda tümpaanilist kõla ja süda on 
nihkunud vastaspoolele. Parempoolse õhkrinna puhul ilmneb ka madal 
maksa asend. Hingamiskahin on kas väga nõrk või puudub täiesti, hääl 
kandub edasi halvasti, mõnikord võib kuulda «langeva tilga» või «metall
raha fenomeni».

Loetletud sümptoomidest piisab täiesti spontaanse õhkrinna diagnoo
simiseks esmaabi tingimustes. Hiljem, pärast haige hospitaliseerimist, 
kinnitavad diagnoosi röntgenoloogiline uurimine ja pleuraõõnes valitseva 
rõhu mõõtmine. Kui haige seisund kiiresti halveneb, siis pole aega oodata 
täiendavate uuringute tulemusi. Elupäästmiseks peame liigse õhu pleura- 
õõnest viivitamatult eemaldama. Selleks ön vaja ainult jämedat õõnes- 
nõela (kas koos suure süstlaga või ilma selleta). Tavalises rindkere punk- 
teerimise kohas (3.—5. roietevahemiku aksillaarjoonel) läbitakse rind- 
keresein (vajaduse korral puhastatakse nõela mandrääniga), kusjuures 
tugeva surve all olev õhk väljub kergesti. Mõnikord sulgub õhkrinna ava 
juba pärast esimest punktsiooni. Kuid sageli on punktsiooni siiski vaja 
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korrata. Sel juhul on parem kasutada õhkrinnaaparaati või püsivat pleu- 
raõõne drenaaži. Kui ava iseenesest ei sulgu, tuleb see sulgeda kirurgi
lisel teel.

Kinnise õhkrinna puhul vältimatu punktsioon tavaliselt vajalik ei 
ole, piisab voodirežiimist ja konservatiivsest ravist.

Spontaanse õhkrinna vältimatu konservatiivne ravi seisneb võitluses 
hapnikuvaegusega (hapniku inhaleerimine), köhaga (kodeiin, dioniin) ja 
šokiseisundiga (pantopoon), südametegevuse stimuleerimises (kamper, 
kofeiin, kordiamiin jt.) ja mäda tekkega seotud tüsistustest hoidumises 
(laia toimespektriga antibiootikumid). Tuleb aga silmas pidada, et õhk
rinna progresseerumise korral ükski ravim ei asenda lihtsat punktsiooni.

Tüsistustena võivad tekkida eksudatiivne või mädane pneumopleu- 
riit, hemotooraks, nahaalune või sügavate kudede ja keskseinandi ernfü- 
seem. Kui viimane häirib vereringet või hingamist, rajatakse õhule 
väljapääs kirurgiliselt. Hemotooraksijuhtudel soovitatakse punkteerida 
juba varakult, et vähendada mädapõletiku ohtu. Kuigi õhkrinna tüsistu
sed ravi tunduvalt raskendavad ja pikendavad, on need harva nii ohtli
kud, kui progresseeruv õhkrind ise.

СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС

А. Рейнвальд

Резюме

Спонтанный пневмоторакс почти всегда возникает от разрыва легочной ткани 
и висцеральной плевры, причиной которых наиболее часто являются болезни легких и 
плевры. 50% случаев спонтанного пневмоторакса приходится на счет легочного тубер
кулеза, остальные 50% — на счет так называемых неспецифических болезней легких. 
Даже в совершенно здоровом легком при чрезмерном физическом напряжении может 
произойти разрыв.

Течение пневмоторакса может быть различным. Если отверстие закрывается само 
собой, то получается закрытый пневмоторакс. При стойком отверстии или открытом 
пневмотораксе легкое остается сморщенным, причем состояние больного ухудшается в 
основном из-за сопутствующих осложнений. Наиболее опасен вентильный пневмото
ракс.

Характерными симптомами пневмоторакса считают чувство удушья и режущие 
или колющие боли в грудной клетке. При этом быстро развивается недостаточность 
кровообращения и наружного дыхания, наблюдаются сильная одышка, болезненный ка
шель, бледный цианоз, ускоренный слабый пульс, психо-моторное беспокойство и вы
нужденное сидячее положение. Пораженная половина грудной клетки при дыхании 
менее подвижна, причем межреберные промежутки выпячены. При перкуссии слышен 
тимпанический звук, и сердце смещено в противоположную сторону.

При быстром ухудшении состояния здоровья больного для спасения его жизни 
немедленно удаляют из плевральной полости избыточный воздух. По аксиллярной ли
нии в 3—5-межреберном промежутке грудную стенку прокалывают толстой плевральной 
иглой, откуда воздух, находящийся под сильным давлением, легко выходит. При закры
том пневмотораксе неотложная пункция обычно оказывается ненужной. Неотложное 
консервативное лечение при спонтанном пневмотораксе заключается в борьбе с гипок
сией, кашлем и шоковым состоянием, в стимулировании сердечной деятельности и пре
дупреждении осложнений, связанных с нагноением.
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KONVERENTSID ЗА NÖMPIftAAAISEtt
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TARTU ONKOLOOGIDE KONVERENTS

16.—17. detsembrini 1966. aastal toimus Tartus I onkoloogia-alane konverents,, 
millega tähistati Tartu Onkoloogia Dispanseri 20. aastapäeva.

E. Haldre ja K. Valmra ettekandes anti põhjalik ülevaade onkoloogias 
rakendatud ravi arengust Tartus ja Lõuna-Eestis. Professor J. Haldre poolt 1940. a. 
asutatud radioloogiainstituut ja -kliinik oli esimeseks seda laadi asutuseks Balti
maadel. Tartu Onkoloogia Dispanser on õppe- ja teadusliku töö baasiks TRÜ Arsti
teaduskonnale ja Tartu Meditsiinikoolile. Professor A. Linkbergi ja D. Kul
d e v a töös analüüsiti rinnanäärmevähi ravi tulemusi Tartu Linna Kliinilise Haigla, 
haavaosakonna andmeil aastail 1945—1965. Kopsuvähi kirurgilist ravi käsitleti 
A. R u 11 i ja H. R а a g a ettekandes. К. Gerassimova ja E. Laamann 
esitasid andmeid kopsuvähi bronhoskoopilise diagnoosimise kohta. M. P о - 
tašenkov analüüsis 118 haigusloo põhjal kopsuvähi diagnoosimist ja ravi, kus
juures näitas, et hilinenud diagnoosimise peamiseks põhjuseks on röntgenoskoopia 
andmete ülehindamine ning komplekssete eriuuringute vähene tegemine. R. P a i m - 
re ja E. Raudami ettekandes toodi tähelepanekuid peaajukasvajate esinemise 
kohta Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla neurokirurgia- ja neuroloogiaosakon
dades aastail 1945—1964.

H. Petlem ja E. Kõo jagasid kogemusi kardiapiirkonna kasvajate kirurgi
lisest ravist. V. Rätsep rääkis kroonilise maohaavandi pahaloomuliseks muutu
misest, V. Salupere aga mao haavandtõve kliinilis-gastroskoopilisest diagnoosi
misest. K. Valmra ettekandes rõhutati samuti kompleksse uurimise (gastroskoo- 
pia, gastrobiopsia, maoloputusvedeliku tsütoloogiline uuring jms.) vajadust rajooni- 
haiglates. Alahuulevähi ravi hilistulemustest rääkis E. Haldre, kes rõhutas regio- 
naarsete lümfisõlmede eemaldamise tähtsust (Wanachi meetodil), mis peab lisan
duma primaarkolde ravile. Ka L. L e h e s p а 1 u, H. Sibula, H. S о о p õ 11 uf. 
G. Tkatšenko ja V. Raudsepa tööd käsitlesid vähktõve probleeme.

Kiiritusravi põhimõtetest ja arengu perspektiividest Eesti NSV-s kõneles 
H. E r n i t s, kõrivähki põdevate haigete ravist gammakiirguse abil L. Kos к vee. 
Nefroangiograafia osatähtsusest neerukasvajate diagnoosimisel rääkisid G. Tul- 
min ja V. T š e m а r in. H. Hani märkis, et lümfogranulomatoosi põdevaid hai
geid peab ravima kindla meetodi ja plaani järgi onkoloogi juhtimisel, kusjuures 
ravi on vaja jätkata ka remissiooni ajal. А. К link ja R. Markovitš esitasid 
andmeid vähihaigete vegetatiivse närvisüsteemi uurimise kohta, kusjuures raken
datakse originaalset elektromeetrilist meetodit.

Konverentsi ettekanded soovitati trükis avaldada.
R. Markovitš

DERMATOVENEROLOOGIDE KONGRESS

13.—17. detsembrini 1966. a. toimus Kaasanis Vene NFSV dermatoveneroloogide- 
kongress, millest võttis osa delegaate ja külalisi kõikidest liiduvabariikidest. Pea
teemaks oli naha- ja suguhaiguste vastase võitluse korraldamine. Mitmes ettekandes 
käsitleti gonorröa ja trihhomoniaasi ravi ja profülaktikat. Küllaldast tähelepanu 
pöörati allergia probleemile dermatoloogias, samuti dermatooside ravile. Viimati 
mainitute puhul on tulemusi saavutatud vitamiinide, kortikosteroidide, trimekaiini, 
antihistamiinsete ja pürogeensete preparaatide kasutamisel.

Dermatoloogia ja veneroloogia alastes uurimistöödes tuleb lähtuda organismi 
kui terviku seisukohalt. Oluline on, et dermatoveneroloogide kaadrit täiendataks’ 
ja suurendataks, samuti dermatoveneroloogiaasutuste võrku laiendataks. Nimetatud 
asjaolule juhtis kongress tähelepanu ning pidas tähtsaks nende ellurakendamist..

V. Bogdanova

ÜLELIIDULINE BRONHIAALASTMA-ALANE KONVERENTS

28.—31. jaanuarini 1967. aastal toimus Leningradis üleliiduline konverents, mil
lest võttis osa ligikaudu 300 delegaati. Konverentsil kuulati üle 50 ettekande, mis 
käsitlesid bronhiaalastma etioloogiat, patogeneesi, kliinikut ja ravi.

Bronhiaalastma etioloogiat ja patogeneesi käsitlevad põhiettekanded esitasid 
professorid P. В u 1 a t о v ja А. A d o. Oldi ühtsel seisukohal, et bronhiaalastma 
on valdavas enamikus infektsioos-allergiline haigus, kusjuures 80—98%-1 juhtudest- 
see on põhjustatud põletikulistest protsessidest hingamisteedes või kopsudes.
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Mitmes töös puudutati bakteriaalse allergia probleeme bronhiaalastmat põde
vatel haigetel, samuti histamiini, serotoniini ning neerupealiste ja hüpofüsaar- 
adrenaalse süsteemi osa bronhiaalastma tekkimises ja arengus.

Professor I. Lerner juhtis tähelepanu sellele, et pahaloomulise kuluga 
bronhiaalastma juhud sagenevad. Professor I. Lerner ja mitmed teised autorid 
rõhutasid, et eriti ettevaatlik tuleb olla antibiootikumide määramisel bronhiaal
astmat põdevate haigete raviks. Bronhiaalastma ravi puudutavais ettekandeis jäi 
kõlama seisukoht, et see peab olema rangelt individuaalne, kusjuures tuleb püüda 
välja selgitada allergeen ning rakendada spetsiifilist desensibiliseerimist. Kortikos- 
teroide võib soovitada ainult äärmise vajaduse korral (kui ravi muude vahenditega 
tulemusi ei anna).

Meie vabariigist esitati 2 ettekannet ja 2 fikseeritud sõnavõttu, nimelt «Mõne
dest neurohumoraalse süsteemi reaktiivsuse iseärasustest bronhiaalastma puhul» 
(К. К õ r g e, J. R i i v ja M. L ö ö p e r), «Vereseerumi histaminopeksia kroonilist 
bronhiiti, bronhiaalastmat ja kopsutuberkuloosi põdevatel haigetel» (L. H e r i n g), 
«Kudedevastased antikehad bronhiaalastmat ja kopsupõletikku põdevatel haigetel» 
(J. К s e n о f о n t о v), «Bronhiaalastma kirurgiline ravi» (A. Rulli, H. R а a g a).

Esimese konverentsipäeva lõpul kuulati mitmete liiduvabariikide allergoloogia- 
kabinettide juhatajate lühiaruandeid. Neist selgus, et kabinetid töötavad suure koor
musega ja on täiesti hädavajalikuks lüliks elanikkonna meditsiinilisel teenindamisel. 
Konverentsi lõpul võeti vastu resolutsioon, milles nõutakse, et liiduvabariikide ter
vishoiu ministeeriumid pööraksid allergoloogiakabinettide loomisele rohkem tähele
panu. Samuti on tarvis korraldada allergeenide tsentraliseeritud tootmist.

Lähemal ajal leiab aset sümpoosion bronhiaalastma ühtse klassifikatsiooni 
väljatöötamiseks.

L. H e r i n g

NAKKUSHAIGUSTE VÄHENDAMISE JA LIKVIDEERIMISE ALANE
NÕUPIDAMINE

20.—22. veebruarini 1967. a. toimus Epidemioloogia Teadusliku Uurimise Kesk
instituudis (Moskvas) üleliidulise tähtsusega probleemi «Epideemiaprotsessi üldised 
seaduspärasused, nakkushaiguste vähendamise ja likvideerimise alused» raames toi
muvat teaduslikku tööd juhtiva komisjoni istung. Peale probleemikomisjoni liikmete 
võtsid sellest osa epidemioloogia ja mikrobioloogia profiiliga teadusliku uurimise 
instituutide ja meditsiiniinstituutide kateedrite esindajad.

Ülevaate probleemikomisjoni tegevusest esitas komisjoni esimehe asetäitja pro
fessor I. J о 1 к i n. Ettekandes, mis põhines peamiselt instituutidest saadud 1966. 
aasta aruannetel, rõhutati, et nakkushaiguste likvideerimise keeruka ja vastu
tusrikka ülesande ellurakendamisel tuleb vältida puhuti tekkivat ebaõiget taktikat, 
mille korral, vaatamata heale tahtele, likvideeritakse haiguse asemel üksnes selle 
diagnoos.

Nakkushaiguste arvestus ja saadud andmete läbitöötamine tuleb mehhanisee
rida. Sellele võib nähtavasti mõningal määral kaasa aidata äsja asutatud meditsii
nilise küberneetika instituut. Kriitika osaliseks said desinfektsiooni alal tehtavad 
uurimistööd, mis pahatihti ei rahulda praktikas esilekerkivaid vajadusi ja ei sekku 
võitlusse enam levinud nakkustega.

Nõupidamise teisel päeval esines probleemikomisjoni esimees, Epidemioloogia 
Teadusliku Uurimise Keskinstituudi direktor arstiteaduse doktor A. Sumarokov. 
Ta analüüsis NSV Liidus tegutsevate epidemioloogia- ja mikrobioloogiainstituutide 
olukorda ja juhtis organisatsiooniliste küsimuste (aruannete esitamise kord jms.) 
kõrval tähelepanu epidemioloogide osatähtsuse tõstmisele. Ühtlasi pidas kõneleja 
vajalikuks, et uuritavate teemade arvu piirataks ja kollektiivselt tehtavaid töid 
laiendataks.

Pärast A. Sumarokovi ettekannet puhkes elav diskussioon, mille käigus püüti 
iseloomustada epidemioloogi ja tema ülesandeid. NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 
tegevliige L. Gromaševski rõhutas muukõrval sanitaar-mikrobioloogiliste ja 
-viroloogiliste uuringute osatähtsust epidemioloogias. Need võimaldavad avastada 
ja mõjutada nakkuse levikut määravaid tegureid ning sel teel olulisel määral muuta 
epideemiaprotsessi meile soovitud suunas.

Istungi viimasel päeval arutati streptokokkidest põhjustatud nakkusi. Nendest 
pälvivad erilist tähelepanu sarlakid. Sarlakitesse haigestumine, olles lähedalt seotud 
angiiniprobleemiga, põhjustab allergiat ja loob eelsoodumuse südame- ja vere- 
ringehaiguste arenemiseks. Teadlastel tuleb sarlakite diagnoosimise meetodeid edas
pidi täiustada ja spetsiifilisi profülaktika vahendeid leida.

Probleemikomisjoni töö lõpul võeti vastu üksikasjalik resolutsioon, mis tule
vikus peab saama nakkushaigustesse haigestumise vähendamise ja nende likvi
deerimise aluseks.

H. Pihl
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ARSDTfABUSE AJALOOSE

C. E. BAERI DOKTORIVÄITEKIRJAST

V. KALNIN 
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna hügieeni kateedrist, juhataja professor 

M. Kask)

28. veebruaril 1967. a. möödus 175 aastat Eestist pärineva Tartu üli
kooli arstiteaduskonna kasvandiku, silmapaistva loodusteadlase ja emb- 
rüoloogia rajaja Carl Ernst Baeri sünnist (1).

Baeril on teeneid ka sanitaarse olukorra uurimisel Eestis. Tema 
doktoriväitekiri «De morbis inter Esthonos endemicis» («Endeemilistest 
haigustest eestlastel», 1814), mis sisaldab huvitavaid andmeid eesti pärls- 
orjade-talupoegade elu-olu ja tervise seisundi kohta, on sanitaaria ja 
hügieeni ajaloo üks väärtuslikke allikaid Eestis.

Teema valikut mõjutas teraapia ja kliiniku professor D. Balk (3). 
Autobiograafias Baer märgib, et ta tundis end selleks teemaks ette val
mistatud olevat, sest ta vaatles sageli haigeid oma botaanika-alaste eks
kursioonide ajal (4). Väitekirjas tugineb Baer Tartu ülikooli kliinikutes, 
Riia sõjaväehospidalis ja uurimisretkedel tehtud tähelepanekutele, sa
muti kirjandusallikatele, milles puudutatakse eestlaste elu-olu ja tervise 
seisundit, sealhulgas P. E. Wilde, S. R. Winkleri, J. Chr. Petri, 
M. E. Styxi jt. töödele. Nendest pidas Baer väärtuslikumaks S. R. Wink
leri raamatut «Von einigen der gewöhnlichsten Krankheiten des ehst- 
ländischen Bauern»'(Reval, 1793).

Baeri väitekiri koosneb eessõnast ja viiest peatükist. Esimeses pea
tükis kirjeldab ta Eestimaa kubermangu ja Liivimaa kubermangu põhja
poolse osa füüsilist geograafiat (kliimat, pinnast jms.). Muu hulgas 
avaldab Baer arvamust, et kliima jahenemine Eestis viimaste aastate 
jooksul on tingitud suurte metsade harvendamisest ja laastamisest, mis 
kaitsesid idatuulte eest. Teises peatükis («Eestlaste tavadest») antakse 
ülevaade elamutest, riietusest, toidust ja jookidest, võetakse vaatluse 
alla füüsiline areng, temperament, keha eest hoolitsemine ja eluviis 
eri aastaaegadel. Baer viitab talupoegade halbadele elamutele, suhte
liselt ühekülgsele taimetoidule, rasketele töötingimustele, vaadeldes neid 
kui haigestumist soodustavaid tegureid. Talupojad, kes olid halvasti 
riietatud ning puudulikult toidetud, pidid töötama ilmast hoolimata. Ta 
maalib sünge pildi ka talurahva laste füüsilisest arengust ja tervise 
seisundist: «Peaaegu kõik lapsed on (eriti talvel) kahvatud ja tursunud, 
omavad tiisikulist väljanägemist, paistetanud silmalaugusid, puhitunud 
kõhtu ja kõhetunud jäsemeid». Baer märgib, et lapsi rakendatakse vara
kult raskele tööle, suguküpsus saabub neil hilja, kuid nägu vananeb 
enneaegselt. Laialdaselt oli levinud viina joomine, mida «tugevdamiseks» 
anti isegi imikutele. Kuigi Baer ei räägi eesti talurahva raskete elu
tingimuste tõelistest põhjustest, mõjuvad väitekirjas esitatavad andmed 
paljastavalt.

Kolmas peatükk on pühendatud haiguste tekkimise põhjustele. 
Muuseas pööras Baer esimesena tähelepanu sellele, et Tartu linna põhja
ja idaosas, s. o. madalikus asuvates ja kevadiste üleujutuste all kanna
tavates linnaosades, tuleb paljusid haigusi sagedamini ette kui kõrgemal 
asuvates linnaosades. See tähelepanek leidis hiljem kinnitust teiste auto
rite uurimustes. Baer sai aru keskkonna olulisest tähtsusest haiguste 
tekkes. Ta otsis haigestumiste põhjusi mitte ainult meteoroloogilistes! 
faktoritest ja pinnase omadustest (s. o. looduslikes faktorites), vaid ka 
sotsiaalsest keskkonnast, talurahva elu ja töö tingimustest. Sauna peab 
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Baer füsioloogilisest ja profülaktilisest küljest üldiselt kasulikuks. Ta 
märgib, et saun on eestlastel ravivahendiks enamiku haiguste puhul.

Neljandas peatükis kirjeldab Baer sagedamini tekkivaid haigusi. 
Tähelepanu keskpunktis on epideemilist laadi haigused. Nende etioloo
giat seletab ta tolle aja teaduse tasemel. Tema järgi esinesid sagedamini 
mitmesugused palavikuhaigused (katarraalne, vahelduv, mädane ja 
tetaaniline haigus ning närvipalavik), reumaatilised haigused, üksikute 
kehaosade põletikud, sarlakid, leetrid, rõuged, silmahaigused, düsen
teeria, naha- ja suguhaigused, soolenugilised, külmumised, mitmesuguse 
päritoluga haavandid jt. Kuigi autor ei esita statistilisi andmeid haiguste 
kohta, etendas tema uurimus tähtsat osa kohaliku patoloogia uurimise 
seisukohalt. Professor K. Fr. Burdach avaldas sellest katkendeid koos 
oma märkustega ajakirjas «Russische Sammlung der Naturwissenschaft 
und Heilkunst» (5), mida ta ise välja andis (koos A. Crichtoni ja J. Reh- 
manniga) ja mis ilmus Riias aastail 1815—1817 ning oli üks esimesi 
teaduslikke meditsiinialaseid ajakirju Venemaal (2). Baeri väitekirja on 
kasutatud ja tsiteeritud ka hiljem teadlaste töödes, kes uurisid üksikute 
haiguste levikut Eestis.

Viimases peatükis toob Baer andmeid selle kohta, kuidas eestlased 
arstiabi saavad. Ta osutab arstide vähesusele, haiglate peaaegu täie
likule puudumisele maal ja puudustele rõugepanemises. Huvitavaid and
meid esitab ta ka rahvameditsiini kohta. Lõpuks teeb ta ettepanekuid 
talurahva meditsiinilis-sanitaarse olukorra parandamiseks. Väljapääsu 
näeb ta talurahva jaoks paremate elamute ehitamises, haiglate asuta
mises ja õpetatud ämmaemandate ametisse määramises, samuti kvali
teetse toidu ja tervisliku elamu võimaldamises haigetele. Baer avaldab 
soovi, et talupoegadel oleks võimalus süüa sagedamini lihatoitu, eriti 
kevaditi, kui ilmad on niisked.

Baeri väitekiri kuulub meditsiinilis-topograafiliste kirjelduste hulka, 
mis kui väliskeskkonna, s. o. sanitaarsete tingimuste uurimise meetod 
etendasid kodumaise sanitaaria ja hügieeni kujunemise algperioodil 
suurt ja tähtsat osa. Väitekiri on esimeseks Tartu ülikoolist väljunud 
meditsiinilis-topograafiliseks kirjelduseks. See sisaldab palju faktilist 
materjali sanitaaria ja hügieeni ajaloo uurimiseks Eestis ning peaks 
seetõttu olema täielikult tõlgitud eesti keelde ning varustatud kom
mentaaridega.

KIRJANDUS: 1. Райков Б. E. К. Бэр, его жизнь и труды. М., 1961. — 2. Ха
занов А. Н. Из истории медицины, вып. VI. Рига, 1964, 123—128.— 3. Baer, С. Е. 
De morbis inter Esthonos endemicis. Inaug. Diss. Doct. Med., Dorpat, 1814. — 
4. Baer, С. E. Selbstbiographie. Braunschweig, 1866. — 5. (Burdach, K. Fr.) 
Ärztliche Länderkunde. Russische Sammlung für Naturwissenschaft und Heilkunst. 
Bd. I. Riga und Leipzig, 1816, 321—337.

О ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ к. Э. БЭРА

В. Калнин

Резюме

28 февраля исполнилось 175 лет со дня рождения уроженца Эстонии, воспитан
ника медицинского факультета Тартуского университета, выдающегося естествоиспы
тателя, основоположника эмбриологии Карла Эрнста Бэра.

К. Э. Бэр имеет большие заслуги и в изучении санитарного состояния Эстонии. 
Его докторская диссертация «Об эндемических болезнях среди эстонцев», написанная 
на латинском языке и защищенная в 1814 г. в Тартуском университете, является пер
вым медико-топографическим описанием, вышедшим из стен Тартуского университета. 
Медико-топографические описания как метод изучения внешней среды, санитарной об
становки сыграли в начальный период становления отечественной санитарии и гигиены 
большую роль. Диссертация Бэра содержит большой и интересный фактический мате
риал о быте и здоровье эстонских крепостных крестьян и является ценным источником 
истории санитарии и гигиены в Эстонии. Поэтому она должна быть полностью пере
ведена на эстонский язык и сопровождена комментариями. -
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TAHTPAEVAB

JUHAN KALVO 80-AASTANE

23. aprillil k. a. sai 80-aastaseks Nõmmel, 
Mai tänav 4 asuva apteegi nr. 14 juhataja 
Juhan Ado p. Kalvo, kes on töötanud sellel 
kohal 1944. a. alates, kuid apteekrina ligemale 
60 aastat.

J. Kalvo sündis Tartumaal Uue Prangli 
mõisa nurmevahi pojana. Viieaastasena kaotas 
ta isa. Käis karjas, õppis Kambja valla- ja 
kihelkonna- ning Soinaste ministeeriumikoolis. 
Oli sulaseks, kaupmehe juures kaubaväljaveda- 
jaks, kompvekivabrikus meistri õpilaseks, hil
jem kaupluse juhatajaks. Siis asus õppima 
Treffneri gümnaasiumi. Sooritas seal IV klassi 
eksami, mis andis õiguse apteekriõpilasena töö
tamiseks. Töötas õpilasena kolm aastat Rapla 
apteegis. Sooritanud apteekriabilise eksami, 
töötas aastaid sellel ametikohal Raasikul ja 
Tallinnas, Lehberti (praeguses Rae-) ning lin- 

naapteegis (praegune apteek nr. 2). 1916. a. astus J. Kalvo Tartu ülikooli, 
mille farmaatsiaosakonna lõpetas töö kõrval 1923. a. cum laude. Far- 
maatsiamagistri kraad anti talle 1925. a.

Kutsetöö kõrval võttis juubilar pikemat aega osa Tallinna Meeste
laulu Seltsi tööst ja tegevusest.

Oma tööga on ta võitnud nii elanikkonna kui ka kaastöötajate lugu
pidamise.

Soovime juubilarile head tervist ja rohkesti energiat veel paljudeks 
aastateks!

Kolleegid

LEO SCHOTTER 50-AASTANE

19. märtsil 1967. a. sai 50-aastaseks Tartu Riikliku Ülikooli Arsti
teaduskonna oftalmoloogia ja otorinolarüngoloogia kateedri professor 
arstiteaduse doktor Leo Hansu p. Schotter.

L. Schotter sündis Moskvas, keskkooli lõpetas ta Tallinnas ja arsti
teaduskonna Tartus (1947. aastal). Juba üliõpilasena asus ta tööle silma
kliinikusse, kus on töötanud ordinaatorina, kateedri vanemlaboran
dina, assistendina ja professorina. 1958. a. alates loeb L. Schotter üli
õpilastele silmahaiguste kursust.

1964. a. kaitses L. Schotter väitekirja, mille eest talle anti arsti
teaduse doktori kraad. 1965. a. valiti ta konkursi korras kateedri profes
sori kohusetäitjaks ja 1966. a. professoriks oftalmoloogia alal. Leo Schot- 
terit tunneme kui silmapaistvat silmahaiguste spetsialisti. Ta on teadmisi 
täiendanud Moskvas, Leningradis ja Odessas. 1966. a. anti talle Eesti 
NSV teenelise arsti aunimetus.

230



Juubilari teaduslike tööde nimestikus on 
68 uurimust, neist 47 on avaldatud kesk- ja 
kohalikes väljaannetes ning välismaal. Tema 
tööd käsitlevad eelkõige silmavigastusi, eriti 
võõrkehade eemaldamist magneti abil (sel tee
mal valmis ka väitekiri), plastilist kirurgiat, 
sarvkesta siirdistutamist, katarakti ja glau
koomi ning nägemise parandamist kirurgilisel 
teel. Rakendades uusi kirurgilisi võtteid on 
ta konstrueerinud originaalseid arstiriistu. No
vaatorliku tegevuse eest on talle antud viis 
autoritunnistust ja kaks rahalist preemiat. 
Tema operatsioonimeetodeid mainitakse käsi
raamatutes ja üht tema konstrueeritud arsti- 
riista toodetakse seeriaviisi.

L. Schotter on 1961. a. alates NLKP liige. 
Ta on Üleliidulise ja Vabariikliku Oftalmoloo-

gide Teadusliku Seltsi juhatuse liige, Vabariikliku Pimedate Ühingu au
liige ja mitmete komisjonide liige.

Kolleegid, õpilased ja abisaajad soovivad juubilarile palju jõudu ja 
edu edaspidiseks viljakaks tööks!

E. Siirde

MITMESUGUST

1966. AASTA NOBELI PREEMIA ONKOLOOGIDELE

. Arstiteaduse kandidaat J. RAUDSEPP
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu 

Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. BOGOVSKI)

1966. aasta Nobeli preemia väärilisteks meditsiini alal tunnistati 
Francis Peyton Rous Rockefelleri instituudist ja Charles Huggins Chi
cago ülikoolist. Neile kummalegi anti preemia onkoloogia-alaste tööde eest.

Francis Peyton Rous sündis 5. oktoobril 1879. a. Baltimores Mary
landi osariigis. Ta lõpetas 1900. a. Johns Hopkinsi ülikooli ja kaitses 
1905. a. doktoriväitekirja. 1909.—1945. a. töötas Rockefelleri instituudis 
New Yorgis. 1945. a. alates on ta selle instituudi auliikmeks ja 1957. a. 
alates täidab New Yorgis asuva kuulsa Sloan-Ketteringi Vähiinstituudi 
teaduslike konsultantide rühma esimehe kohuseid. F. P. Rousi on viie
teistkümnel korral autasustatud kõrgete autasude ja medalitega, muu
hulgas 1962. a. ka ÜRO auhinnaga vähktõve-alaste uurimuste eest.

Kui F. P. Rous on onkoloogide hulgas laialdaselt tuntud teadlane, 
siis C. Hugginsi nimi on vähem tuntud. Charles Huggins sündis 22. sep
tembril 1901. a. Halifaxi linnas Kanadas. 1920. a. lõpetas ta kohaliku 
Acadia ülikooli ja sai 1924. a. Harvardi ülikooli juures doktorikraadi. 
1927. a. asus C. Huggins tööle Chicago ülikooli, kus ta 1936. a. alates 
on kirurgiaprofessoriks. 1951. a. alates juhatab ta ka Ben May vähiuuri- 
mis-laboratooriumi. C. Hugginsi tegevust on hinnatud mitmesuguste 
autasude ja medalitega ligemale seitsmeteistkümnel korral.

F. P. Rous sai 1966. a. Nobeli preemia 1911. a. tehtud avastuse eest 
(6). Tegeldes kanade sarkoomide uurimisega pani F. P. Rous tähele, et 
tervetel kanadel tekib sarkoom ka siis, kui neile süstida sarkoomihaigete 
kanade kasvajatest valmistatud rakuvaba filtraati. Korduvate katsete 
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tulemusena jäi üle ainus õigena tunduv järeldus: kasvaja tekkimise pidi 
kanadel esile kutsuma mingisugune mitterakulise päritoluga agens, tõe
näoliselt viirus. Seda viirust hakati nimetama Rousi sarkoomi viiruseks, 
kasvajat ennast aga Rousi sarkoomiks. Niisuguse nimetuse all on need 
tuntud tänapäevani. Esialgu oli Rousi sarkoomi ühelt kanalt teisele üle 
kanda väga raske nii kasvajarakkudest valmistatud suspensiooni kui ka 
rakuvaba filtraadi abil. Algul õnnestus see vaid ühe pesakonna kanade 
puhul siis, kui neil mõnel tekkis spontaanselt sarkoom, millest võis 
transplantaadi valmistada. Kasvaja peagi adapteeriti ja sugulussidemete 
barjäär ületati. Katsete korraldamisel on eelistatumaks kanatõuks valge 
leghorn. Kui neile rinnalihasesse süstida kasvajast valmistatud rakuvaba 
filtraati, siis võib juba 8—10 päeva pärast süstimise kohal tunda kas- 
vajasõlmekesi. Haigestunud kanad surevad tavaliselt pärast 3—4 nädala 
möödumist.

Probleeme, mis oli seotud Rousi sarkoomi histogeneesiga, peetakse 
kaasajal lahendatuks. Rousi arvamus fibroblastide maligniseerumisest 
rakuvaba filtraadi toimel on kinnitust leidnud koekultuuridega tehtud 

katsetes. In vitro õnnestus 
näidata kanaembrüo fib
roblastide transformeeru
mist sarkomatoosseteks 
rakkudeks (Rousi sarkoom 
on histoloogiliselt kääv- 
rakuline fibrosarkoom). 
Koekultuuris nakatatud 
kanaembrüo fibroblasti- 
des on ka viirust võima
lik vaadelda. Viimase 
keskosas võib näha tihe
nenud tuuma meenutavat 
moodustist, nn. nukleoidi, 
mis on ümbritsetud kahe 
kontsentriliselt paigutu
nud membraaniga. Õhu

F. P. Rous C. Huggins

keste kasvajalõikude abil tehti kindlaks, et mida rohkem leidub rakkudes 
viirust, seda aktiivsemad on niisugusest kasvajast valmistatud rakuvabad 
filtraadid (2). See tähelepanek kinnitab veel kord Rousi sarkoomi viirus
likku etioloogiat.

Veel hiljuti peeti Rousi sarkoomi viiruse toimet kanasse rangelt 
liigispetsiifiliseks. Tänapäeval saab kasvajaid selle viirusega esile kut
suda ka imetajad, nimelt hiirtel, hamstritel ja viimasel ajal isegi 
ahvidel.

Kui F. P. Rousi avastus pakkus uusi lähtekohti kasvajate tekkimise 
põhjuste üle otsustamiseks, miks siis oodati üle poole sajandi, enne kui 
otsustati välja anda vääriline autasu? Heites pilgu onkoloogia ajaloos 
juba kristalliseerunud faktidele, näeme, et mitte F. P. Rous, vaid prant
suse mikrobioloog A. Borrel oli see, kes 1903. a.. esimesena juhtis tähele
panu vähi võimalikule viiruslikule päritolule. Kahjuks jäid tema vaated 
lollal mitte millegagi tõestatud hüpoteesiks. Veel enam — kaasaegsed ei 
võtnud tema mõtteid üldse tõsiselt.

V. Ellermann ja O. Bang läksid 1908. a. veidi kaugemale. Nad olid 
esimesed uurijad, kellel läks korda leukoosihaigelt kanalt haigust ter
vele üle kanda, milleks nad kasutasid rakuvaba filtraati. Et leukoosi 
tookord kasvajataoliseks haiguseks ei peetud, siis on arusaadav, miks 
alles F. P. Rousi tööd tõmbasid endale onkoloogide tähelepanu. Mitmed 
neist hakkasid F. P. Rousi järeldusi põhjendamatult üldistama: kui vii
rus tekitab kasvaja kanadel, siis teeb ta seda ka inimesel. Teised see
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vastu nägid F. P. Rousi avastuses mitte midagi muud peale huvitava 
bioloogilise fenomeni. Lahkarvamustest hoolimata sai 1911. aasta daatu
miks, mis tähistab esimese veenva tõendi ilmumist ühe kasvaja viirus
liku päritolu kohta. Nurgakivi kasvajate viiruslikule teooriale oli pandud. 
Ehitus ise aga kerkis visalt. F. P. Rous ja ta ümber koondunud entusi
astid jätkasid alustatud tööd esialgu ainsatena. Vähehaaval hakkasid 
F. P. Rousi nime kõrval figureerima uued nimed. R. Shope sai 1933. a. 
tuntuks küülikute papilloomi viirusliku päritolu selgitamisega, J. Bitt- 
ner 1936. a. hiire rinnanäärmevähi viiruse avastamisega. L. Gross tegi 
1951. a. kindlaks hiirte leukeemia viirusliku etioloogia, S. Stewart ja 
E. Eddy 1957. a. polüoomi viiruse, mis ei tunnista liikidevahelisi erine
vusi ja millega on saadud 23 eri liiki kasvajat seitsmel loomaliigil. 
G. Necroni avaldas 1964. a. töö, milles kirjeldati valgeveresust põdevatelt 
inimestelt niisuguse viiruse isoleerimist, mida tervetel inimestel ei saa
dud sedastada. Belli 1964. aastal tehtud avastuses seostatakse ekva- 
toriaalses Aafrikas lastel esineva Burkitti lümfoomi teke reoviiruste 
kolmanda tüübiga (5).

Nendest lühidalt toodud andmetest nähtub, miks alles kaasajal, mil 
viroloogiast on saanud respektaabel teadus ja onkoloogia aasta-aastalt 
rikastub uute andmetega viiruste võimalikust osatähtsusest kasvajate 
etioloogias [praegu on teada üle kolmekümne viirustest põhjustatava 
kasvaja mitmesugustel loomaliikidel (1)], osutus võimalikuks anda õiglane 
hinnang F. P. Rousi ammusele avastusele.

Kõigest eespool toodust ei tohi jääda mulje, nagu tähendaks Nobeli 
preemia andmine F. P. Rousile samal ajal ka kasvajate tekkimise viirus
liku teooria sanktsioneerimist. Mitte midagi taolist. Nagu R. Dulbecco (3) 
1966. a. toimunud IX rahvusvahelisel vähktõvevastasel kongressil väitis, 
pole seni teada mitte ühtegi viirust, mis võiks põhjustada inimesel paha
loomulist kasvajat. W. Stanley jt. (7) andmeil on 1955. a. alates inimese 
organismis avastatud üle 200 viiruse. Vähi tekkes ei ole seni neist ühtegi 
saadud süüdistada, isegi 12. tüübi adenoviirust mitte, ehkki temaga võidi 
hamstritel kopsukasvajat esile kutsuda.

Kui F. P. Rousi tegevus oli suunatud kasvajate tekke põhjuse lahti
mõtestamisele, siis C. Huggins pööras peatähelepanu kasvajate ravimisele. 
C. Huggins on teadlane, kelle tööd neljakümnendail aastail panid aluse 
vähktõvevastaste kemoterapeutiliste preparaatide otsingule. Nobeli pree
mia anti C. Hugginsile saavutuste eest eesnäärmevähi ravimisel uute 
meetoditega. Selle probleemi lahendamisele asus C. Huggins juba 1929. a. 
Järgmise kümne aasta jooksul juhindus ta mõttest: kasvaja, mis on tekki
nud hormoonidega reguleeritavas elundis, peab ka ise sellele regulatsioo
nile teataval määral alluma. Tegelikult polnud see mõte eriti uus, vaid 
tulenes G. Beatsoni töödest. Viimasel õnnestus 1896. a. kirurgilist kastrat
siooni abiks võttes naiste rinnanäärmevähi kasvu ajutiselt seisma panna. 
Sellele vaatamata ei olnud enne C. Hugginsi töid selgelt formuleeritud 
ideed sisenõristusnäärmete poolt kontrollitavaid elundeid tabanud uudis- 
moodustiste kasvu võimalikust reguleerimisest hormoonide abil. Hiljem, 
enne C. Hugginsi märkimisväärseid saavutusi, juhtisid A. Lackassagne ja 
L. Loeb korduvalt tähelepanu hormoonide osatähtsusele kasvajate tekkes, 
hormoonidest mõjutatavates elundites ja niisuguste kasvajate arengu sõl
tuvusele hormonaalsest regulatsioonist. Oige lähtepunkt võimaldaski 
C. Hugginsil 1939. a. saada eesnäärmevähi tugeva remissiooni androgee- 
nide toime kõrvaldamisel kastratsiooni abil.

Otsustav pööre saabus C. Hugginsi tegevusse pärast seda, kui E. Dodds 
kaastöötajatega 1939. a. sünteesis esimesed naissuguhormoonid — stil- 
böstrooli ja sünöstrooli. Nende hormoonide abil sai C. Huggins ees
näärmevähi ravimisel 1941. a. samasuguse efekti, nagu ta seda täheldas 
pärast kastreerimist (4). Seda seletati naissuguhormoonide androgeene 
neutraliseerivate omadustega. Nii osutus võimalikuks eesnäärmevähki 
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ravida ilma androgeenide põhiallika kõrvaldamiseta, mis haigetele oli 
palju vastuvõetavam.

Nobeli preemia määramisel C. Hugginsile ei ole sõnagi lausutud 
tema teisest tähelepanuväärsest tööst. Nagu eespool nägime, saavutas 
G. Beatson rinnanäärmevähi ravimisel üksnes ovariektoomiat kasutades 
ajutist edu. See oli tingitud östrogeenide lisaallika (neerupealiste) alles
jätmisest. Seepärast oli C. Hugginsi poolt 1952. a. tehtud ettepanek 
kõigiti põhjendatud, kui ta soovitas koos munasarjadega eemaldada ka 
neerupealised.

1966. aasta Nobeli preemia laureaatide tööde tähtsus ei seisne mitte 
-niivõrd nende pöörettekitavas uudsuses, kuivõrd nende klassikalisuses. 
.F. P. Rous ja C. Huggins andsid tõuke onkoloogia-alaste uurimistööde 
jätkamiseks kahes peasuunas, milleks on kasvajate tekke põhjuste välja
selgitamine ja kasvajate ravimine kemoterapeutiliste vahenditega.

KIRJANDUS: 1. Зильбер Л. А.. Абелев Г. И. Вирусология и иммунология 
рака. М., 1962. — 2. Тимофеевок и й А. Д. Роль вирусов в возникновении опухо
лей. М., 1961. —3. Dulbecco, R. Bulletin UICC, 1966, 4, 4, 10—11. — 4. Hug
gins, C., S t e v e n s, R. E., H о d g e s, V. Arch. Surg., 1941, 43, 209. — 5. Mar- 
r i a n, G. New Scientist, 1966, 32, 517, 75. — 6. Rous, P. J. Exp. Med., 1911, 13, 
397. — 7. Stanley, W. M., V а 1 e n s, E. G. Viruses and the nature of life. New 
Võrk, 1961.

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ 1966 ГОДА ОНКОЛОГАМ

Ю. Раудсепп

Резюме

В 1966 году Нобелевской премии были удостоены Френсис Пейтон Раус (Francis 
■Peyton Rous) из Рокфеллеровского института и Чарльз Хаггинс (Charles Huggins) из 
Чикагского университета.

Ф. П. Раус получил Нобелевскую премию 1966 г. за открытие, сделанное, им в 1911 
году. Занимаясь изучением сарком кур, Ф. П. Раус обратил внимание на то, что у 
здоровых кур саркома возникает после введения им бесклеточного фильтрата, приготов
ленного из опухолей кур, больных саркомой. Из этого вытекал вывод: опухоль у кур 
должен был вызывать какой-то неклеточного происхождения агенс, очевидно видус. 
Этот вирус и стали называть вирусом Рауса, а опухоль — саркомой Рауса. Под таким 
названием они известны и до настоящего времени. Проблемы, которые были связаны с 
гистогенезом саркомы Рауса, теперь разрешены. Мнение Ф. П. Рауса о малигнизации 
фибробластов под действием бесклеточного фильтрата подтвердилось в опытах с ткане
выми культурами. Удалось показать in vitro трансформацию фибробластов куриного 
эмбриона в саркоматозные клетки. До сравнительно недавнего времени действие вируса 
саркомы Рауса на кур считалось строго видоспецифическим. Теперь названным вирусом 
можно вызывать опухоли у мышей, хомяков и даже у обезьян. И только в настоящее 
время, когда онкология из года в год обогащается новыми данными о возможной роли 
вирусов в этиологии опухолей, стала возможной справедливая оценка давнего открытия 
Ф. П. Ра\ ’са.

Деятельность Ч. Хаггинса была направлена на лечение опухолей. Его работы 
-сороковых годов положили начало поискам противораковых химиотерапевтических 
препаратов. Нобелевскую премию Ч. Хаггинсу присудили за заслуживающие внимания 
достижения в лечении рака предстательной железы новыми методами. Его деятель
ность исходила из мысли: опухоль, возникшая в гормонально регулируемом органе, 
должна в известной степени и сама подчиняться этой регуляции. Правильный исход
ный пункт и позволил Ч. Хаггинсу в 1939 г. получить хорошую ремиссию рака пред- 

-стательной железы при устранении действия андрогенов путем кастрации. Решитель
ный поворот в деятельности Ч. Хаггинса произошел после того, как Э. Доддс с сот
рудниками в том же году синтезировал первые женские половые гормоны — стиль- 
бестрол и синестрол. С помощью этих гормонов Ч. Хаггинс в 1941 году получил такой 
же эффект в лечении рака предстательной железы, как и после кастрации. Так стало 
возможным лечение рака предстательной железы без удаления из организма основного 
источника андрогенов.

Важность работ лауреатов Нобелевской премии состоит не столь в вызы
вающей переворот новизне, но в их классичности. Работы Ф. П. Рауса и Ч. Хаггинса 
послужили толчком к продолжению онкологических исследований в двух главных 
направлениях, которыми являются выяснение возбудителей опухолей и лечение опу
холей химиотерапевтическими препаратами.
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UVSl RAVIMEIO

MÕNED UUEMAD RAVIMPREPARAADID

Eleuterokoki vedelekstrakt (Extractum Eleutherococci fluidum, жидкий экст
ракт элеутерококка).

Eleuterokoki vedelekstrakti saadakse ogalise eleuterokoki (Eleutherococcus 
senticosus) juurikatest ja juurtest. Tumepruun läbipaistmatu vedelik, omapärase 
lõhna ja terava, kergelt põletava maitsega. Preparaat on üldtugevdava ja toni
seeriva toimega, suurendab füüsilist ja vaimset töövõimet, kusjuures on vähe 
toksiline.

Preparaati manustatakse iga päev 2 ml 30 minutit enne söömist. Töövõime 
tõus saavutatakse 15,—20. päeval, arvates ravikuuri algusest. Üleväsimuse korral 
määratakse ekstrakti pikemaks ajaks (2—2,5 ml 2—3 tundi enne magamaminekut). 
Eriti kõrge töövõime tõusu saavutamiseks võetakse 2 ml 2—3 tundi enne magama
minekut ja järgmisel päeval 4 ml 1 tund enne tööle asumist. Samal ajal on 
soovitatav anda glükoosi ja polüvitamiine.

Eleuterokoki vedelekstrakti ei ole soovitatav kasutada pidevalt kauem kui 
30—45 päeva.

Vastunäidustusteks on palavikulised seisundid ja ägedad nakkused.
Preparaati väljastatakse pudelites ä 100 ml.

Morfotsükliin (Morphocyclin, Морфоциклин)
Morfotsükliin on tetratsükliini derivaat. See on iseloomuliku lõhna ja mõru 

maitsega, tumekollane poorne mass, mis hästi lahustub vees, glükoosilahuses, füsio
loogilises keedusoolalahuses ja glütseriini 20—30%-lises vesilahuses. Preparaadi 
vesi- ja glükoosilahused säilivad 2 tundi, füsioloogilised keedusoola ja glütseriini 
vesilahused aga 1 tunni.

Morfotsükliin toimib graampositiivsetesse ja -negatiivsetesse bakteritesse, 
samuti viirustesse, mis on tundlikud tetratsükliini suhtes. Morfotsükliini süstitakse 
veeni neil juhtudel, kus on tarvis, et ravim kiiresti toimiks ja samuti siis, kui 
lühikese aja jooksul tahetakse saavutada antibiootikumi kõrget kontsentratsiooni 
haige veres ning kudedes.

Näidustusteks on kopsupõletikud, kopsuabstsessid ja muude piirkondade mäda- 
põletikud. Ravim mõjub hästi septiliste seisundite (kirurgilised, günekoloogilised 
ja uroloogilised), kuse- ja sapiteede põletike ning anaeroobsete nakkuste puhul. 
Morfotsükliini manustatakse tüsistuste vältimiseks pärast rindkere ja kõhuõõne 
operatsioone. Preparaati võib kasutada aerosoolina ägedate ja krooniliste kopsu
põletike, samuti ülemiste hingamisteede põletike puhul.

Täiskasvanuile süstitakse 150 000 TÜ 2 korda päevas (12-tunniste vaheaegade 
järel) eri veenidesse. Rasketel juhtudel võib morfotsükliini süstida 150 000 TÜ 2—3 
korda päevas (iga 8 tunni järel). Kuur kestab 7—10 päeva, seda võib korrata 
5—7 päeva hiljem.

Et preparaati aerosoolina sisse hingata, lahustatakse vahetult enne protse
duuri 150 000 TÜ 3—5 ml-s glütseriini 20—30%-lises vesilahuses. Ravimit hinga- 
takse 1—2 korda ööpäevas 15—20 minuti kestel, kusjuures ravikuur vältab 3—10 
päeva. .

Farüngiitide ja haimoriitide puhul võib morfotsükliini kasutada paikselt, 
lahustatuna füsioloogilises keedusoolalahuses (kontsentratsioon — 10 000 TÜ 1 ml 
kohta).

Ühekordne annus veeni süstimiseks kuni 2-aastastele lastele on ette nähtud 
5000—7500 TÜ kehakaalu 1 kilogrammi kohta, 2—6-aastastele 50 000 TÜ, 6—9-aas- 
tastele 75 000 TÜ, 9—14-aastastele 100 000 TÜ, üle 14 aasta vanustele võib maarata 
-sama annuse kui täiskasvanutelegi. Ööpäeva jooksul tehakse 2 süstet. Ravikuui 
kestab lastel 5—7 päeva, raskematel juhtudel 10 päeva. Morfotsükliini manus
tatakse lastele aerosoolina 2 korda ööpäevas, kusjuures kuni aastastele 50 000 TÜ, 
1—3-aastastele 75 000 TÜ, 3—7-aastastele 100 000 TÜ, 7—12-aastastele 125 000 TÜ, 
üle 12-aastastele 150 000 TÜ. Ravikuur kestab 10 päeva.

Süstimisel tuleb silmas pidada, et morfotsükliimlahust ei satuks naha alla. 
Seal lahus toimib ärritavalt ja võib infiltraate põhjustada. Ravimi sissehingamisel 
võib kõrvalnähtudena täheldada mõru maitset suus, köha tugevnemist ja kipitus- 
tunnet kurgus. 

Vastunäidustusteks on individuaalne talumatus tetratsükliinirea antibiooti
kumide suhtes, sissehingamise korral hingamisteede limaskestade atroofilised sei
sundid. Bronhiaalastma juhtudel tuleb aerosooli kasutamisse suhtuda ettevaatusega.

Morfotsükliini väljastatakse hermeetiliselt suletud pudelikestes ä 150 000 TÜ. 
Säilitatakse kuivas valguse eest kaitstud kohas temperatuuril mitte üle +20°.

Preparaat kuulub B-nimekirja.
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Tsalool (Tzalol, Тзалол)
Sünonüüm: Tzasylol
5 ml-line tsalooliampull sisaldab 5000 TÜ toimeainet kallikreiini steriilses 

isotoonilises lahuses.
Näidustusteks on äge, krooniline ja retsidiveeruv pankreatiit, pankrease kär- 

bus, profülaktika enne ja pärast kõhuõõneelundite operatsiooni ning mittespetsii
filine parotiit (operatsioonijärgne parotiit).

Tsalooli süstitakse veeni. Ägeda pankreatiidi ja pankrease kärbuse puhul 
süstitakse algul aeglaselt veeni 15 000—25 000 TÜ (3—5 ampulli). Seejärel manus
tatakse esimesel ööpäeval veel 20 000—50 000 TÜ (4—10 ampulli) tilkinfusioonina. 
Teisel, kolmandal ja neljandal päeval jätkatakse ravi suurtes annustes, mida 
järgmistel päevadel järk-järgult vähendatakse.

Kroonilise ja retsidiveeruva pankreatiidi juhtudel süstitakse tsalooli aeglaselt 
veeni 5000—10 000 TÜ (1—2 ampulli) ööpäevas pikema aja vältel.

Kõhuõõneelundite opereerimise puhul süstitakse aeglaselt veeni vahetult enne 
operatsiooni 10 000 TÜ, operatsiooni ajal manustatakse veel 10 000—20 000 TÜ tilk
infusioonina. Pärast operatsiooni süstitakse veeni mitme päeva kestel 10 000— 
20 000 TÜ ööpäevas, järgmistel päevadel annust järk-järgult vähendatakse. Ope
ratsioonijärgse parotiidi korral manustatakse ravimit iga päev 10 000—20 000 TÜ 
tilkinfusioonina 5—6 päeva vältel.

Sõltuvalt haiguse astmest ja kulust võib annuseid muuta. Tuleb vältida 
tsalooli aladoseerimist. Preparaati on tarvis süstida tingimata aeglaselt, sest kii
resti organismi viidud preparaat võib põhjustada iiveldust ja oksendamist.

Kui tsalooli toimeaine kallikreiini antigeenseid omadusi arvesse võtta, on enne 
korduskuuri soovitatav teha nahatest ravimi talutavuse kindlaksmääramiseks. Kui 
nahatest osutub positiivseks, tuleb korduskuur edasi lükata.

Tsalooli väljastatakse 5 ml-listes ampullides, mis sisaldavad 5000 TÜ. Ühes, 
pakendis on 25 ampulli.

H. Kangro

KROONIKA

EESTI NSV TERVISHOIU MINISTEERIUMI KOLLEEGIUMIDELT

23. märtsil 1967. a. kuulas kolleegium Apteekide Peavalitsuse juhataja I.Po- 
d о 1 s к i aruannet vabariigi apteekide töö kohta 1966. a. Uued apteegid on avatud 
Ulilas ja Narva uusehitusel, uued apteekide filiaalid Tartus ja Rakveres. Kallavere 
apteek ja Rakvere apteek nr. 58 on saanud uued ruumid. Aasta jooksul on täien
datud apteekide sisseseadet ja juurde muretsetud mitmeid aparaate. Apteegivõrgu 
kaubakäibe plaan täideti 1966. a. 106,4%, selle hulgas jaekäive 102% ja hulgikäive 
115,6%.

Kolleegium kohustas I. Podolskit tugevdama kontrolli kaubaliste materiaal
sete väärtuste säilitamise üle.

♦

Samal päeval kuulas kolleegium Meditsiinitehnika ja Abikäitiste Valitsuse 
juhataja I. Isrini 1966. aasta aruannet. 1966. aastal täitsid Meditsiinitehnika ja 
Abikäitiste Valitsus ning selle isemajandavad allasutused kõik plaanilised üles
anded: hulgikäibeplaan täideti 109,1%, transiidikäive 149,7%, jaekäive 104% ja 
kasumiplaan 100,2%.

Märgiti ka mitmeid puudusi. Vabariigi tervishoiuasutus! varustatakse raken- 
dustrükistega puudulikult. Eesti NSV Rahandusministeeriumi poolt saadetud revi
dendid avastasid puudusi kaubaliste materiaalsete väärtuste arvelevõtmises ja 
inventeerimises.

Kolleegium kohustas I. Isrinit puudused kõrvaldama, ühtlasi suuremat tähele
panu pöörama toodete kvaliteedile ja nende moderniseerimisele.

*

30. märtsil 1967. a. arutas kolleegium õpilaste stomatoloogilist teenindamist. 
Kuulati ministeeriumi Ravi-Profülaktilise Abi Valitsuse inspektori T. Reki aru
annet. Kolleegium märkis, et kooliõpilaste stomatoloogiline teenindamine on vii
mastel aastatel märgatavalt paranenud ja stomatoloogide brigaadide loomine on 
end täiesti õigustanud. Hästi on korraldatud suukoopa plaaniline saneerimine (kaks 
korda aastas) Pärnu linna ja Viljandi rajooni õpilaste hulgas. Seevastu Tallinnas,.
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Tartus, Narvas ja Võru rajoonis jäävad pooled õpilased sellest abist ilma. Hamba 
kaaries ja suu limaskesta haigused aga soodustavad angiini, reuma, südame ja 
veresoonte haiguste tekkimist. Kooliõpilaste ja ka eelkooliealiste laste hulgas on 
kaaries väga laialt levinud.

Kolleegium kohustas linnade tervishoiuosakondade juhatajaid ja rajoonide 
keskhaiglate peaarste tagama, et stomatoloogiline kontroll toimuks vähemalt 
üks kord, õppeaasta jooksul, kusjuures esmajärjekorras peab teenindama I, II, VII, 
VIII, X ja XI klassi õpilasi. Iga aasta 15. augustiks tuleb koostada sellealane plaan, 
mis on tarvis kooskõlastada kohaliku täitevkomitee haridusosakonnaga. Lapsi pea
vad teenindama kõrge kvalifiktsiooniga stomatoloogid, kusjuures peab kasutama 
paremat varustust ja aparatuuri.

Kolleegium otsustas pöörduda Eesti NSV Haridusministeeriumi poole, et see 
koolides ajutiste stomatoloogiakabinettide avamisele igati abi osutaks ja õpilaste 
suukoopa plaanilise saneerimise korraldamisele kaasa aitaks.

А. К а 1 d m а

EESTI NSV HARIDUSMINISTEERIUMI KOLLEEGIUMILT

9. märtsil 1967. a. arutati Eesti NSV Haridusministeeriumi kolleegiumil sek
suaalkasvatus! mõnedes vabariigi koolides.

Kuulati koolihügieeni komisjoni esimehe A. Kikka aruannet seksuaalkasva
tuse kontrollimise kohta Võru rajooni ja Tallinna Mererajooni koolides. Nimetatud 
koolides oli jälgitud isikliku hügieeni tundide korraldamist, hügieeninõuete täitmi
seks vajalike sanitaar-hügieeniliste tingimuste olemasolu ning samal ajal oli küsit
letud V ja VII klassi õpilasi.

Selgus, et enamikul koolidest on isikliku hügieeni tundide korraldamisel ja 
aine õpetamisel tõsiseid puudusi. Mitmes koolis (Tallinna 23. Keskkool, Tallinna 12. 
8-klassiline kool, Vastseliina Internaatkool, Urvaste ja Sõmerpalu 8-klassilised koo
lid) ei ole isikliku hügieeni tunde korraldatud. Tihti on ettenähtud tundide arvu 
vähendatud, mõnel juhul on kursuse kestust venitatud lubatust pikemaks või 
pole isikliku hügieeni õpetamist õppeplaani võetud. Paljudes koolides ei korraldata 
sellealast selgitustööd lastevanematele plaanipäraselt.

Isikliku hügieeni õpetamise mitterahuldavast tasemest annavad pildi mitme 
kooli õpilaste üldsõnalised ja pinnapealsed vastused ankeedi küsimustele. Õpilased 
tunnevad halvasti murdeeaga kaasnevaid organismi füsioloogilisi muutusi, ei orien
teeru murdeea tervishoius, ei oska põhjendada alkoholi ja suitsetamise kahju
likkust.

Rajoonide haridus- ja tervishoiuorganid ei ole senini osutanud nimetamis
väärset abi koolidele isikliku hügieeni tundide korraldamisel ja metoodilisel juhen
damisel. Samuti puudub koolides seksuaalkasvatusalane kirjandus. Üksikutes kooli
majades ja internaatides ei ole sanitaar-hügieeniline olukord just kõige parem.

Kolleegium kohustas asjaosalisi loetletud puudused kõrvaldama.

S. P г о p s t

UUS RAHVASAADIK

19. märtsil 1967. a. valiti Eesti NSV Ülemnõukogu seitsmenda koosseisu saa
dikuks Tallinna valimisringkonnas nr. 33 Tallinna Vabariikliku Haigla arst Maie 
Augusti t. Kalev.

RAVITOITLUSTAMINE TALLINNA ASUTUSTES JA ETTEVÕTETES

Tallinna Linna TSN Täitevkomitee Tervishoiu Osakonna poolt loodud komis
jon uuris möödunud aasta jooksul ravitoitlustamist mõnede Tallinna asutuste 
ja ettevõtete sööklates. Komisjoni kuulusid Tallinna Linna TSN Täitevkomitee 
Kaubandusvalitsuse, Sööklate, Restoranide ja Kohvikute Trusti ning Eesti NSV 
Ametiühingute Nõukogu esindajad, samuti Tallinna Linna Sanitaar-Epidemioloo- 
gia Jaama arstid ja polikliinikute peaarstid.

Dieettoitude sortimendi laiendamise võimaluste uurimisest võtsid peale komis
joni liikmete osa ka tervishoiupunktide ja sööklate juhatajad ning administrat
siooni ja ametiühingu kohalike komiteede esindajad. Andmed dieettoitu vajavate 
töötajate kohta saime asutuste ja ettevõtete tervishoiupunktidest ning rajooni 
polikliinikutest. Selgus, et seda vajab Keskrajoonis 566, Mererajoonis 389 ja Kali
nini rajoonis 390 isikut (kokku 1345). Kui arvesse võtta ka need Tallinna asu
tused ja ettevõtted, kus andmed jäid kogumata, siis suureneb dieettoitu vajajate 
üldarv märgatavalt. Seetõttu on Tallinna asutuste ja ettevõtete töötajate toitlus
tamine, eriti aga ravitoitlustamine, küllaltki aktuaalne.
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_ Komisjoni töö ajal selgus, et Tallinnas on mitmeid suuri asutusi ja ette
võtteid, kus sööklaid ei olegi. Siinkohal toome osaliselt niisuguste asutuste ja 
ettevõtete loetelu ning neis töötavate dieettoitu vajavate isikute arvu: Plastmass
toodete tehas «Estoplast» (34), Tallinna Taksopark (30), vabrik «Keila» (33), Tal
linna Ehitustrusti Puidutöötlemise Tehas (27), Tallinna Autobussipark (37), Tal
linna Paberi- ja Kartonaaživabrik (16), naha- ja jalatsite tootmiskoondis «Kommu
naar» (19), Tallinna sideettevõtted (31). Sööklate puudumine muudab toitlustamise, 
eriti dieettoitlustamise veelgi keerukamaks.

Et sööklad ja dieetsööklad sageli paiknevad asutustest ja ettevõtetest kaugel, 
sööb osa töötajaist kodust kaasavõetud toitu, ehkki paljud peaksid tervise seisundi 
tõttu saama dieettoitu.

Mis ettevõtete sööklatesse puutub, siis asub enamik kitsastes ruumides, 
kusjuures need varustavad sooja toiduga ka niisuguseid asutusi ja ettevõtteid, 
millel oma söökla puudub. Suure koormuse tõttu ei ole võimalik pakkuda dieet
toite rikkalikus valikus ja suuremad tehaste sööklad valmistavad ainult selliseid, 
mis on ette nähtud dieetides nr. 1 ja 5. See ei rahulda kaugeltki vajadusi.

Käesoleval ajal peab Tallinna töötajate ratsionaalsele toitumisele rohkem 
tähelepanu pöörama ning põhjalikult uurima kõiki sellealaseid võimalusi. Asu
tuste ja ettevõtete juhatajate kõige pakilisem ülesanne on rajada sööklad seal, 
kus need veel puuduvad. Peab jõudma niikaugele, et ravitoitu saaksid kõik, kes 
seda vajavad.

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programmis, samuti 1965. aasta sep- 
tembripleenumi otsuses on ette nähtud ühiskondliku toitlustamise võrku laien
dada ja arendada käesoleval ajal ning edaspidi, ühtlasi üle minna kõikide tööta
jate ja teenistujate tasuta ühiskondlikule toitlustamisele (lõunasöögid) juba lähe
mas tulevikus. See on asutuste ja ettevõtete juhatajate ning ühiskondliku toitlus
tamise ettevõtete üks aktuaalseid ülesandeid.

N. Alihhanov

VÄRSKE TEADUSTE KANDIDAAT

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Bioloogia, Meditsiini ja Põllumajandustea
duste Nõukogu avalikul koosolekul Tartus kaitses 30. märtsil 1967. a. kandidaadi
väitekirja Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi kurortoloogia- ja 
reumatoloogialaboratooriumi noorem teaduslik töötaja Robert T r i n k.

R. Tringi väitekiri «Haigusprotsessi aktiivsuse ja neerupealiste koore talitluse 
muutused reuma ning reumatoidartriidihaigetel Haapsalu meremuda kasutamisel 
kuurordiravi kompleksis», mis valmis instituudi Pärnu baasis, käsitleb kohalike 
looduslike ressursside kasutamist ravi otstarbel. Tööd juhendas arstiteaduse kandi
daat E. Veinpalu.

Ametlikud oponendid Eesti NSV teeneline teadlane professor F. Lepp ja dot
sent H. Sillastu pidasid uurimust igati õnnestunuks. Nõukogu otsustas R. Tringile 
anda arstiteaduse kandidaadi kraadi.

E. R u u s

ÜLELIIDULISE TERVISHOIUMUUSEUMI ASUTAMISEST

Nõukogude võimu aastail on tervishoiuasutustes kogunenud tohutul hulgal 
dokumente, mis iseloomustavad nõukogude tervishoiu ning nõukogude arstiteaduse 
rajamist ja arenemist. Kuid need materjalid ei ole veel ühte keskusse koondatud, 
süstematiseeritud ega meditsiinitöötajate laialdasele hulgale kättesaadavad.

On otstarbekohane ühte keskusse koondada kõik ajaloolised materjalid — 
niihästi avaldatud materjalid kui ka aihiividokumendid, fotod, teadlaste ja ter
vishoiu organisaatorite mälestused.

Seoses nõukogude võimu eelseisva 50. aastapäevaga otsustas NSV Liidu Ter
vishoiu Ministeerium asutada Üleliidulise Tervishoiu Muuseumi NSV Liidu Ter
vishoiu Ministeeriumi Üleliidulise Meditsiinilise ja Meditsiinilis-tehnilise Informat
siooni Teadusliku Uurimise Instituudi juurde.

Käesoleval ajal, mil juba tehakse teaduslik-organisatsioonilist tööd mainitud 
muuseumi loomiseks, on väga otstarbekohane, et instituuti saadetaks kohe kõik 
materjalid, mis näitavad nõukogude tervishoiu ja nõukogude arstiteaduse arengu
teed.

Kõik soovid ja ettepanekud muuseumi parimaks korraldamiseks tuleb saata 
informatsiooni-instituudi direktorile professor S. M. Bagdasarjanile aadressil: 
г. Москва, Ж-240, Москворецкая набережная, дом 2-а.
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TEOORIA JA PRAKTIKA

REUMA VASTANE VÕITLUS JA SELLE LÄHEMAD 
ÜLESANDED EESTI NSV-s

L. PÄI, B. LIBERMAN, D. JUDEIKINA ja arstiteaduse kandidaat E. MÜLLERBEK 
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna hospitaal-sisehaiguste kateedrist, juhataja 
dotsent L. Päi, Tallinna Vabariiklikust Haiglast, peaarst A. Roosileht, ning Ekspe
rimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arstiteaduse 

Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Reumavastases võitluses on Eesti NSV-s viimaste aastate jooksul 
mõningat edu saavutatud. On täienenud reumatoloogide kaader, on loo
dud kardioreumatoloogiakabinetid ja vabariiklik kardioreumatoloogiakes- 
kus, samuti laste reumatoloogiakeskus Tallinnas ja spetsialiseeritud kar- 
dioreumatoloogiaosakonnad Tallinna Vabariiklikus Haiglas, Tartu Vaba
riiklikus Kliinilises Haiglas ja Kohtla-Järve Linna Haiglas. Reumato- 
loogiaosakond on avatud ka Tallinna 1 Lastehaiglas. Osa reumahaigetest 
lastest võib haiguse vaibeperioodil viibida sama haigla paranejate osa
konnas, mis asub linna rohelises vööndis.

On kasutusele võetud NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Reuma- 
instituudi poolt väljatöötatud süsteem reuma esmaseks ja retsidiividevas- 
taseks profülaktikaks (5). 1963. aastast alates korraldatakse regulaarselt 
vabariiklikke terapeutide seminare kardioreumatoloogia alal. Tallinna 
II Laste Polikliiniku juures asuv kardioreumatoloogiakeskus tegutseb 
tihedas koostöös Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
reumatoloogia- ja kurortoloogialaboratooriumiga. Kolm korda kuus orga
niseeritakse linna pediaatritele-reumatoloogidele teoreetilisi õppusi ja 
haigusjuhtude arutelusid. Õppustel arutatakse kodu- ja välismaa reuma
toloogia aktuaalseid probleeme ning tutvutakse kirjanduse ülevaadetega, 
samuti analüüsitakse töö tulemusi ja vigu. Tänu nendele üritustele on 
arstide kvalifikatsioon reumatoloogia alal tunduvalt tõusnud. Seminarid 
ja õppused soodustasid tänapäeva retsidiividevastase profülaktika laial
dast ellurakendamist nii linnas kui ka maal.

Areneb reuma ja lastereuma teaduslik uurimine kurortoloogia aspek
tist, mida tehakse Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis. 
Tartu Riikliku Ülikooli teaduskonna sisehaiguste ja hospitaalsisehaiguste 
kateedris uuritakse reumatoloogia probleeme kliinilis-praktilisest ja teo
reetilisest seisukohast. Ajavahemikul 1959. aastast käesoleva ajani 
on vabariigis reumatoloogia alal kaitstud 6 kandidaadi- ja üks doktori
väitekiri. Teoksil on 11 kandidaadi- ja 2 doktoriväitekirja. Seega on vaba
riigis olemas võimekas reumatoloogide kollektiiv ja kindlapiiriline reuma- 
vastase võitluse organisatsioon, mis tingivad elanikele antava abi kvali
teedi järjekindla paranemise. Seda võib illustreerida andmetega haigete 
dispanseerimise kohta (vt. tabel).

Tabelist nähtub, et aastast aastasse paranevad haigete teenindamine 
ja dispanseerimine nii linnas kui ka maal. 1965. a. alates on enamik 
meditsiiniasutustest bitsilliini väljastanud ravi ja profülaktika otstarbel 
tasuta. Nagu kõikide kardioreumatoloogiakabinettide andmed näitavad, 
on süstemaatiliselt korraldatud retsidiividevastane profülaktika viinud 
retsidiivide harvenemisele, töövõimetuse ja hospitaliseerimise vajaduse 
vähenemisele.
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Profülaktilise ravi tõhususest räägivad ka Tallinna keskuse andmed. 
Aastail 1958—1962 täheldati 17,5%-l reumahaigetest lastest südamerik- 
keid ja 25,4%-1 retsidiive. Sel perioodil oli laste dispanseerimine korral
datud täiesti rahuldavalt, kuid profülaktilist ravi ei tehtud regulaarselt

Täiskasvanute dispanseerimise näitaja (dispanseeritud isikute % registreeritud 
haigete üldarvust) Eesti NSV-s aastail 1959—1966

Aasta 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Linnades 46,1 57,9 63,8 80,1 86,1 91,9 96,1
Maal — — 35,9 43,9 59,9 62,2 91,1 _
Kogu elanikkonna hul

gas — — 51,5 66,6 78,5 84,7 94,9 98,3

mitmesugustel põhjustel (näiteks bitsilliini puudumine). Viimastel aas
tatel aga on bitsilliiniga ravitud väga korrapäraselt. 1964. aastal oli 
südameriketega lapsi 14,5% ja retsidiive tekkis märgatavalt vähem, kõi
gest 6,9%; 1966. aastal olid vastavad näitajad veelgi paremad, nimelt 
10,1 ja 5,07%.

Profülaktika-alase töö sisulise paranemise efektiivsust võib illustree
rida A. Vapra ja kaastöötajate (10) andmetega reuma retsidiivide sage
duse kohta Tartu viies arsti jaoskonnas. Autorid näitavad, et kui 1960. a. 
moodustas retsidiivide arv neis jaoskondades 35,8% reumahaigete üld
arvust, siis 1965. a. langes see 12,2%-ni. Tuleb märkida, et bitsilliinprofü- 
laktika ei vähenda mitte ainult retsidiivide tekkimist, vaid, nagu 
A. Nesterovi ja A. Bolotina (6) uurimusest nähtub, parandab ka haiguse 
prognoosi.

Tallinna Vabariikliku Haigla meditsiinistatistika-kabineti andmeil 
on vähenenud ka reumast tingitud ajutise töövõimetuse kestus 17—18 
päevast 1958. aastal 12,4 päevani 1965. aastal.

Peab nentima kirurgide (V. Solovjov, A. Kliiman jt.) edusamme 
südame reumaatiliste klapirikete ravis. A. Gunter ja kaastöötajad (2) 
märgivad, et pärast mitraalkomissurotoomiat pöördub tööle tagasi 68% 
opereerituist. Kardioreumatoloogiakeskuse valikandmeil oli 1966. a. algu
seks opereeritud 56 % mitraalstenoosiga haigetest, kellele operatsioon 
oli näidustatud. Märkimist väärib ka see, et Tartu Vabariikliku Kliinilise 
Haigla kirurgid on alustanud operatsioone, mille käigus rakendavad 
kunstlikku vereringet.

Saavutatule vaatamata tuleb reumavastasel rindel üsnagi palju teha. 
Profülaktika-alaste menetluste puuduseks vabariigis tuleb pidada veel 
seda, et statsionaarne ravi aktiivse reuma korral kestab paljudel juhtu
del liiga lühikest aega. Ka on vaja reumatoloogiasanatooriumi täiskas
vanute ja laste tarvis, mis oleks tähtsaks lüliks selle raske haiguse ravis 
ja profülaktikas.

On saabunud õige aeg pöörata peatähelepanu reuma esmasele pro
fülaktikale, kuid selles töölõigus tuleb veel ette palju raskusi. Andmed 
esmase haigestumise kohta Eesti NSV-s on küllaltki puudulikud, mille 
tõttu ravi ja profülaktiliste ürituste efektiivsust pole võimalik küllal
dase objektiivsusega hinnata. Näiteks praegu ei saa asjalikult analüüsida 
otorinolarüngoloogide, stomatoloogide, pediaatrite ja terapeutide saavu
tusi fokaalinfektsioonide saneerimisel vabariigi elanike hulgas. Siin on 
esmajärguline tähtsus sidemete tihendamisel kardioreumatoloogiakabi- 
nettide, stomatoloogiapolikliinikute arstide ja muude erialaarstide vahel, 
et saada ühtseid statistilisi andmeid.

1966. a. oli esmane haigestumine meil 0,9 iga 1000 elaniku kohta, 
kusjuures esimest korda haigestunud isikute erikaal kõikide registreeri
tud haigete hulgas oli küllaltki suur — 11,9%. Teatava ettekujutuse 
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nende haigete rühmast annavad kardioreumatoloogiakeskuse andmed 800 
täiskasvanu kohta, kes 1966. aastal võeti dispanseersele jälgimisele esi
mest korda diagnoositud reuma tõttu. Selgub, et kaugeltki mitte kõik ei 
olnud esmased haiged. Ainult 47,5 %-1 juhtudest oli tegemist ehtsa esmase 
reumaga. 12,1 %-1 haigetest võis anamneesiandmeil kindlaks teha reuma- 
ataki, ehkki see ei olnud põhjustanud reumaatilise klapirikke arene
mist esmase diagnoosi panemise ajaks. Selleks ajaks oli 40%-l haigetest 
klapirike juba formeerunud. Need andmed korreleeruvad B. Kušelevski 
(3) andmetega, kes väidab, et esmaslatentne klapirike kujuneb 45 %-1 
klapirikete all kannatavatest isikutest. Neile analoogilised on ka Leedu 
NSV vastavad tähelepanekud, mille järgi haigestumine moodustab 
1 ±0,017 iga 1000 elaniku kohta ning 41% esmase reuma diagnoosiga isi
kutest esineb klapirikkeid [E. Vainberg, L. Gargasas (1)].

Andmed, mis saadakse esmase pöördumise järgi, ei peegelda tege
likku haigestumist. On tarvis leida teid haiguse aktiivseks avastamiseks. 
Olemasolevail andmeil ei ole profülaktiliste läbivaatuste ajal esmaselt 
avastatud reumahaigete arv eriti suur. Rakveres moodustab see 8,3%, 
Kohtla-Järvel 7,3%, Pärnus 6,1% ja Tallinnas 3,9%. Väga tähtis on, et 
tehtaks kindlaks fokaalinfektsiooni põdevad isikud ja neid edaspidi jäl
gitaks. A. Levini poolt kogutud andmetel 1633 nooruki arstliku kontrolli 
kohta, millest võtsid osa reumatoloog, otorinolarüngoloog ja stomatoloog 
Kohtla-Järvel, diagnoositi 4,3 %-1 läbivaadatuist kroonilist tonsilliiti, 
7%-l juhtudest viitas anamnees angiinide sagedasele põdemisele ja 
49,3 %-1 saneerimist vajavatele hammastele.

Nagu A. Nesterov (5) väidab, toob fokaalinfektsiooni likvideerimine 
üksikjuhtudel kaasa mitte ainult haigete tervenemise, vaid vähendab ka 
kollektiivi dispositsiooni streptokoki suhtes.

Senisest suuremat tähelepanu peame pöörama «perekondlikule reu
male», sest viimaste uurimuste andmed (4, 8, 9) näitavad selle küsimuse 
aktuaalsust. Näiteks Tallinnas 1958. aastal esmakordselt reumasse hai
gestunud lastest võis 42%-l täheldada «perekondlikku reumat». On vaja 
selgitada päriliku diateesi osatähtsust ja uurida streptokoki levikut pere
kondades, mille liikmete vastastikuse nakatamise oht omavahelise tiheda 
kontakti tõttu on eriti suur (8).

Seega on esmase reuma profülaktikas eriti aktuaalsed järgmised 
küsimused: 1) haige kontakt «streptokokilise ümbrusega», mille selgi
tamiseks on vajalikud epidemioloogia-alased uuringud kollektiivides ja 
perekondades; 2) fokaalinfektsioon ja selle suhe haigestumisega reumasse; 
3) muude organismi sensibiliseerivate tegurite selgitamine; 4) elukond
like ja töötingimuste uurimine; 5) haiguse hilise diagnoosimise põhjuste 
analüüsimine.

Praegu on reuma epidemioloogia-alased uurimistööd Eesti NSV-s 
veel mittepiisavad. Nende intensiivistamiseks on oluline, et rakendataks 
ellu kollektiivse töö printsiip ja koopteeritaks polikliinikute jaoskonna- 
arste laialdaselt. Vabariigis on eeldusi reuma-alase teadusliku töö süven
damiseks, sest teadlased võivad tervishoiuvõrgu töötajaid tõhusalt abis
tada nii praktilistes kui ka teoreetilistes küsimustes.

Olulisteks probleemideks on nn. suured kollagenoosid ja nakkuslik 
artriit. Esiplaanil on viimane, millesse haigestumise sagenemist tähelda
takse nii laste kui ka täiskasvanute hulgas. Kahjuks on andmed selle hai
guse kohta vabariigis lünklikud. Küsimus aga on küllaltki tõsine, sest vii
maste aastate jooksul saavutatud edusammud nakkusliku artriidi ja 
suurte kollagenooside ravis tingivad vajaduse mainitud haigusi põdevaid 
isikuid dispanseerida. Vajadus suureneb veel seetõttu, et ravi intensiivis
tumisega sagenevad komplikatsioonid arstimite ebaratsionaalse kasuta
mise tulemusena.

Üks esimesi tähtsaid samme nakkusliku artriidi ravis on artro- 
loogiakeskuse loomine NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Reumainsti- 
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tuudi juurde, kuid niisuguse keskuse olemasolu ei lahenda veel küsi
must. Seepärast peame kaaluma oma võimalusi vastavasisulise töö kor
raldamiseks Eesti NSV-s.

Praegu on päevakorrale kerkinud küsimus kardioreumatoloogia- 
kabinettide töö teatavast reorganiseerimisest. Reumavastase võitluse 
algperioodil korraldasid kardioreumatoloogiakabinettide arstid dispansee- 
rimise linnades oma jõududega, mis tol ajal oli otstarbekohane, sest see 
võimaldas dispanseerimises korda luua ja kogemusi saada. Praegu ei saa 
sellist tööstiili enam õigeks pidada. On otstarbekohane, et teatav osa 
dispanseeritavatest antaks jaoskonnaarstidele, keda perioodiliselt kont- 
rolliksid kardioreumatoloogiakabinettide töötajad (7). See võimaldaks 
kardioreumatoloogidel töötada eriti aktuaalsete probleemide kallal ja 
asuda eelkõige reuma esmase profülaktika korraldamisele.

KIRJANDUS: 1. Вайнберг E. T., Гаргасас Л. В. Вопр. ревматизма 1966, 
3, 75. — 2. Гунтер А. П., Либерман Б. К а л е в М. А., Ю дейки на Д. II., 
Те дер И. В. Тезисы Всесоюзной ревматологической конференции. М., 1964, 27. — 
3. Кушелевский Б. П. Вопр. ревматизма, 1966, 3, 30. — 4. Лейтес Б. Г. Вопр. 
ревматизма, 1965, 4, 44. — 5. Нестеров А. И. Терапевт, архив, 1965, 37. 4, 3. — 
6. Нестеров А. И., Болотина А. Ю. В кн.: Актуальные проблемы ревматологии. 
М., 1965, 1, 24. — 7. Н и с и н м а н Э. П. Вопр. ревматизма, 1966, 1, 53. — 8. Müller- 
bek, Е. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1962, 6, 28—32. — 9. M ü 11 e r b e c k, E. Nõu
kogude Eesti Tervishoid, 1966, 4, 258—261. — 10. Vapra A. jt. Nõukogude Eesti 
Tervishoid, 1966, 6, 438—440.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С РЕВМАТИЗМОМ В ЭССР

Л. Пяй, Б. Либерман, Д. Юдейкина и Е. Мюллербек

Резюме

В последние годы в Эстонской ССР достигнуты определенные успехи в борьбе с 
ревматизмом. Пополнились кадры врачей кардиоревматологов-терапевтов и педиатров. 
Создана сеть кардиоревматологических кабинетов для взрослых и детей, развернуты 
специализированные кардиоревматологические отделения в стационарах Таллина, Тарту и 
Кохтла-Ярве. Развивается научная разработка проблемы ревматизма.

Значительно улучшилась диспансеризация больных ревматизмом (см. таблицу). 
Ликвидирован контраст между уровнями диспансеризации городского и сельского на
селения. В 1966 г. под диспансерным наблюдением находилось 98,3% всех зарегистри
рованных больных.

Внедрена в практику разработанная Институтом ревматизма АМН СССР система 
вторичной профилактики, которая привела к резкому снижению рецидивов заболева
ния. На врачебных участках города Тарту количество рецидивов у взрослых снизилось 
с 35,8% в 1960 г. до 12,2% в 1965 году. Среди больных ревматизмом детей в Таллине 
за период с 1958 по 1962 год пороки сердца наблюдались у 17,5% и рецидивы — у 
25,4%. В результате систематически проводимой вторичной профилактики, включавшей 
применение бициллина, в течение последних лет эги показатели снизились. В 1964 го
ду порск сердца у детей составлял 14,5%, а рецидивы — 6,9%, в 1966 году — соот
ветственно 10,1 и 5,0%.

Хирургическое лечение больных митральным стенозом успешно развивается в Тар
ту и Таллине. По выборочным данным кардиоревматологического центра на 1 марта 
1966 года, митральной комиссуротомии подверглось 56% из числа тех, кому эта опе
рация показана. Через год после митральной комиссуротомии 68% из оперированных 
возвратились к труду.

Неразрешенной до сих пор проблемой является первичная профилактика ревма
тизма. Существующие формы учета первичной заболеваемости ревматизмом недоста
точно адекватны, что затрудняет оценку эффективности проводимых профилактических 
мероприятий. Поэтому необходимо расширить исследования по эпидемиологии ревма
тизма в республике.

Работа кардиоревматологических кабинетов нуждается в некоторой реорганизации, 
чтобы наиболее опытные кадры кардиоревматологов смогли принять участие в решении 
вопросов первичной профилактики ревматизма. Следует также изыскать возможности 
для организации эффективной помощи больным диффузными болезнями соединительной 
ткани (большими коллагенозами).
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PROFÜLAKTILISE RAVI MÕJUST VARJATUD LASTEREUMA 
AKTIIVSUSELE

S. TAMM
(Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi meditsiinilisest eriettevalmistus- 

kabinetist, juhataja dotsent G. Rooks)

Kõikide reumahaigete laste retsidiividevastasel ravimisel kevadel ja 
sügisel, eriti aga bitsilliin-5 järjekindlal kasutamisel, on saadud häid 
tulemusi: reuma retsidiivide ja interkurrentsete haiguste arv on vähene
nud tunduvalt. Et viimasel ajal täheldatakse sagedamini alaägedalt ja 
latentselt kulgevat reumat, siis on profülaktilise ravi korraldamisel olu
line, et peale reuma retsidiivi juhtude selgitataks ka varjatud reumaa- 
tilise protsessi ägenemise juhte.

Uurisime sesoonse retsidiividevastase ravi mõju hoovälise reuma 
aktiivsusele ja mõnedele kliinilis-laboratoorsetele näitajatele. Vaatlus- 
alusteks oli 110 kooliealist last, kellele 1963. a ja 1964. a. tehti regulaar- 

. selt profülaktilisi ravikuure. 55 last sai kevadel ja sügisel 6 nädala 
jooksul bitsilliini ja aspiriini, 55 last aspiriini. Kliiniline läbivaatus toi
mus üks kord kvartalis, peale selle tehti enne kuuri alustamist (2 korda 
aastas, vajaduse korral sagedamini) ka laboratoorseid uuringuid, mis 
annavad ülevaate organismi reaktiivsusest, sidekoe funktsionaalsest sei
sundist ja destruktsiooni ulatusest.

Profülaktilise ravi korral, mis kestis poolteist aastat (kolm ravi
kuuri), tekkisid reuma retsidiivid 4 juhul (3,64% uurituist). Bitsilliini 
saanud lastel esinesid retsidiivid ainult pärast esimest ravikuuri, aspiriin- 
ravi puhul ka pärast teist ja kolmandat. Nendel reumat põdenud lastel, 
kes profülaktilist ravi ei saanud, tekkisid retsidiivid 21 %-1 juhtudest.

Tunduvalt vähenes interkurrentsete haiguste (angiin, ülemiste hin
gamisteede haigused jt.) arv. Pärast kolme ravikuuri täheldati neid kesk
miselt 3 korda harvem kui enne profülaktilise ravi alustamist. Bitsilliin- 
ravi tulemusena vähenes haigestumine angiini järsult. Aspiriinravi kor
ral niisugune seaduspärasus puudus.

Et profülaktiliselt ravitud kooliõpilastel tehti kindlaks kliiniliselt 
väljendunud reumaretsidiive ainult üksikjuhtudel, siis oli neil võimalik 
diagnoosida kompleksse kliinilis-laboratoorse uurimise teel reuma varja
tud aktiivsuse tunnuseid (aktiivsuse I aste A. Nesterovi järgi). Pärast 
esimese ravikuuri lõpetamist sedastati varjatud aktiivne reumaatiline 
protsess 34%-1, 6 kuud hiljem, s. o. enne II ravikuuri algust, aga 
43 %-1 uurituist. Pärast II ravikuuri ilmnes reuma minimaalse aktiivsuse 
tunnuseid 32 %-1, pärast III ravikuuri 20 %-1 uurituist. Meie varajasema
tes uurimustes tõime andmeid laste kohta, keda retsidiivide vältimiseks 
ei ravitud (2). Nende puhul rakendasime käesolevas töös kasutatud klii- 
nilis-laboratoorseid uuringuid ja avastasime varjatud aktiivse reumaa- 
tilise protsessi 60 %-1 uurituist. Profülaktilise ravi korraldamisel, mis 
kestis poolteist aastat, oli võimalik kindlaks teha varjatult kulgeva 
reuma tunnuseid üldse 59 lapsel (83 korral): 18 lapsel korduvalt (pärast 
ravikuure) ja 41 lapsel ühel korral. Varjatud reumaatilise protsessi äge
nemist (53,6% uurituist) täheldati 15 korda sagedamini kui reuma ret
sidiive (3,64%).

Reuma minimaalse aktiivsuse tunnused tekkisid peamiselt pärast 
subkliinilist interkurrentset haigust. Anamneesist selgus, et lapsed käisid 
•koolis, kuigi nad põdesid kergekujulist interkurrentseid haigusi, ja neile 
retsidiividevastast ravi sel ajal ei tehtud. Varjatud reuma aktiivsuse ja 
■krooniliste põletikukollete esinemise vahel olulist seost ei olnud. Bitsil- 
liin- ja aspiriinkuuride mõjus varjatud reuma aktiivsusele olulist eri
nevust ei täheldatud.

Haigusprotsessi kliinilis-laboratoorsed näitajad muutusid profülakti
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lise ravi vältel aeglaselt. Statistiliselt tõepärane patoloogianäitajate posi
tiivne dünaamika tekkis alles pärast III ravikuuri. Kõige kiiremini nõr
genesid subjektiivsed vaevused (artralgia, valud südame piirkonnas jt.), 
kiiresti vähenes ka C-reaktiivse valgu ja kiirenenud SR esinemissage
dus. Neuroloogilised mikrosümptoomid, kardiovaskulaarse süsteemi 
mitterahuldav reageerimine koormuskatsule, kapillaaride resistentsuse 
vähenemine, hüpergammaglobulineemia ja patoloogiline fraktsioneeritud 
SR jäid pärast III ravikuuri püsima veel 40—50 %-1 uurituist. Askorbiin- 
happesisaldus vereplasmas oli vähenenud enam kui pooltel lastest. Sero- 
mukoidi, samuti alfa2- ja gammaglobuliini keskmine sisaldus vereseeru- 
mis normaliseerus pärast III ravikuuri. Kuigi keskmised väärtused nor
maliseerusid, jäid nimetatud näitajad osal uurituist samal ajal normist 
kõrgemaks, osal aga ilmusid normist madalamad seromukoidi 
(<0,080 optilise tiheduse ühikut), alfa2-globuliini (<8 %) ja gammaglobu
liini (<15%) väärtused. Madalate väärtuste sagenemine oli statistiliselt 
tõepärane ja viitas mittespetsiifilise ja immunobioloogilise reaktiivsuse 
nõrgenemisele.

Kolmel lapsel arenesid reuma minimaalse aktiivsuse foonil välja 
formeeruva südamerikke tunnused. Haiguse retsidiive neil ei tekkinud. 
Ka A. Kuznetsovi ja K. Spitsini (1) andmetel tekivad südamerikked retsi- 
diividevastase ravi rakendamise korral sagedamini ilma reuma retsidiivi
deta; lastel, keda profülaktiliselt ei ravita, kujunevad südamerikked 
seevastu sagedamini pärast retsidiive.

Kokku võttes võib öelda, et retsidiividevastase ravi mõjul väheneb 
hoovälise reuma aktiivsuse aste. Et hooväline reuma on sageli aktiivne ja 
haige mittespetsiifiline resistentsus nõrgenenud, siis on esimese poolteise 
aasta jooksul pärast reumahoogu haigeid vaja sageli läbi vaadata. Retsi- 
diividevastane ravi peab toimuma individualiseeritult, vastavalt kliinilis- 
laboratoorsetele näitajatele, kusjuures vajaduse korral kasutatakse sti
muleerivat ravi ja muid ravivõtteid. Reumahaigetele lastele ja nende*  
vanematele on vaja selgitada, et retsidiividevastane ravi on tähtis ka 
kergete interkurrentsete haiguste ajal.

KIRJANDUS: 1. Кузнецов А. И., Спи цин К. В. Педиатрия, 1967, 2, 64—66. 
2. Tamm, S. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1964, 6, 14—18.

ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА АКТИВНОСТЬ 
СКРЫТОГО РЕВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ

С. Тамм

Резюме

Проведено в динамике комплексное клинико-иммунобиохимическое обследование 
ПО детей школьного возраста, получивших три курса сезонной профилактики. 55 детей 
получили бициллино-медикаментозную профилактику, а 55 — только аспирин.

За время наблюдения рецидивы ревматизма возникли у четырех (3,64%) из 110 
обследованных детей. Признаки скрытой активности ревматизма были выявлены у 59’ 
детей (53,6%) и повторялись у некоторых детей после отдельных курсов профилактики.

До применения профилактического лечения скрытое течение внеприступного рев
матизма наблюдалось в 60% случаев, после первого курса профилактики — в 43%, 
после второго курса — в 32% и после третьего курса — в 20% случаев.

Со стороны отдельных показателей положительная динамика отмечалась только' 
после третьего курса профилактики. Кроме того, были случаи с резко пониженными по
казателями серомукоида альфа2- и гамма-глобулинов сыворотки крови.

Бициллино-медикаментозная профилактика оказывала более эффективное воздей
ствие, чем применение одного аспирина.
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NEERUPEALISTE KOORE HORMOONIDE OSATÄHTSUSEST 
HAAVANDTÕVE PATOGENEESIS

Arstiteaduse kandidaat V. SALUPERE
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonna sisehaiguste kateedrist, 

juhataja professor K. Kõrge)

Mao- ja kaksteistšõrmiksoolehaavandi patogenees ei ole seletatav 
vaid üheainsa teguri toimega organismisse, ükskõik kui tähtis see tegur
ka oleks. Tänapäeval ollakse seisukohal, et haavandi tekkimist mõjutab
palju erinevaid tegureid, mida põhitoime järgi võib jaotada kahjustava
teks ja kaitsvateks (vt. joon. 1). Nende omavahelisest tasakaalust sõltu
vad nii haavandi tekkimine kui ka selle edaspidine areng. Kui kahjus
tavate tegurite summa ületab kaitsvate summa, siis nihkub limaskesta
kahjustust peegeldav osuti skeemil haavandi tekkimise suunas. Haavand 
ei teki siis, kui kaitsvate tegurite summa ületab kahjustavate oma.

Mao ja kaksteistsõrmiksoole algosa limaskesta kõige tähtsamaks kah
justavaks (resp. ultserogeenseks) teguriks on maosekretsiooni regulat
siooni mehhanismi häire ja selle tagajärjel tekkivad maosekretsiooni muu
tused. Maosekretsiooni (s. o. peptiliselt toimiva teguri) tugevnemine nii
seedimise perioodil kui ka selle vaheaegadel on suure tähtsusega just 
ulcus duodeni patogeneesis. Limaskesta kaitsvate tegurite hulgas on esi
plaanil mao kahekihiline limabarjäär
lima setserneerivad katteepiteeli 
rakud). Limabarjäär kahjustub 
eriti kroonilise gastriidi korral. 
Et kroonilist gastriiti ulcus vent- 
riculi’t põdevatel haigetel esineb 
sageli, on limabarjääri kahjustu
mine oluline just haavandtõve 
selle vormi patogeneesis.

Eespool nimetatud tegurid on 
tihedalt seotud muude kahjusta
vate ja kaitsvate mõjudega, seal
hulgas neerupealiste koore talit
luse (hormonaalse tasakaalu) häi- 
rumisega. Neerupealiste koore 
hormoonid on vajalikud mao 
adekvaatseks funktsioneerimiseks 
füsioloogilistes tingimustes ja 
need aitavad tagada organismi 
normaalset homeostaasi [S. Gray 
(14, 15, 16, 17), H. Shay (21)]. 
Haavandtõve patogeneesis eten
dab küllaltki tähtsat osa neeru
pealiste koore hormonaalse tasa
kaalu häirumine. Võib isegi väita, 
et haavand ei teki neerupealiste 
osavõtuta, samuti nagu haavand ei 
parane neerupealiste koore talit
luse (hormonaalse tasakaalu) nor
maliseerumiseta.

Praktikast on teada palju 
fakte, mis näitavad, et neerupea
liste koore glükokortikoidhor-

(limaskesta pinda kattev lima ja

HMVANMT ; HAAVAND 
Ei TEKI ! TEKIB

1. Limabarjäär
2. Limaskesta ve- 

revarustus
3. Limaskesta re- 

genereerumine
4. Maosekretsiooni 

antroduodenaal- 
pidurdus

5. Toidu puhver- 
dusvõime

B. Sapi neutralisee- 
riv toime

7. Munasarjade ak
tiivne tegevus

8. Veregrupid
9. Neerupealiste 

koore mineralo- 
kortikoidid

1. Maosekretsiooni 
häiritud regu
latsioon

2. Parietaalrakkude 
arvu rohkene
mine ulcus duo
deni korral

3. Krooniline gast- 
riit ulcus vent- 
riculi korral

4. Allergilised fak
torid

5. Histamiin
6. Neerupealiste 

koore glüko- 
kortikoidid

Joonis 1. Kahjustavate ja kaitsvate fakto
rite summaarne toime mao limaskestasse 

(modifitseeritud skeem H. Shay järgi)

moonid võivad tekitada haavandi maos või kaksteistsõrmiksoole algosas.
Nendel juhtudel on haavandi tekkimine põhjuslikus seoses haigele pikema 
aja jooksul manustatud hormoonipreparaatidega. Neerupealiste koore
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enese hormonaalne tasakaal ei tarvitse seejuures häiritud olla. Siia kuu
luvad haavandid, mis tekivad pärast AKTH, kortisooni, prednisolooni, 
deksametasooni jt. preparaatide kasutamist 'mingi haiguse ravimiseks 
(näiteks reumatoidartriidi, bronhiaalastma jt.).

Neerupealiste glükokortikoidhormoonide ultserogeense toime meh
hanism ei ole täpselt teada. Enamik autoreist [S. Gray (14, 15, 16, 17), 
A. Robert ja J. Nezamis (19), J. Roth (20), H. Shay (21)] arvab, et tege
mist on nende hormoonide summaarse mõjuga mao limaskestale, mis 
ühelt poolt avaldub peptiliselt toimiva maonõre eritumise tugevnemises 
ja teiselt poolt limaskesta kaitsevõime nõrgenemises limabarjääri kahjus
tumise tõttu. Limaskesta kergemat kahjustumist, mida põhjustab suure 
proteolüütilise aktiivsusega maosisaldis, soodustavad glükokortikoidhor
moonide toimel tekkivad mao limaskesta verevarustuse häired. Glüko
kortikoidhormoonide toimespektri lahutamatuks osaks on võime pärssida 
sidekoe proliferatsiooni ja sel teel aeglustada haavandi armistumist.

Hormoonravi tüsistusena tekib valdavas enamikus äge peptiline 
haavand. Niisugune haavand paraneb pärast ultserogeense toimega hor- 
moonipreparaadi ärajätmist tavaliselt hästi ja kui hormoonravi ei korrata, 
siis haavandit uuesti ei teki. Nendel juhtudel puudub haavandtõbe ise
loomustav krooniline kulg.

Näiteks mulgustus 19-aastasel naishaigel (Tartu Linna Kliinilise 
Haigla kirurgiaosakonna haiguslugu nr. 1498/1961. a.) äge kaksteistsõr- 
miksoolehaavand pärast seda, kui ta poole aasta vältel mitraalrikke ja 
reumokardiidi korduvate atakkide tõttu oli pidevalt saanud prednisolooni 
(15 mg päevas) ja butadiooni (0,45 g päevas). Haavand perforeerus äkki, 
ilma et oleks täheldatud eelnevaid haavandtõve sümptoome. Operatsiooni 
ajal leiti bulbus duodeni eesseinas 3 mm läbimõõduga mulgustusava, mis 
suleti õmblustega.

Et reumokardiit järjekordselt ägenes, tuli haige 3 aastat pärast 
maooperatsiooni uuesti statsionaarsele ravile (sama haigla sisehaiguste 
osakonna haiguslugu nr. 1312/1964. a.). Seekord puudusid maoga seostu
vad vaevused tal täielikult. Röntgenoloogilisel uurimisel leiti vaid bulbus 
duodeni minimaalne deformatsioon, mis võis olla tingitud operatsiooni- 
õmblustest. Ultserogeense toimega ravimite teadliku vältimise tulemu
sena uut haavandit enam ei tekkinud. Võib oletada, et hormoonravi toi
mel ei tekkinud haigel haavandtõbi, vaid äge kaksteistsõrmiksoolehaa- 
vand.

Viimase seigaga seoses tuleb meenutada, et neerupealiste glükokorti
koidhormoonide toimel ei sugene mitte ainult äge mao- või kaksteist- 
sõrmiksoolehaavand, vaid glükokortikoidid võivad vallandada haavand
tõve ägenemise ka siis, kui haavandtõbi oli juba enne hormoonravi alus
tamist.

Ägeda peptilise haavandi tekkimine või haavandtõve ägenemine on 
glükokortikoidravi tähtsamaid tüsistusi. Kirjanduse andmetel võib nn. 
hormoonhaavand kujuneda 2—31 %-l nende hormoonidega ravitud haige
test [A. Fišer (10), S. Gray (14, 15, 16, 17), H. Shrifter (22)]. Kõige sage
damini on täheldatud haavandi tekkimist reumatoidartriiti põdevate isi
kute ravimisel. Nähtavasti tingib suure tüsistuste arvu mitte niipalju 
haigus, s. o. reumatoidartriit ise, kui just ravimi kestev ja pikaajaline 
manustamine.

Teatav tähtsus on ka ravimi annusel [I. Smirnov (9), A. Robert ja 
J. Nezamis (19), J. Roth (20)]. Kui ravimit manustatakse suurtes annustes 
pikemat aega, siis suureneb haavandi tekkimise oht märgatavalt. Arva
takse, et eriti tugevat toimet maosse avaldab prednisoloon [L. Jegorova 
(3), S. Lipovski (6), A. Maškilleison (7), M. Brandon (13)].

Hormoonhaavand võib kaua areneda sümptoomideta. A. Maškillei- 
soni (7) arvates maskeerivad neerupealiste koore glükokortikoidhormoo- 
nid haavandi kliinilist pilti (vähendavad valu ja düspeptilisi vaevusi).

250



Hormoonhaavand põhjustab sageli verejooksu ja mulgustust. Näiteks 
S. Gray (14, 15) andmetel mulgustus 27,7% ja kaldus profuussetele vere
jooksudele 33,8% nn. steroidhaavanditest. Nimetatud tüsistuste sage tek
kimine on tingitud hormoonhaavand! kauasest sümptoomideta kulust ja 
sidekoe proliferatsiooni pidurdumisest glükokortikoidhormoonide toimel.

Glükokortikoidhormoonipreparaatide ultserogeense toime kõrval on 
haavandtõve patogeneesis teatav osatähtsus ka organismi enese neeru
pealiste talitluse (hormonaalse tasakaalu) häirel. Haavandtõve ägedas 
faasis on rohkenenud neerupealiste koore glükokortikoidhormoonide ja 
vähenenud mineralokortikoidhormoonide eritumine. K. Bojanowiczi (12) 
järgi võib haavandtõbe vaa
delda neerupealiste koore 
hormonaalse puudulikkuse 
ehk düshormonoosi erilise 
vormina. Skemaatiliselt pee
geldab düshormonoosi korral 
neerupealistes toimuvaid 
muutusi joonis 2.

Neerupealiste koore mi- 
neralokortikoidsektori ala
talitlusele haavandtõve kor
ral viitavad veel järgmised 
kliinilised tunnused.

1. Haavandtõve ägedas 
faasis tõuseb haigete koor
mamisel kaaliumiga vere 
kaaliumipeegel järsult. See 
tõus sarnaneb Addisoni tõve

Joonis 2. Neerupealiste koore düshormo- 
noos haavandtõve korral (skeem K. Boja

nowiczi järgi)
I — mineralokortikoidid, II — glükokorti- 
koidid. А — terved, В — haavandtõve- 

haiged.

puhul esinevaga. Kaaliumipeegli järsk tõus
pärast kaaliumikoormust puudub tervetel ja ka nendel haigetel, keda on 
ravitud desoksükortikosteroonatsetaadiga (desoksükortikosteroonatsetaat 
ehk DOKA on sünteetiline hormoonipreparaat, mille toime vastab neeru
pealiste koore mineralokortikoidide omale).

2. Haavandtõvehaigetel on sageli asteeniline konstitutsioon. See aga 
esineb tavaliselt inimestel, kellel on vähene neerupealiste koore mineralo
kortikoidide eritumine.

3. Haavandtõvehaigetel tekivad sageli hüpotoonia, adünaamia ja nad 
kalduvad kergesti eksikoosile. Ka need sümptoomid iseloomustavad 
neerupealiste koore mineralokortikoidsektori alatalitlust.

4. DOKA annab haavandtõvehaigetel sageli hea raviefekti. See või
maldab teataval määral vältida haavandtõve retsidiivi.

Seega haavandtõve ägedas faasis on düshormonoosi põhiliseks aval
duseks mineralokortikoidide puudulik eritumine, mis süveneb veelgi, kui 
süüakse kaaliumirikast toitu. Hüperkalieemia suurendab vagotooniat. 
Sellega ühel ja samal ajal rohkeneb glükokortikoidhormoonide eritumine. 
Tekivad mao limaskesta verevarustuse häired, väheneb kaitsva lima eri
tumine ja tugevneb maosekretsioon. Nende häirete summaarne toime viib 
haavandi tekkimisele maos või kaksteistsõrmiksoole algosas (vt. joon. 3).

Kui haavandtõvehaige eemaldada limaskesta kahjustust soodustavate 
tegurite mõju alt, näiteks kui ta üle viia vastavale toidu- ja haigla- 
režiimile, siis aktiviseerub mineralokortikoidide eritumine tavaliselt kii
resti. Tugevneb sidekoe prolifereerumine ja haavand hakkab paranema. 
See reaktsioon on mittespetsiifiline ja võtab haavandi paranemisest osa, 
sõltumata sellest, kuidas ravitakse. Mineralokortikoidide puudulikku eri
tumist haavandtõve ägedas faasis võib kompenseerida DOKA või DOKA- 
sarnase toimega ravimite manustamine. Viimastest on tuntuim lagritsa- 
mahlast valmistatud preparaat — likviritoon [G. Levin ja A. Kabakov 
(5)]. Nende arstimite toimel neerupealiste koore düshormonoos likvidee
rub kiiresti.
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Viimaste aastate kirjanduses leidub andmeid desoksükortikosteroon- 
atsetaadi kasutamise kohta haavandtõvehaigete ravimiseks [J. Aleksenko 
(1), S. Vainštein (2), G. Levin (4, 5), L. Põrig (8), Z. Januškevicius kaas
autoritega (11), K. Bojanowicž (12), G. Hetenyi (18)]. Meie senised DOKA- 
ravi kogemused on tagasihoidlikud ja piirduvad 15 juhuga. Et kompleks- 

ravi korral ei saa teha järel-

Joonis 3. Haavandtõve etioloogia ja 
patogenees (skeem K. Bojanowiczi järgi).

Etiolooqilised faktorid
I Kosmilis-meteoroloogilised faktorid (näi

teks aastaajad)
II Ajukoore äge või krooniline liigkoormus

III Infektsioonid
IV Kaaliumirikka toidu poolt tekitatud koor

mus
V Psüühiline ülepingutus

Patoqeneetilised faktorid
A. Häired ajukoore ja koorealuste keskuste 

vahel
B. Häired elektrolüütide ainevahetuses ja 

vegetatiivses närvisüsteemis
C. Neerupealiste koore düshormonoos 

Ülaltoodutest sugenevad häired
1. Ajukoore regulatsioonivõime nõrgenemi

ne
2. Koorealuste keskuste ülitundlikkus
3. Vagotoonia
4. Mao- ja kaksteistsõrmiksoole verevarus- 

tuse häire
5. Maosekretsiooni tugevnemine
6. Haavandi tekkimine
7. AKTH eritumise tugevnemine
8. Glükokortikoidide eritumise tugevnemi

ne
9. Maosekretsiooni ergutumine glükokorti

koidide poolt, kalduvus haavandivere- 
jooksuks ja -mulgustumiseks

10. Mineralokortikoidide eritumise nõrgene
mine

11. Sidekoestumise nõrgenemine haavandi 
piirkonnas

12. Relatiivne hüperkalieemia
13. Uitnärvi ergutumine elektrolüütide tasa

kaalu häire tõttu 

liselt kadus see 2—4 päeva jooksul. Raske on öelda, kas tegemist oli 
ainuüksi DOKA mõjuga või oli teatav tähtsus ka haiglarežiimil ja dieedil. 
Ühelgi haigel, kellele manustati DOKA-t, ei tekkinud tüsistusi, mida oleks 
võinud seostada selle preparaadi toimega.

Kokku võttes tuleb öelda, et neerupealiste koore hormoonidel on 
suur osatähtsus mao- ja kaksteistsõrmiksoolehaavandi tekkes. Glükokorti
koidhormoonide üleproduktsioon või nende kestev viimine organismi ravi 
otstarbel häirivad organismi normaalset homeostaasi ja võivad põhjus
tada haavandi tekkimise või olemasoleva haavandtõve ägenemise.

duši selle üksikosade toime- 
kohta, siis oleme püüdnud ma
nustada ainuüksi preparaati 
DOKA ja samal ajal muid ra
vimeid mitte anda. Kuur kestis 
kõigi 15 haige puhul 15 päeva. 
Esimese 5 päeva jooksul ma
nustati 2 ml 0,5%-list DOKA- 
lahust päevas lihasesse, ülejää
nud 10 päeva jooksul aga 1 ml 
päevas.

Raviefekt oli enamasti hea. 
Enamikul juhtudest haavandi- 
nišš kas kadus (11 haigel) või 
muutus tunduvalt väiksemaks 
(2 haigel). Ainult kahel röntge- 
noloogiline pilt pärast 15-päe- 
vase ravi lõppemist ei muutu
nud. Mõne DOKA abil ravitud 
haige röntgenoloogilise uuri
mise andmete dünaamikat pee
geldavad röntgenogrammid 
tahvlil XIII.

Ravitute väikest arvu sil
mas pidades ei ole võimalik 
teha mingisuguseid kindlaid 
järeldusi DOKA eeliste või 
puuduste kohta haavandtõve
haigete ravimisel. Küll aga 
väärib eraldi esiletõstmist kaks 
tõika. Esiteks kadus nišš DOKA 
toimel enamikul haigetest juba 
kahenädalase ravi tulemusena, 
samal ajal kui tavaliselt kulub 
selleks 1—1,5 kuud. Enesest
mõistetavalt ei tähista niši ka
dumine veel haavandi anatoo
milist paranemist, kuid para- 
nemistendentsi ühe olulise näi
tajana tuleb see kindlasti ar
vesse. Teiseks märkimisväär
seks asjaoluks on valu kiire 
kadumine DOKA toimel. Tava
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TAHVEL XIII
V. Salupere

Röntgenogrammid.
A. Enne ravi (nišš olemas) B. Pärast kahenädalast ravi (nišš

kadunud)



TAHVEL XIV
A. Kofkin (vt. tekst lk. 259)
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Mineralokortikoidide puudust haavandtõve ägedas faasis kompen
seerib DOKA manustamine. Mineralokortikoidse toimega ravimid on 
järjekordseks uueks komponendiks haavandtõve ravimisel ja neid võib 
selleks ka soovitada.
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О РОЛИ ГОРМОНОВ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

В. Салупере

Резюме

Согласно современным воззрениям, в возникновении язв желудка и двенадцати
перстной кишки принимает участие много разнообразных факторов как вредных, так 
и защитных. От их равновесия зависит как возникновение язвы, так и её дальнейшее 
развитие. Среди других названных факторов большое значение в патогенезе язвенной 
болезни имеют нарушения гормонального равновесия функции коры надпочечников. 
Можно даже утверждать, что язва не возникает без участия коры надпочечников, так 
же как язва не залечивается без нормализации гормонального равновесия функции 

коры надпочечников.
Применяемые для лечения некоторых болезней (ревмокардит, бронхиальная астма 

и др.) глюкокортикоиды действуют ульцерогенно на слизистую желудка и двенадцати
перстной кишки. Они могут привести к обострению язвенной болезни и даже вызвать 
острую пептическую язву. Механизм ульцерогенного действия глюкокортикоидных гормо
нов коры надпочечников не совсем ясен, но большинство авторов считает, что имеет место 
суммарное действие названных гормонов на слизистую желудка. Это действие заклю
чается, с одной стороны, в усилении выделения пептически действующего желудочного 
сока и, с другой — в ослаблении защитной способности слизистой в связи с пораже
нием слизистого барьера.

В острой фазе язвенной болезни увеличено выделение глюкокортикоидных гормо
нов коры надпочечников и уменьшено выделение минералокортикоидных гормонов. 
Недостаточное выделение минералокортикоидов в острой фазе язвенной болезни можно 
скомпенсировать назначением ДОКА (дезоксикортикостеронацетат) или препаратами, 
имеющими сходное с ДОКА действие. Под влиянием этих препаратов дисгормоноз коры 
надпочечников быстро ликвидируется. Препараты минералокортикоидного действия явля
ются новым компонентом в лечении язвенной болезни, и их можно для этого реко
мендовать.

ÕNNETUSJUHUD LASTE SURMA PÕHJUSENA TARTUS

L. KERES 
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna pediaatria kateedrist, juhataja dotsent 

- L. Keres)

Õnnetusjuhtude absoluutne arv ja nende osatähtsus laste surma 
juhtude hulgas on aasta-aastalt suurenenud. Aastail 1957—1959 moodus
tas see Tartus 22% kõikidest alla 15 aasta vanuste laste surma põhjustest, 
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aastail 1963—1965 aga juba 29%. See on tingitud asjaolust, et laste 
suremine haigustesse oli aastail 1963—1965 22% võrra väiksem, õnnetus- 
juhtude arv aga 14% võrra suurem kui aastail 1957—1959. Onnetusjuhte 
surma põhjusena tuli kõige sagedamini ette 3—14 aasta vanuste laste 
hulgas; viimase viie aasta (1961—1965) jooksul moodustasid need 65%, 
alla 3 aasta vanustel lastel aga 12% kõikidest surmajuhtudest.

Alla 5 kuu vanused lapsed hukkusid peamiselt lämbuse ja 6—8 aasta 
vanused eeskätt tänavatrauma ja uppumise tagajärjel (vt. joonis). 
Kümne aasta (1956—1965) vältel suri õnnetusjuhtude tõttu 3—14 aasta 
vanuseid poeglapsi (sagedamini mehhaaniline trauma ja uppumine) 2 
korda rohkem kui tütarlapsi.

Surmaga lõppenud õnnetusjuhtude põhjustest on esikohal mehhaa
niline trauma. 10 aasta kestel suri 16 last, neist 10 tänavatrauma taga
järjel (vt. tabel). Uppus 12 last vanuses 5—14 a. Lämbus 9 imikut, 
neist 8 olid alla 5 kuu vanad; neljal juhul leiti aspireeritud oksemasse.

------------ ÕNNETUSTEST TINGITUD

LASTE VANUS AASTATES
Joonis

Mürgistuse tõttu suri 4 imikut. 
Kahel juhul oli tegemist vin- 
gumürgistusega, ühel oli mür
gistuse põhjuseks kärbseseen ja 
ühel juhul nuuskpiiritus.

10 aasta kestel õnnetusjuh
tude tagajärjel surnud 48 lap
sest ainult 3 toimetati elusatena 
haiglasse, kus nad kohe surid. 
See näitab, et surmajuhtude 
arvu võib vähendada ainult 
profülaktika tõhustamise teel.

Õnnetused alla 3 aasta 
vanuste lastega juhtusid kõik 
kodus. Järelikult ei olnud seal
tarvitusele võetud kõiki abi

nõusid, et last ohu eest kaitsta. 3—14 aasta vanuste laste surmajuhte 
õnnetuste tagajärjel oli vaadeldava kümne aasta kestel kokku 31, neist 
26 korral juhtus õnnetus väljaspool kodu (tänaval ja jõel).

Tartus on viimase 5 aasta kestel laste patroneerimisel tehtud süste
maatiliselt selgitustööd. Eriti olulist tähelepanu on pööratud õnnetuste 
tekkimise võimaluste ärahoidmisele kodus, s. o. lapsele ohutu rõivas
tuse ja voodi muretsemisele ning korteri korraldamisele. Emadelt on 
nõutud, et nad omandaksid õnnetuste vältimise alaseid teadmisi raama
tust «Varaealise lapse tervishoid». Lastevanemad on mõnevõrra teadli
kumaks muutunud, millest tõenäoliselt on tingitud see, et alla 3 aasta 
vanuste laste õnnetusjuhtude arv on viimase viie aasta jooksul peaaegu 
2 korda väiksem kui eelmise viie aasta vältel (vt. tabel). Siiski on vii
mase kolme aasta kestel (1963—1965) lämbunud 2 alla 4 kuu vanust 
last. Selgitustööd on edaspidi vaja veelgi süvendada, et kodus tekkida 
võivad õnnetusjuhud täielikult likvideerida. Viimase viie aasta vältel on 
tänavatraumast ja uppumisest tingitud surmajuhtude arv 3—14 aasta 
vanuste laste hulgas suurenenud. Seega meie selgitustöö nende puhul 
ei ole tulemusi andnud.

3—14 aasta vanuste laste tervise kaitsmise alal on käesoleval aial 
kujunenud omapärane olukord. Tervishoiutöötajad teevad kõik selleks,, 
et vältida laste haigestumist ja igati hoida haigestunute elu. See on 
tulemusi andnud: Tartus registreeriti viimane alla 15 aasta vanuse lapse 
surma juht reuma tagajärjel 1954. a., kõhutüüfuse ja difteeria 1956. a., 
poliomüeliidi 1958. a., apenditsiidi ja tuberkuloosi 1960. a. ja laste 
ägedate nakkushaiguste tagajärjel 1961. aastal. Aastail 1961—1965 suri 
haiguste tõttu ainult 9 3—14 aasta vanust last, neist 7 leukoosi, lümfo- 
granulomatoosi või pahaloomulise kasvaja tõttu, üks 12-aastane laps 
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maksatsirroosist tingitud söögitoru veenilaiendite verejooksu ja üks 
3-aastane laps hemorraagilise vaskuliidi tüsistusena tekkinud peritoniidi 
tagajärjel. Seega 3—14 aasta vanuste laste surma juhtude sagedust ei 
ole käesoleval ajal haiguste profülaktika ja ravi parandamise varal või
malik olulisel määral vähendada.

Samal ajavahemikul (aastail 1961—1965) aga suri õnnetusjuhtumite 
tagajärjel 17 täiesti tervet last. Neist 14 korral leidis õnnetus aset väl-

Õnnetusjuhtude põhjused Tartus aastail 1956—1960 ja 1961—1965

Alla 3 aasta vanused 3—14 aasta vanused
Surma põhjus lapsed lapsed Kokku

1956—1960 1961—1965 1956—1960 1961—1965

Mehhaaniline trauma
(sulgudes tänava-
trauma) — 1 6(3) 9(7) 16(10)
Uppumine — — 5 7 12
Elektritrauma — — 2 — 2
Tulirelva poolt teki-
tatud vigastus — — 1 1 2
Lämbus 6 3 — — 9
Märgistus 3 1 *— — 4
Põletus 2 1 — — 3

Kokku 11 6 14 17 48

jaspool kodu. Tänavatrauma tõttu hukkus seitse 4—9 aasta vanust last,, 
neist 3 olid 4—6-aastased ja 4 kooliealised. Seega ei ole Tartus eelkooli
ealistele lastele ja esimese klassi õpilastele tagatud ohutut tänavaliik- 
lust. Ohutu liikluse korral väheneks 4—9-aastaste suremus 39% võrra. 
Järelikult 3—14-aastaste laste suremust võivad käesoleval ajal palju 
rohkem vähendada autoinspektsiooni töötajad kui meedikud.

Tänavaõnnetuste vältimisele aitaks tõhusalt kaasa mänguväljakute 
rajamine. Sel juhul ei veedaks lapsed vaba aega tänaval. 4—9-aastane 
laps peab iga päev vähemalt 3 tundi õues viibima, kusjuures on tarvis,, 
et ta sel ajal aktiivselt liiguks. Laste kehakultuuri- ja mänguväljakute 
vähesuse tõttu Tartus ei ole mitme linnaosa lastel üldse ofitsiaalset 
kohta, kus nad võiksid ronida, aia kõrgusel kõndides tasakaalu harjutada, 
kiikuda, palli mängida, jalgrattaga sõita jne. Otsides endale mängimis- 
võimalusi satuvad nad ohtu.

Linna kehakultuuri- ja spordiehituste (staadionid, võimlad, palli- 
väljakud) rajamiseks, nende korrashoiuks ja treenerite palkadeks 
kulutatakse suuri summasid. Need kõik aga on vanemate, koolilaste ja. 
täiskasvanute käsutuses. Ka linna haljasalade rajamisel on lähtutud 
täiskasvanute nõudeist. Noorematel õpilastel ei ole kohta, kus nad õues^ 
viibimise aega saaksid sisustada oma eale kohase tegevusega.

Uppumise vältimiseks on vaja, et lapsed oskaksid paremini ujuda, 
ja tunneksid veespordi ohte.

СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
В ГОРОДЕ ТАРТУ

Л. Керес

Резюме

Удельный вес смертности детей от несчастных случаев по сравнению со смерт
ностью от болезней увеличивался из года в год. В г. Тарту за период с 1961 по, 
1965 год несчастные случаи с детьми до 3 лет составляли 12% и с детьми от 3 до 
14 JieT — 65% от всех смертельных случаев. Смерть от несчастных случаев чаще всего 
наблюдалась среди детей до 5 месяцев (удушье) и среди детей от 6 до 8 лет (улич
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ные травмы, несчастные случаи на воде), причем случаев смерти среди мальчиков 
было в два раза больше, чем среди девочек.

Выяснилось, что в связи с улучшением санитарно-просветительной работы с роди
телями по вопросам предупреждения несчастных случаев количество смертельных 
случаев детей до трех лет уменьшилось в два раза. В дальнейшем необходимо еще 
шире проводить санитарно-просветительную работу с родителями для окончательной 
ликвидации случаев смерти от несчастных случаев среди детей до трех лет.

За последние пять лет (1961—1965 гг.) от несчастных случаев умерло 17 детей 
в возрасте от 3 до 14 лет. Из них 14 несчастных случаев с детьми произошло вне 
дома, и большинство пострадавших детей умерло еще до госпитализации.

За этот же период от болезней умерло только 9 детей в возрасте от 3 до 14 лет, 
причем 7 из них умерли от неизлечимых болезней.

Следовательно, в уменьшении общей смертности детей в возрасте от 3 до 14 лет 
важную роль играет борьба со смертностью детей от несчастных случаев. Педиатры 
должны требовать обеспечения в городе безопасного движения транспорта, открытия 
большего количества детских площадок для игр, снабженных соответствующим обору
дованием, и наладить систематическую работу с детьми по физической культуре с тем, 
■чтобы обучить плаванию большее количество детей.

KONEAUDIOMEETRIA OSATÄHTSUSEST 
KUULMISE UURIMISEL

Arstiteaduse kandidaat V. SÄRGAVA
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia 

kateedrist, juhataja Eesti NSV teeneline teadlane professor E. Siirde)

Tänu elektrotehnika arengule on kuulmise uurimise metoodika vii
maste aastakümnete jooksul tunduvalt täienenud. On arenenud toon- 
audiomeetria: on hakatud kasutama ka ülelävelisi määramisviise, neist 
võiks nimetada helivaljuse kiirenenud kasvu [E. Fowler (17), G. Grin- 
berg (6) jt.] ja helitugevuse diferentsi tajumise läve määramist [E. Lüscher 
ja J. Zwislocki (22)], adaptatsiooni ja väsimusnähtude jälgimist [G. Ger- 
šuni (4), G. Komarovitš (7), A. Peyser (24) jt.], samuti müraaudiomeetriat 
[B. Langenbeck (20), S. Z. Romm (11), S. Kristosturjan (9), Z. Juškova 
ja A. Lopotko (15) jt.] jne. On välja kujunenud objektiivne toonaudio- 
meetria: kuulmisvõime hindamisel jälgitakse heliärrituse mõjul tekki
vaid objektiivseid näitajaid [G. Geršuni (5), V. Undrits (14), S. Kristos
turjan (8), E. Siirde kaasautoritega (12), A. Luts (10), I. Hirsh (19) jt.].

Toonaudiomeetria siiski ei anna küllaldast ülevaadet inimese heli- 
analüsaatori üldisest töövõimest. Põhiline osa kuulmisinformatsioonist 
saabub ajukoorde kõne näol. Selle tõttu on kuulmise uurimine kõne 
abil oluliseks osaks kuulmise hindamisel. Klassikalised kuulmise uurimise 
meetodid kõne abil aga on ebatäpsed ja veavõimalused sagedased. See 
on tingitud inimese hääleaparaadi ebastabiilsusest, ruumi akustilistest 
omadustest, kõrvalistest müradest jms. Nende puuduste vältimiseks ja 
uurimisvõimaluste avardamiseks on hakatud rakendama kõneaudiomeet- 
riat. Paljudes keeltes on see uurimismeetod pikema või lühema aja vältel 
kasutamist leidnud [O. Solovei (13), V. Bogdanov (1, 2), G. Grinberg (6), 
L. Burmeister (3), R. Carhart (16), T. Palva (23), G. Liden (21), K. Hahl- 
brock (18), K. Schubert (26) jt.].

Kõneaudiomeetria puhul kasutatakse vilunud diktori poolt magneto
fonilindile või heliplaadile salvestatud teste, mis reprodutseeritakse, või
mendatakse ja juhitakse läbi atenüaatori uuritavasse kõrva telefoni teel. 
Kõne valjus on reguleeritav (hääle intensiivsus võib olla 0—120 dB). 
Sellist laia diapasooni ei ole võimalik saavutada loomuliku kõne abil.

Peale aparatuuri on iga keele jaoks vajalikud oma kõnetestid, mis 
kajastavad vastava keele foneetilist iseärasusi. Eestikeelsete kõnetestide 
koostamisega on tegelnud E. Saareste (25), V. Särgava ja A. Karu (27), 
V. Särgava (28).
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Käesolevas töös jagame eestikeelse kõneaudiomeetria rakendamisel 
saadud kogemusi. Kokku uuriti 734 isikut. Neist 62-1 oli kuulmine nor
maalne, ülejäänutel esinesid mitmesugused kuulmishäired (256 juhul 
keskkõrvapõletik või sellejärgne seisund, 118 juhul otoskleroos, 298 juhul 
sisekõrva- ja kuulmisnärvikahj ustused).

Pärast haige läbivaatust uuriti kuulmist heliharkide ja kõne, see
järel toon- ja kõneaudiomeetria abil. Kõneaudiomeetria puhul kasutati 
käesoleva töö autori koostatud kahte liiki teste, mis koosnevad mitme
silbilistest või ühesilbilistest sõnadest. Igasse testi kuulub 25 sõna, kum
maski seerias on 10 testi. Jälgiti testsõnade tajumise protsenti, mis oleneb 
heli intensiivsusest. Iga sõna õigesti kuulmine annab 4%, kõigi 25 sõna 
kuulmine 100% kõnetajust. Üks test esitati kindla valjusega, iga järg
mine aga 10 dB võrra intensiivsemalt, kuni saavutati kõnetaju tõus O-st 
100 %-ni, või viimase mittesaavutamise korral maksimaalne tase. Et väl
tida mälu segavat mõju, kasutati iga valjustaseme puhul eri testi.

Osal haigetest tehti täiendavalt kõneaudiomeetria müra taustal, osal 
luu kaudu (ossaalne) või binauraalne kõneaudiomeetria. Et patsient ei 
väsiks, oli ette nähtud lühiajaline puhkus.

Kõnekõvera tõusul O-st 100%-ni jälgiti järgmisi valjusnivoosid: 
1) hääle kuuldavuse lävi; 2) 20%-line sõnataju [algav kõnetaju V. Bog- 
danovi (1, 2) järgi]; 3) 50%-line sõnataju tase (kõne kuulmise lävi); 
4) 80%-line sõnataju tase (vastab 100 %-le fraasilise kõne puhul); 
5) 100%-line kõnetaju tase või maksimaalne tase selle mittesaavutamise 
juhtudel; 6) sõnataju tase tugeva intensiivsuse puhul (100—110 dB).

Normaalse sõnata j ukõvera koostamisel võeti arvesse 62 normaalse 
kuulmisega isiku audiogrammid. Sõnata jukõvera kuju nullpunktist (tase, 
mille puhul kõne on kuuldav, kuid uuritav sõnu veel ei taju) 100%-lise 
tajuni näitab joonis tahvlil XV. Mitmesilbiliste testide puhul on null
punkt 10—11 dB juures, 50%-lise taju tase on 28 dB ja 100 %-Ime tase 
44 dB juures, seega 0—100% vahe on 33—34 dB. Kui test koosneb ühe
silbilistest sõnadest, on tõus aeglasem, sest ühesilbilised sõnad on ras
kemini eristatavad kui mitmesilbilised. Nullpunkt asetseb siin 11—12 dB 
juures, 50%-lise taju tase on 30 dB ja 100%-lise taju tase 53 dB juures, 
seega tõus nullpunktist 100%-ni on 41—42 dB. Kõrvalekaldumisi kesk
mistest väärtustest tuleb ette 5—10 dB ulatuses. Kui võrrelda meie, 
s. o. eestikeelset normaalset kõnekõverat võõrkeelte omaga (B. Bogdanov 
(1, 2), K. Hahlbrock (18) jt.], selgub, et andmed on enam-vähem ühe
sugused. ’

Helijuhteaparaadi kahjustuse juhtudel (keskkõrvapõletik või oto- 
skleroos), mille puhul ei esinenud ulatuslikku sisekõrvakah  j ustust, oli 
sõnatajukõver normaalse kõveraga enam-vähem paralleelne, kusjuures 
kõne intensiivsuse aste vastavalt kuulmise nõrgenemisele oli suurem 
kd. tahvel XV). Vahel osutus kõvera tõus normaalsest järsemaks. Nii 
normaalse kuulmise kui ka helijuhteaparaadi kahjustuse korral saavu
tatakse alati 100%-line sõnataju, mis jääb püsima ka siis, kui heli inten
siivsust edaspidi tõstetakse.

Sisekõrvahäirete puhul kasvab kõnetaju eespool kirjeldatust sageli 
erinevalt. Kui tegemist on ulatusliku kahjustusega, ei saavutata 100 %-Ust 
sõnataju. Kõne teatava valjuse juures (näiteks 80—90 dB) saabub kõne
taju maksimaalne tase, mis heli intensiivsuse suurenemisel enam, ei tõuse, 
vaid hakkab tavaliselt uuesti langema (vt. tahvel XV). Sisekõrvakah j us
tuse juhtudel ilmneb, et mitmesilbilised sõnad on paremini kuuldavad 
kui ühesilbilised. Samuti võib tõus olla tunduvalt aeglasem, näiteks kulub 
taju kasvuks nullist 100%-ni tavalise 30—35 dB asemel 50—60 dB.

Müra maskeeriv mõju kõnele avaldub eri liiki kuulmishäirete puhul 
erisuguselt. Müra, mille intensiivsus on 20—30 dB üle kuulmisläve, põh
justab normaalse kuulmisega isikutel ja ka helijuhteaparaadi kahjustuste 
puhul kõnetaju languse 5—10 dB võrra, sisekõrva- ja kuulmisnärvi-
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kahjustuste korral aga rohkem — 10—20 dB võrra. Seejuures muutub 
kõnekõvera tõus Corti organi karvarakkude kahjustuse juhtudel (kohleiit)- 
järsemaks, võrreldes normaalsetes tingimustes koostatud kõneaudio- 
grammi kõvera tõusuga.

Kui kõnele lisandub müra selle taseme juures, mil kõnetaju para
jasti saavutab 100%-lise nivoo, siis hakkab taju vähehaaval nõrgenema. 
Kõne täielikuks maskeerimiseks (kõnetaju protsent on 0) on normaalse 
kuulmise või helijuhteaparaadi kahjustuse puhul vajalik 50—70 dB üle- 
lävelist müra, helivastuvõtuaparaadi kahjustuste korral vähem, tavaliselt 
35—50 dB müra.

Kui kõne mõlemasse kõrva juhtida korraga (binauraalselt), paraneb 
kõnetaju keskkõrvahaigusi põdevad isikuil kuni 30% võrra ja isegi 
rohkem, sisekõrvakahjustusi põdevad aga tunduvalt vähem, tavaliselt 
mitte üle 15%.

Kõneaudiomeetria on oluliseks täienduseks kuulmishäirete diagnoo
simisel, näidustuste määramisel kuulmist parandavate operatsioonide 
puhul ja ravi tulemuste hindamisel, samuti kuulmisaparaatide valikul.

Kuulmist parandavaid operatsioone (näiteks tümpanoplastika jt.) 
võib pidada näidustatuks, kui kõnetaju 70—80 dB juures on 80% või 
rohkem ja see heli intensiivsuse edasisel tõusmisel ei lange, kui müra 
maskeeriv mõju kõnele on vähene, binauraalne kõnetaju tõus aga ula
tuslik. Operatsiooni ei saa näidustatuks pidada neil juhtudel, kus kõne
taju 70—80 dB juures ei ületa 50—60% ja intensiivsuse edasisel tõus
misel hakkab uuesti langema, kus binauraalne efekt osutub väikeseks 
ning müra maskeeriv mõju tavalisest suuremaks. Kõneaudiomeetria 
annab operatsiooniefekti hindamisel ettekujutuse kuulmise paranemise 
ulatusest.

Kõrvaproteesi valikul võime samuti lähtuda kõneaudiomeetria and
meist. Kui kõnetaju saavutab küllaldase taseme (80—100%) ega lange 
heli intensiivsuse edasisel tõusmisel, võib loota, et kuulmisaparaadi kasu
tamine annab tulemusi. Kui kõnetaju aste jääb madalaks (50% või vähem) 
ja maksimaalsele tasemele järgneb kiire langus, pole kuulmisaparaadilt 
suurt abi loota. Binauraalne kõneaudiomeetria võimaldab ette näha 
binauraalse kuulmisaparaadi sobivust, mis paljudel juhtudel osutub tun
duvalt tõhusamaks kui ühe kõrva proteesimine. Aerotümpanaalse ja 
ossaalse kõnetaju võrdlemine kergendab kuulmisaparaadi tüübi valikut.
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О ЗНАЧЕНИИ РЕЧЕВОЙ АУДИОМЕТРИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СЛУХА
В. А. Сяргава

Резюме
Автором было обследовано 734 человек речевым аудиометром с использованием 

двух видов речевых тестов — из многослоговых и однослоговых слов, из каждого вида 
10 текстов по 25 слов. Нормальный слух отмечался в 62 случаях, воспаление среднею 
уха, или адгезивное состояние, — в 256 случаях, отосклероз — в 118 случаях, пораже
ние внутреннего уха и слухового нерва — в 298 случаях.

Определялась нормальная речевая кривая для эстонского языка. При чистом пора
жении среднего уха вид кривой соответствовал нормальной, различным был лишь ее 
уровень. При поражении внутреннего уха вид кривой часто отличался от нормальной, 
причем при сильных расстройствах зачастую не достигалось 100%-ной разборчивости 
слов. При повышении интенсивности речи разборчивость иногда снова снижалась.

Наряду с кривой разборчивости речи в качестве дополнительных методов прово
дилось исследование бинаурального слуха и маскирующего действия шума на разбор
чивость речи. При расстройствах среднего уха улучшение разборчивости бинауральной 
речи по сравнению с монауральной достигало 30 и более процентов, при поражении 
внутреннего уха разборчивость речи меньше — 10—15%. При маскирующем действии 
шума понижение разборчивости речи при поражении звукопроводящего аппарата значи
тельно меньше, чем при расстройствах внутреннего уха.

Речевая аудиометрия является ценным дополнением при диагностике расстройств 
слуха, при определении показаний к слухоулучшающим операциям, а также при под
боре слуховых аппаратов.

RAVITAKTIKAST VÕÕRKEHADE PUHUL

А. KOFKIN

Makku ja sooltesse sattunud võõrkehi käsitlevad haigusjuhtude kir
jeldused kuuluvad kasuistikasse, sest niisuguseid juhte tuleb ette suhte
liselt harva. A. Bakulevi (1) andmeil on maos leiduvatest võõrkehadest 
põhjustatud haigusjuhtude osatähtsus 1 % kõikidest võõrkehade taga
järjel tekkinud haigusjuhtudest. Söögitorru sattunud võõrkehadest on 
kümneid tuhandeid tähelepanekuid nii kodu- kui ka välismaa kirurgia- 
alases kirjanduses (4). Võõrkehade kohta maos ja sooltes on viimaste 
aastate jooksul avaldatud peamiselt üksikuid tähelepanekuid (2, 5, 6). 
N. Maztšenko (3) kogus 1965. aastani ilmunud kodumaa kirjandusest and
meid 661 juhu kohta, mille puhul oli tegemist olnud võõrkehade allanee
lamisega. Neist 268 juhul oli tekkinud mitmesuguseid tüsistusi.

Kui võõrkehade peetumist söögitorus käsitletakse üldiselt patoloo
giana, mille puhul on vaja kiiresti abi anda, siis nende sattumisel makku 
ja sooltesse on kirurgilise ravi taktika individualiseeritud ning oleneb 
ühe või teise haigusjuhu iseärasustest.

Ajavahemikul 1962—1966 kuulus meie vaatlusaluste hulka 46 isikut, 
kes olid alla neelanud mitmesuguseid esemeid: naelu, metallvardaid, 
lusikavarsi, nõelu ja muid. Vaatlusalused jagunesid kahte järgmisse 
rühma: 1) 19 isikut, kellel võõrkehad väljusid organismist loomulikul 
teel ja 2) 27 isikut, keda opereeriti ühtedel või teistel näidustustel. Kõi
kidele patsientidele määrati eridieet, millesse kuulusid kartulipüree, 
kaerahelbepuder jm. limaaineid sisaldavad toidud.

Esimese rühma haigetel avastati võõrkehi, mille pikkus oli 4 ... 15 cm 
ja laius kuni 3 cm. 8 isikut oli alla neelanud teravaid, 4 hambulisi ja 
7 nürisid esemeid. Röntgenoloogilisi uuringuid tehti ühe-, kahe- ja kolme- 
päevaste vaheaegade järel. Kui võõrkehad olid väikesemõõtmelised või 
vähekontrastsed (nõelad, alumiiniumtraat jm.), tehti röntgenogrammid. 
Mitte ühelgi juhul ei kasutatud kompressioonimeetodit võõrkehade edasi
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liikumise soodustamiseks seedetraktis, nagu seda soovitavad mõned auto
rid (5 jt.), kuna see on vähe efektiivne ja ei ole mitte päris ohutu. 
Võõrkehad väljusid 2 ... 30 päeva jooksul, kusjuures suuremate mõõtme
tega esemed evakueerusid aeglasemalt (vt. tahvel XIV, röntgenogramm 1).

Teise rühma kuulunud 27 haigel avastati esmase röntgenoloogilise 
uuringu ajal võõrkehad maos. Edaspidistel tähelepanekutel peetusid need 
19 haigel maos, 6-1 kaksteistsõrmiksoole alanevas osas, ühel ristikäär- 
sooles (käärsoole vasaku koolu piirkonnas) ja ühel juhul oli võõrkeha läbi 
pärasoole seina tunginud ning pidama jäänud pärasoolt ümbritsevates 
kudedes, kus kutsus esile paraproktiidi. Järelikult on võõrkehade edasi
liikumisel takistuseks kõige sagedamini maolukuti ja kaksteistsõrmik- 
soole-tühisoole koold.

27 haigest ainult 4 opereeriti esimese 48 tunni jooksul (arvates haig
lasse saabumisest). Neil juhtudel olid operatsiooni näidustuseks kas 
suuremõõtmelised võõrkehad (23 ... 28 cm) või oli tegemist niisuguste 
kliiniliste nähtudega, mille järgi võis eeldada mao või kaksteistsõrmik
soole perforeerumise võimalust. Niisugustel haigetel esinesid väga tera
vad valud, kõhuseinte lihaste pingus ja leukotsütoos. Vältimatutel näi
dustustel opereerituist oli vaid ühel magu juba perforeerunud. Seda 
põhjustas 23 cm pikkune teravaotsaline metallvarb kaheksandal päeval 
pärast makku sattumist. Kõiki ülejäänud haigeid opereeriti seetõttu, et 
oletati mao või kaksteistsõrmiksoole perforeerumise võimalust (vt. tah
vel XIV, röntgenogrammid 2 ja 3).

11 haige seisundit jälgisime 15 . . . 72 päeva kestel pärast võõrkeha 
sattumist seedetrakti. Nendel juhtudel võiks äraootamistaktikat õigus
tada, sest oli tegemist rahuliku kliinilise kuluga. Kui aga arvestada 
asjaolu, et võõrkehade edasiliikumist seedetraktis nimetatud haigetel ei 
täheldatud, tuleb sellist taktikat ebaotstarbekaks pidada.

Ülejäänud 12 teise rühma haiget opereeriti 3 ... 14. päeval pärast 
haiglasse saabumist siis, kui oli selgunud, et võõrkehad ei saa organis
mist loomulikul teel väljuda, sest neil olid liiga suured mõõtmed ja need 
püsisid paigal. Operatsioonide ajal avastati võõrkehi mi üksikult kui ka 
rohkemal arvul (2 . . .8). Mõne autori (7) poolt kirjeldatud haigusjuhud, 
mille puhul on tegemist olnud 100.. . 1000 erisuguse allaneelatud ese
mega, puudutavad nähtavasti psüühilisi haigusi põdevaid isikuid.

Teise rühma haigetest 21-1 oli võõrkeha pikkus üle 11 cm ja laius 
kuni 3 cm. Väikesemõõtmelised võõrkehad (nõelad, naelad jms.) olid 
teravaotsalised, kusjuures tüsistusi tekkis kahel korral. Ühel juhul pitsus 
kolm õmblusnõela maolukuti piirkonnas, mis avaldus «ägeda kõhu» 
kliinilise pildina. Teisel juhul, nagu eespool mainitud, tekkis paraproktiit.

Kõikide operatsioonide ajal (peale ühe) kasutati paikset tuimastust. 
Operatsioonimeetod ei erinenud üldkasutatavast. Võõrkehad eemaldati 
kaksteistsõrmiksoolest gastrotoomia või enterotoomia teel, sest duodeno- 
toomia ei ole põhjendatud ning seda meetodit ei soovitata rakendada, 
sest võivad tekkida tüsistused. Viimaseid operatsioonijärgsel perioodil ei 
tekkinud. Keskmine haiglapäevade arv pärast operatsiooni oli 10... 12.

Järeldused

1. Kirurgia aspektist on tähtsad peamiselt suuremõõtmelised (pikkus 
vähemalt 4 ... 5 cm) ja väiksemad, kuid teravaotsalised võõrkehad maos 
ja sooltes.

2. Suuremõõtmelised võõrkehad peetuvad kõige sagedamini maos ja 
kaksteistsõrmiksooles, harvem peen- ja jämesooles.

3. Ei ole otstarbekas jääda äraootavale seisukohale, kui tegemist on 
suuremõõtmeliste (10 ... 15 cm) või teravaotsaliste esemetega juhul, kui 
ei täheldata nende edasiliikumist seedetraktis, sest võõrkehad võivad 
tüsistusi põhjustada seedetrakti mis tahes osas.
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К ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

А. Кофкин.

Резюме

.Проблема хирургического лечения инородных тел желудка и кишечника представ
лена в доступной нам литературе главным образом в виде описания отдельных казуи
стических случаев.

Под наблюдением автора с 1962 по 1966 год находилось 46 пациентов, проглотив
ших различные инородные тела: гвозди, штыри, черенки от ложек и т. д. В 19 случаях 
инородные тела размером от 4 до 15 см отошли естественным путем. В 27 случаях 
пришлось прибегнуть к оперативному лечению. Из них у 3 наблюдались различные 
осложнения до операции: 1) перфорация желудка металлическим штырем длиной 
23 см, 2) ущемление 3 швейных игл в привратнике и 3) парапроктит в результате про
кола прямой кишки иглой. У 19 человек инородные тела задержались в желудке, у 
6 — в двенадцатиперстной кишке, у 1 — в толстом кишечнике и у 1 — в ишиоректаль
ной клетчатке.

Автор считает, что при попадании в желудок или кишечник инородных тел раз
мером более 10—-15 см или заостренности их при отсутствии тенденции к продвижению 
медлить с операцией нецелесообразно.

ARSTITEADUSLIKU ARTIKLI KOOSTAMISEST

Professor P. BOGOVSKI ja arstiteaduse kandidaat H. JÄNES 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu 

Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. BOGOVSKI)

Iga teaduslik töö vormistatakse uurimusena. Teaduslik artikkel kuju
tab endast viimase kontsentraati, s. o. referaati, milles lugejat töö tule
mustest võimalikult lühidalt informeeritakse.

Üks esimesi samme teadusliki? töö vormistamisel trükis avaldami
seks on artikli põhjaliku plaani koostamine, kusjuures tuleb läbi mõelda, 
mida ja millises vormis see on kavas lugejale esitada. Arstiteaduse alal 
võivad uurimistööd olla mitut laadi: eksperimentaalsed, kliinilised (klii- 
nilis-laboratoorsed, -röntgenoloogilised jms.), statistilised, kasuistilised 
jne. Omaette liigi moodustavad referaadid, ülevaated (koondreferaadid), 
arstiteaduse ajaloo alased artiklid, retsensioonid, juhtkirjad jne. (4, 9).

Artikli ees on pealkiri, mis lugejat esimesena informeerib kirjutise 
sisust. Pealkiri peab olema lakooniline, kuid peab haarama artikli kogu 
sisu. On hea, kui pealkirjas saab vältida koma kasutamist. Selles ei tohi 
olla sõnalühendeid. Pealkirja all on andmed autori, tema töökoha ja 
asutuse kohta, kus uurimistöö sooritati.

Sellele järgneb tekst. Eksperimentaalsete ja kliiniliste uurimiste 
puhul on seda kõige lihtsam üles ehitada klassikalise skeemi kohaselt, 
s. o. samas järjekorras, milles töö tehakse (3, 4, 9).

Sissejuhatuses antakse artiklis käsitletava küsimuse lühike ja selge 
piiritlus. Edasi järgnevas kirjanduse ülevaates on vaja viidata teiste 
uurijate andmetele. Seda tuleb teha lühidalt — tuuakse ainult kõige 
hädavajalikumad kaasaegsemad ja autoriteetsemad allikad. Lubamatu on 
kasutada väljendit «kirjanduse andmeil», kui ei viidata konkreetsele kir- 
jandusallikale. Ühtegi nime ei tohi esineda viiteta vastavale trükisele. 
Käsikirjadele võib viidata ainult juhul, kui tegemist on arhiividokumen- 
tidega. Seejärel peab autor näitama, millise ülesande ta endale võttis, 
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millist lünka teaduses tahtis täita, missugust vasturääkivust lahendada 
või mida (ja miks) pidas vajalikuks veel kord kontrollida. Kõige tähtsam 
on, et kirjutis tõepoolest annaks küsimusele vastuse. Artiklis pole vaja 
kirjutada millestki muust, kui ainult sellest, mis lahendab küsimused. 
Sissejuhatus, kirjanduse ülevaade koos küsimuse püstitamisega ei tohiks 
ajakirjas avaldamiseks mõeldud artiklis ületada 0,5—0,75 masinakirja 
lehekülge.

Järgmisest lõigust (või lõikudest) peab lugeja teada saama, milline 
oli uurimisobjekt (katseloomad, haiged või terved inimesed, statistilised 
andmed jne.) ja uurimismetoodika. Üldtuntud uurimis- või määramis- 
meetodite korral võib piirduda nende loeteluga, kuid pole halb, kui mär
gitakse, kelle järgi määrati näiteks indikaanisisaldus veres või sulfaatide 
hulk uriinis. Vähe tuntud uurimisviiside puhul tuleb tingimata viidata 
kirjandusallikale, milles see on avaldatud. Kui tegemist on originaalmee- 
todiga, siis on vaja seda üksikasjalikult kirjeldada. Uurimismetoodikat 
käsitleva artikliosa vormistamisel on tähtis silmas pidada, et see peab 
igal uurijal võimaldama antud tööd korrata, selle autori poolt saadud 
tulemusi kontrollida.

Kolmas artikli osa sisaldab uurimistöö tulemusi. Autor esitab faktid, 
mis ta on kirjeldatud meetodeil kogunud, et küsimusele vastust leida. 
Kuidas neid esitada, kas jooksvas tekstis või tabeli (diagrammide) kujul, 
see sõltub töö laadist ja autori soovist. Tuleb aga vältida tabelite and
mete kordamist tekstis. Selles artikli osas võib tuua näiteid haiguslugu
dest (märkida raviasutuse nimetus, haigusloo number ja aasta), lahangu- 
või katseprotokollist jne. Niisuguste väljavõtete esitamisel on vaja ajas 
õigesti orienteeruda. Näiteks lahanguandmed esitatakse minevikus, pato- 
loogilis-histoloogilise uuringu andmed aga olevikus (2).

Arvulised andmed on soovitatav tabelisse paigutada — on ülevaat
likum ja võtab vähem ruumi. Omal kohal on ainult need tabelid, mis 
tutvustavad töö lõpptulemusi ja on aluseks järelduste tegemisel. Autor 
peab tabelisse paigutatavaid andmeid hoolikalt kontrollima ja välja jätma 
kõik need, millel ei ole otsest seost käsitletava küsimusega. Tabelite 
koostamisel on vaja juhinduda allpool esitatavaist põhimõtetest (7, 9).

Ühe artikli ulatuses on kõik tabelid soovitatav valmistada ühel viisil. Tabeli
peas antakse igale lahtrile nimetus. Kui tabelipea puudub või on lihtne (ühekorru
seline), lahtreid vähe ja esimese lahtri moodustavad tekstilised näitajad, siis tuleb 
harilikule raamistusega tabelile eelistada vahejoonteta ehk reastustabelit.

Tabelite sisu selgitatakse küll tekstis, kuid sellele vaatamata tuleb need peal- 
kirjastada, sest tabeleid võidakse kasutada ka teksti lugemata. Pealkirja järele 
punkti ei panda. Pealkirjastamata jäetakse ainult vahejoonteta tabelid, kui nende 
tekst on eelneva tekstiga grammatiliselt seotud.

Tabeli number paigutatakse pealkirjast kõrgemale, paremale. Numbri ette ei 
kirjutata lühendit nr. ning numbri järele ei panda punkti. Nummerdamata võib 
jätta ainult pealkirjata tabelid, mis on teksti otseseks jätkuks. Nummerdamata 
jäetakse ka vahejoonteta tabelid. Kui artiklis on ainult üks tabel, siis pole seda 
vaja nummerdada. •

Tabeli koostamisel on vaja arvestada, et see mahuks leheküljele võimalikult 
selle laiust pidi. Tabel peab olema kergesti loetav. Tabelipead ei ole otstarbekas 
teha liiga keeruliseks. Väikese ridade arvuga, kuid keeruka pea ja paljude lahtri
tega tabelit on mõnikord võimalik ümber teha selliselt, et tabelipea ja külglahtri 
tekst omavahel vahetatakse. Selle tulemusena muutub tabel ülesehituselt tunduvalt 
lihtsamaks.

Tabelis ei tohi olla lahtreid muutumatute ja korduvate andmetega. Need and
med tuleb esitada tekstis, tabeli pealkirjas või tabeli all märkustena. Kui lahtri 
ridades kordub üks ja sama sõna, mis mahub ühele reale, siis asendatakse see 
jutumärkidega. Kui korduv sõna ühele reale ei mahu või kordub mitmesõnaline 
tekst, siis kirjutatakse selle alla Sama ja edasi juba jutumärgid. Jutumärkidega 
ei asendata arve. Ka ei saa neid tarvitada rõhtjoontega eraldatud ridades.

Ühesuguse mõõtühikuga arvud tuleb tabelisse paigutada nii, et ühte klassi 
kuuluvad numbrid oleksid kogu lahtri ulatuses kohakuti, s. o. ühelised üheliste all, 
kümnelised kümneliste all jne. Kõik ühise mõõtühikuga arvud olgu antud ühesuguse 
täpsusega (mitte 16%, 15,8%, 10,45%, vaid 16,00%, 15,80%, 10,45%). Kui arvud lahtris 
on erisuguste mõõtühikutega või kuuluvad väga erinevatesse suurusjärkudesse, tuleb 
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•need paigutada lahtri keskele. Tabeli lahtritesse ei või jätta tühje kohti. See on 
lubatud ainult erandjuhtudel, kui üksikuid andmeid pole teada. Kui andmed üldse 
puuduvad (nähtust ei esine),’ tuleb puudumist tähistada mõttekriipsuga.

Nii tabelipeas kui ka külglahtris peab tekst olema maksimaalselt lihtne ja 
Jakooniline. Ei ole lubatud lühendada sõnu, välja arvatud üldkasutatavad lühendid 
(SR, mmHg jt.). Pealkirjastada on vaja kõik lahtrid, kaasa arvatud ka külglahter. 
Tabelipeast tuleb välja jätta tabeli pealkirja kordavad sõnad, kui selle tõttu ei 
kannata tabeli selgus. Ka lahtrite pealkirjades tuleb vältida korduda võivaid sõnu. 
Diagonaal jooni, millest mõlemal pool on lahtrite pealkirjad, lubatakse tabelipeas 
(eelkõige puudutab see külglahtrit) ainult erandjuhtudel.

Lahtrite ja ridade pealkirjad antakse ainsuses. Üldised pealkirjad tabelipeas 
ja külglahtris, samuti iseseisvad pealkirjad, kirjutatakse suurte algustähtedega. 
Suurtähtedega alustatakse samuti kõiki lahtrites toodud sõnu ja lauseid. Alluvad 
pealkirjad, mis üldisema pealkirjaga on grammatiliselt seotud, kirjutatakse väikeste 
algustähtedega. Tabelites leiduvate sõnade ja lausete järele punkti ei panda.

Kõigi mõõtühikutega suuruste kohta peab tabelist selguma, millistes ühikutes 
need on väljendatud. Ühikud kirjutatakse lühendatult lahtrite või ridade pealkir
jade järele. Ühiku tähist ei eraldata eelnevast tekstist komaga ega panda sulgu
desse, samuti ei lisata sellele käändelõppu (näiteks cm-tes, kg-des). Kui kõik tabelis 
toodud suurused on ühesuguse mõõtühikuga, ei näidata seda iga lahtri pealkirjas, 
vaid viiakse tabeli pealkirja.

Illustratsioonide (piltjooniste, skeemide, graafikute, diagrammide, 
fotode ja mikrofotode) kasutamine on õigustatud ja vajalik, kui need 
teksti täiendavad ning võimaldavad käsitletavate küsimuste sisu edasi 
anda selgemalt, täpsemalt ning ülevaatlikumalt (5, 6, 7, 9).

Autor võib joonised toimetusele esitada skitsidena või klišeejoonistena. Et 
nõuded viimaste kvaliteedi suhtes on väga ranged, siis on otstarbekam piirduda 
skitsidega. Skitsid peavad olema nii selged, täpsed ja täielikud, et nende järgi saaks 
vastavat eriala mittetundev joonestaja klišeejooniseid teha ilma autori abita. Skit
side valmistamisel tuleb kasutada joonistusvahendeid. Nendel peab jooniste ele
mente kujutama õiges proportsioonis ja neil peavad olema eristatavad eri jäme
dusega jooned ja joonte liigid (kriipsjoon, punkt-kriipsjoon jne.). Tarbe korral võib 
autor skitsile kirjutada sõnalisi selgitusi, mis tuleb ümbritseda joonega.

Fotod esitatakse toimetusele kahes eksemplaris. Need peavad olema teravad ja 
kontrastsed, tehtud läikpaberile. On nõutav, et fotod oleksid suuremad kui soovi
takse näha trükituna. Soovitavateks vähendusteks on 2/3 või 3/4. Otse foto esiküljele 
ei ole lubatud kirjutada mingeid märkusi, tähiseid ega numbreid. Märkuste tege
miseks ja tähiste kandmiseks fotole tuleb selle tagaküljele servapidi kleepida läbi
paistev paber (kalka) ja see pöörata foto esiküljele. Sellele paberile kirjutatakse 
vastavatesse kohtadesse vajalikud sõnad, tähised ja positsiooninumbrid. Fotodele, 
millel nende õiget asendit määravad kujutised või tähised puuduvad, tuleb teha 
tagaküljele märge «alumine serv» või «ülemine serv».

Allkirju illustratsioonidele ei kirjutata. Joonise esiküljele märgitakse pliiatsiga 
järjekorranumber (parempoolsesse alumisse nurka) ja soovitatav vähendus. Foto 
puhul kirjutatakse nimetatud andmed tagaküljele. Illustratsioonide allkirjad (selgi
tavad tekstid) esitatakse eraldi lehel (illustratsioonide nimestik).

Töö tulemuste esitamine sisaldab endas analüüsi elemente, sest autor 
peab võrdlema oma andmeid omavahel (eri rühmad) või kirjandusand- 
metega. Ainult sel teel on võimalik registreerida erinevusi või muutusi ja 
avastada seaduspärasusi. Võrdleme harilikult arve. Ka arvude esitamise 
kohta on kujunenud teatavad reeglid (7).

Ühekohalised arvud kirjutatakse harilikult sõnades, eriti kui need on kääne
tes. Numbriga märgitakse ühekohalised arvud juhul, kui nende juurde kuuluvad 
mõõtühikud või märgid % ja § (3 m, 5% jne.). Arvudele käändelõppe harilikult ei 
lisata, samuti ei kirjutata järgarvu järele vastavat lõppu, vaid pannakse punkt. 
Ainult järgarvude ühendamisel kaldkriipsuga jääb esimene arv punktita (näiteks, 
1966/1967. õppeaasta). Aasta tuleb alati näidata arvudes, mitte aga kirjutada «käes
oleval aastal», «möödunud aastal». Veel halvem ja ebamäärasem on väljend «käes
oleva ajani».

Teaduslikes artiklites ei ole kohane kasutada arvude kombineeritud kirjaviisi 
(15 tuhat, 3 miljardit), vaid numbrile tuleb lisada vastav arv nulle või 10 aste 
(15 000, 3-109). Kümnendmurde sisaldavate arvude loetelus eraldatakse arvud üks
teisest semikooloniga (4,5; 6,1; 8,4). Mingi suuruse piiride näitamisel ei panda mõõt
ühikut mõlema arvu, vaid ainult viimase järele (mitte 37°—40° C, vaid 37—40° C).

Tänapäeval ei tohi arve enam võrrelda lihtsalt niisama või aritmee- 
tiliste keskmiste või protsentide arvutamise teel. Kogu maailma teadlaste 
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kogemused on näidanud, et sel viisil võib kergesti ekslikke järeldusi teha. 
Eriti lihsalt võib see juhtuda siis, kui võrreldavate näitajate arv ei ole*  
suur (1, 8). Seepärast on tarvilik, et uurimistöö vormistamisel raken
dataks variatsioonstatistilise analüüsi võtteid, mis kinnitavad tulemuste 
(järelduste) usutavust. Töö tulemuste matemaatilise analüüsimise meeto
deid peab silmas pidama juba töö planeerimisel. Sellega välditakse vigu, 
lihtsustatakse tööd ja vähendatakse selle mahtu.

Faktilistele andmetele ja nende analüüsile ning hinnangule järgnev 
lühike arutelu lõpeb kokkuvõttega. See, mis võib olla ka järelduste kujul, 
peab andma vastuse küsimustele. Vastused peavad tingimata tulenema töö’ 
tulemuste lõigus esitatud faktilistest andmetest. Fantaseerimine pole siin 
lubatud. Ka liigne tagasihoidlikkus on ülearune.

Järelduste arv olgu võimalikult piiratud. I. Pavlovi doktoritöös on 
kolm! järeldust (2). Hea teadusliku töö tunnuseks on asjaolu, et selles 
leiduva teadusliku saavutuse mõte on edasi antav mõnesõnalise lausega 
(6). Järeldustes ei ole vaja põhjendusi tuua (2). Täiesti piisav on, kui 
kirjutame, et preparaat on efektiivne sel ja sel puhul. Pole vaja öelda, 
et nende ja nende muutuste, nihete ja tähelepanekute alusel otsustades 
on preparaat efektiivne sel ja sel puhul. Muutused ja nihked on artikli 
tekstis ju kõik kirjeldatud.

Kogu originaaluurimus mahub tavaliselt 4—6 masinakirjalehekül
jele. Eespool jaotasime uurimuse nii-öelda peatükkideks. Ruumi kokku
hoiu huvides on saanud tavaks neid peatükke mitte pealkirjastada, kuid 
mõttes peab teksti sel viisil jaotama, et tagada loogiline, arusaadav üles
ehitus.

Lugejad on alati tänuga vastu võtnud teaduslikud ülevaateartiklid 
(koondreferaadid). Nende vorm on suhteliselt vaba, kuid ülesehitus olgu 
ka süstemaatiline ja loogiline. Silmas tuleb pidada mõningaid didaktika- 
nõudeid: tuntu käsitlemiselt on tarvis minna tundmatu suunas, ulatus
likumatelt detailsematele küsimustele jne. Otstarbekas on esitatavaid 
andmeid jaotada mõne üldtunnustatud klassifikatsiooni järgi, see väldib 
süsteemituse ohu. Lahkarvamuste puhul kirjanduses tuleb anda oma 
hinnang, seisukoht, tuleb lugejat küsimuse lahendamisele suunata. On 
tarvis, et ülevaateartikkel oleks mobiliseeriv, ta peab üles kutsuma uue
mate arstiteaduse saavutuste kasutuselevõtmisele igapäevases praktilises 
töös. Ülevaateartikli sisulise sügavuse huvides ei ole hea, et haarataks 
liiga laia küsimuste ringi, vaid tuleb piirduda probleemidega, mille 
ammendav käsitlus mahuks 6—7 masinakirjaleheküljele.

Kasuistilised tööd, s. o. mõnes suhtes tähtsate üksikute haigus- või 
lahangujuhtude põhjalikum teaduslik töötlus ja kirjeldus, vormistatakse 
teist laadi. Sellise artikli juurde kuulub lühike sissejuhatus, milles mär
gitakse kirjeldatava juhu või juhtude tähtsust, millist haruldust see 
endast kujutab ja palju selliseid juhte on maailmakirjanduses leida (vii
datakse kirjandusallikatele). Sellele järgnegu juhu kirjeldus, küsimuste 
valgustamine diferentsiaaldiagnostika seisukohalt jne. Kasuistilise artikli 
ratsionaalne tuum peitub selle kokkuvõttes, milles näidatakse, mis mai
nitud juhul oli õpetlik, mida tulevikus on vaja silmas pidada. Kokku
võttes üldistatakse autori ja teiste uurijate tähelepanekuid ning koge
musi.

Kui ühte laadi haigusjuhte on kogunenud mitu (4—5, mõnikord isegi 
rohkem), siis piisab ühe haige haigusloo väljavõtetest. Teiste haigus
lugude andmeid võib artikli lõpposas tuua võrdluseks või täienduseks.. 
Kasuistiline artikkel peab mahtuma 3 masinakirjaleheküljele. Nende vor
mistamise skeemi vastu eksitakse tihti. On tavaline, et autorid annavad 
üsna ulatusliku ülevaate kõne alT olevast haigusest kirjanduse andmeil 
ja põimivad sellesse omapoolseid näiteid, mis kas kinnitavad või ei kin
nita teiste uurijate tähelepanekuid. Niisugune venitatud esitluslaad pole 
vajalik. See ei suurenda artikli teaduslikku kaalu, sest enamasti jääb) 
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vajaka teadusliku ülevaate kohta kehtivast põhjalikkuse nõudest. Küll 
võib kasuistilised artiklid kogu maailmast kokku koguda ja nende alusel 
siis juba ülevaate kirjutada.

Kasuistiliste artiklite vormistamisse on vaja täie tõsidusega suhtuda. 
Selle eelduseks on teadusliku kirjanduse põhjalik tundmine, sest toime
tused ei avalda niisuguste juhtude kirjeldusi, mille kohta juba leidub 
küllaldaselt andmeid käsiraamatutes ja õpikutes.

Mis tahes teadusliku artikli tekst jaotatakse taandreaga algavatesse 
lõikudesse, mis kõik peaksid olema enam-vähem ühepikkused (harilikult 
8—12 rida masinakirjas). Üks lõik sisaldab enamasti ühe mõtte arenduse 
või teatava andmete rühma. Liiga pikki lõike on raske lugeda, liiga 
lühikesed aga killustavad käsikirja.

Teadusliku artikli käsikiri peab olema kirjutatud kirjutusmasinal kahekordse 
reavahega (neli võlliastet) tinti kannatava paberi ühele küljele. Paberi normaalne 
formaat on 210X279 mm. Leheküljel peab olema 30 rida, igas reas 60—65 täheruumi 
(täheruumiks peetakse iga tähte, märki ja sõnavahet). Kahekordse reavahega kirju
tatakse ka kõik märkused, loetelud ja näited (väljavõtted haiguslugudest, lahangu- 
või katseprotokollidest), samuti ka tabelites leiduv tekst. Tabeli lahtrites paiguta
takse tekst ainult horisontaalselt. Valemid võib käsikirja kirjutada ka käsitsi (tindi 
või tušiga), eriti kui need on keerukad ja sisaldavad tähti ja märke, mis kirjutus
masinal puuduvad.

Sõnade sõrendamine masinakirjas (suurendatud tähevahe) pole lubatud. Kui 
soovitakse sõredat trükikirja, siis tõmmatakse käsikirjas vastavatele sõnadele alla 
üks joon (poolpaks kiri — kaks joont, kursiiv — laineline joon, poolpaks kursiiv — 
kaks joont ja nende peal laineline joon).

Pärast masinal ümberkirjutamist peab autor käsikirja tähelepanelikult läbi 
lugema. Selle eesmärgiks on parandada nii masinakirja- kui ka sisulised vead. 
Kõik parandused tehakse tindiga. Toimetusse suunatava käsikirja leheküljel võib 
olla kuni kolm käsitsi tehtud tähe- või sõnaparandust (täiendust), kusjuures maha
tõmbamisi parandusteks ei peeta. Kui paranduste arv nimetatud piiri ületab või 
kui tekstis on read ümber tõstetud, leidub mitmesõnalisi vahelekirjutusi ning muid 
suuremaid täiendusi, tuleb vastavad leheküljed masinal ümber kirjutada.

Artikli kirjandusliku stiili kallal töötamine on autorile kohustuslik. 
Enamasti nõuab see jällegi, et käsikirja mitu korda ümber kirjutataks, 
sest paranduste tõttu muutub tekst kirjuks, autorile endale ja masinakir
jutajale raskesti loetavaks. Käsikirja stiili kujundamisel peab oma töösse 
suhtuma suure nõudlikkusega. Teaduslikku artiklit iseloomustavad ran
gus, lihtsus, selgus ja lakoonilisus, kuid sõnastus seejuures ei tohi olla 
monotoonne ja loid, vaid energiline ja ilmekas (6, 9).

Kuulsale roomlasele Cicerole kuuluvad sõnad: «Iga inimene võib 
teha vigu, rumal on ainult see, kes ei loobu oma vigadest». (2). See 
kehtib ka teadusliku artikli vormistamise kohta. Töös leitud või teiste 
poolt näidatud vigadesse ja puudustesse tuleb suhtuda tõsiselt, neid on 
tarvis meeles pidada ja mitte korrata. Ainult niisugusel teel võib vilu
muse saavutada.
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О СОСТАВЛЕНИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ ПО МЕДИЦИНЕ

П. Боговский и X. Янес

Резюме

Научная статья представляет собой концентрат исследования, т. е. оеферат, в ко
тором в сжатой форме информируют читателя о результатах работы. Статья начина
ется с названия, которое информирует читателя о содержании статьи и должно быть 
лаконичным, но полностью охватывающим содержание текста. Слова в названии сокра
щать не разрешается. Под названием статьи приводятся данные об авторе, его месте 
работы и учреждении, где работа выполнялась.

Затем идет текст статьи. При оформлении экспериментальных и клинических работ 
текст статьи лучше всего строить по такой же схеме, по какой выполнялась исследова
тельская работа

В вводной части статьи коротко и ясно формулируется содержание затрагивае
мого вопроса. Затем приводится краткий обзор литературы (только самые необходимые 
современные и авторитетные источники). Нельзя писать «по данным литературы», не 
указывая конкретные источники литературы. Нельзя также приводить имена авторов 
без указания их трудов. Рукописными источниками могут быть только архивные доку
менты. В конце вводной части статьи автор указывает, какие конкретные задачи пре
следовала публикуемая работа (что автор хотел решить, выяснить, проверить). В статье 
разрешается писать только о том, что решает поставленный вопрос. Введение, обзор ли
тературы и постановка вопроса в статьях, предназначенных для журнала, должны по
мешаться на 0,5—0,75 машинописных страниц.

Из следующего абзаца (или абзацев) читатель должен узнать об объекте иссле
дования (подопытные животные, больные или здоровые люди, статистические данные и 
т. д.) и о методике работы. Оригинальные методы исследования необходимо описывать 
более подробно. Общеизвестные методы можно просто перечислить. Описание методики 
работы должно позволять любому другому исследователю повторить данную работу и 
проверить полученные автором статьи результаты.

В третьей части работы описываются результаты работы. Автор приводит в ней 
полученные факты, чтобы ответить на поставленные вопросы. Факты можно приводить 
как в текущем тексте, так и в виде таблиц (диаграмм). Данные, приведенные в табли
цах, в тексте не должны повторяться. В этой части статьи можно приводить выписки из 
историй болезни (название лечебного учреждения, номер истории болезни, год), из 
протоколов вскрытий, опытов и т. д. Цифровой материал рекомендуется представлять 
в виде таблиц — это экономно и наглядно. Но в статьи включаются только такие таб
лицы, которые содержат окончательные результаты работы и являются основанием для 
выводов. Включаемые в таблицы данные необходимо тщательно проверить, чтобы ис
ключить цифры, непосредственно не связанные с затрагиваемым вопросом. Иллюстра
ции (рисунки, схемы, графики, микрофотограммы, фотоснимки) оправдывают себя толь
ко тогда, когда дополняют текст и позволяют более наглядно и ясно передать содер
жание работы. При составлении таблиц и оформлении иллюстративного материала сле
дует руководствоваться общепринятыми принципами (см. список литературы).

Описание результатов работы должно содержать элементы анализа, так как автор 
должен сравнивать полученные данные с другими собственными и литературными дан
ными. Чаще всего сравнивается цифровой материал. Но при этом необходимо помнить, 
что в настоящее время в статьях нельзя сравнивать только арифметические средние или 
проценты, а требуется вариационно-статистическая обработка цифрового материала.

Статья заканчивается коротким заключением или выводами, которые должны дать 
ответы на поставленные вопросы. Количество выводов по возможности необходимо 
ограничить. Выводы должны базироваться только на приведенных в тексте фактах и не 
повторять фразы, содержащиеся в тексте статьи. Также нет надобности обосновывать 
данный вывод, так как в статье должно быть уже все сказано. Весь текст оригиналь
ней научной статьи должен помещаться на 4—6 машинописных страницах.

Научные обзорные статьи должны строиться систематично и логично. Целесооб
разно распределить представляемые читателю данные по какой-либо общепринятой 
классификации. Обзорная статья должна быть мобилизующей. В интересах содержа
тельности статьи не следует охватывать широкий круг вопросов, а лучше ограничиться 
проблемами, полное освещение которых помещается на 6—7 машинописных страницах.

Казуистические работы оформляются по другой схеме. В вводной части указы
вается значение описываемого случая заболевания или вскрытия и количество таких 
случаев, уже описанных в мировой литературе (указываются литературные источники). 
Дальше приводится описание конкретного случая, освещаются вопросы дифферен
циальной диагностики и т. д. Затем автор должен указать, какие ценные и полезные 
данные получены при анализе данного случая болезни или вскрытия и что необходимо 
учитывать в будущем. В конце казуистической статьи обобщается опыт автора и дру
гих исследователей. Статья должна помещаться на 3 машинописных страницах.

Рукопись научной статьи должна быть напечатана на машинке (формат бумаги 
21СХ278 мм, на странице 30 строк). Текст статьи следует тщательно проверить, чтобы 
избежать возможных ошибок.
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NÖUKOGUBE VÕIMU 
50. AASTAPÄEVAKS

MÄLESTUSKILDE 194». ja 1941. AASTAST

Professor M. Kask
Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna hügieeni kateedri juhataja

Prof. M. Kask 1939. 
aastal

Nagu iga inimese elukäigus, nii ka riikide ja 
rahvaste ajaloos võib täheldada tõusude, mõõnade ja 
suhteliselt rahuliku elu perioode. Üheks eredaks tõu- 
superioodiks eesti rahva elus olid aastad 1940 ja 1941, 
mil loodi Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. 
Rahva energia, mis varem oli nagu paisuga tõkesta
tud, vallandus tormiliselt. Inimesed, kes elasid halli 
igapäevast elu ja kelle tegelikud või potentsiaalsed 
võimed milleski ei avaldunud, muutusid järsku too
ja teovõimelisteks, isegi väga aktiivseteks. Nakatusid 
ise uuest, haarasid kaasa teisigi ning tegid palju ära 
elu ümbermuutmiseks vastavalt uuele olukorrale ja 
avanenud võimalustele. Ärkasid rahva loovad jõud. 
Nii oli see üldiselt, nii oli see ka arstide peres.

Kodanliku Eesti arstid olid — õigemini, pidid 
olukorra tõttu olema — võrdlemisi mugavad olelejad. 
Nad ei koormanud end tööga ülemäära (eriti era
arstid), istusid iga päev tundide viisi kohvikus koos 
advokaatide ja muu vähe koormatud intelligentsiga, 
näitasid end teatrites ja kontserdisaalides, korraldasid 
bridži- ja muid õhtuid, suvitasid kogu suve jne.

25. augustil 1940. a. kinnitas Eesti NSV ajutise 
Ülemnõukogu Presiidium Tervishoiu Rahvakomissa
riaadi asutamise seadluse. Rahvakomissariks kinnitati 
eesti kodanluse poolt tagakiusatud arst Viktor Hion. 

Keskset tervishoiuorganit ministeeriumi tasemel kodanlikus Eestis ei olnud, see
pärast tuli uus asutus rajada nii-öelda tühjale kohale. Viktor Hion asus temale 
omase hoo ja entusiasmiga seda ülesannet lahendama.

Tervishoiu Rahvakomissariaadi esimestest sammudest puudub mul lähem üle
vaade, sest mind kutsuti sinna tööle hiljem, siis, kui Rahvakomissaride Nõukogu 
määrusega 19. detsembrist 1940. a. loodi Riiklik Sanitaarinspektsioon. Ma polnud 
kunagi armastanud administratiivset tööd ja kuna olin juba hulga aastaid töötanud 
Tartu ülikooli arstiteaduskonnas õppejõuna ning pidasin kaadri ettevalmistamist 
uutes tingimustes erakordselt tähtsaks, siis nõustusin töötama riigi peasanitaar- 
inspektori kohal vaid ajutiselt ja poole koormusega seni, kuni õpetame välja kel
legi teise. Mäletan, et selles küsimuses tekkis meil tervishoiu rahvakomissariga 
(olime mõlemad sel perioodil iseloomult äkilised) üsna äge riid, mille edukalt lahen
das ülimalt tasakaalukas ja selge peaga rahvakomissari esimene asetäitja ning 
parem käsi Elmar Tare. Muide, oleme Viktor Hioniga nii enne kui ka pärast seda 
riidu alati head sõbrad olnud.

Tervishoiu rahvakomissari Viktor Hioni üheks suuremaks teeneks tuleb 
pidada rahvakomissariaadi õiget ning otstarbekohast komplekteerimist ja juhtimist, 
mille tulemusena uue keskse tervishoiuorgani töö kulges algusest peale hoogsalt 
ja asjalikult. Rahvakomissariaadi juhtivateks jõududeks, osakondade ja valitsuste 
juhatajateks olid enam-vähem ühevanused (umbes 40-aastased) ja ühel ajal üli
koolis õppinud arstid, kes üksteist tundsid juba ammu. Viktor Hionist (väga vajalik 
oleks tema biograafia koostamine ja avaldamine) ja Elmar Tarest oli juba juttu. 
Raviasutiste Valitsuse juhiks oli Artur Meerits, suure töövõimega, alati sõbralik ja 
optimistliku meelelaadiga kirurg, Laste ja Emade Profülaktiliste ja Raviasutiste 
Valitsuse juhataja kohal töötas juba siis hästi tuntud lastearst Arnold Reiman, kes 
oli oma eriala entusiast, samuti alati sõbralik ja teovõimas inimene. Nende ridade 
kirjutaja ülesandeks riigi peasanitaarinspektorina oli sanitaarteenistuse loomine. 
Minust pisut hiljem asus Epideemiatõrje Valitsuse juhataja kohale Artur Pao
mees, kellega hügieeni kateedris hulk aastaid olime koos töötanud. Ta oli võrdle
misi vaikne, kuid väga tubli töömees. Peale ülalmainitute olid Tervishoiu Rahva
komissariaadis tol ajal veel praegune professor A. Raatma, arstid R. Käbin, E. Pe
terson, P. Kalju ja rida teisi.

Peaaegu kõik rahvakomissariaadi töötajad olid tegelikult ilma poliitilise hari
duseta (ainult Viktor Hion oli EK(b)P liige), teadmised nõukogude korra kohta olid 
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väga puudulikud ja ainult vähestel oli administratiivse töö kogemusi. Tekkisidki 
küsimused: kuidas töötada nõukogude korra tingimustes? kuidas õigesti orientee
ruda? Viktor Hion andis ammendava ja täpse vastuse: «Kui tegutsete nii, et igal 
ajal võite puhta südametunnistusega astuda töötava rahva ette ja oma tegevusest 
aru anda, siis tegutsete õigesti». See oligi 1940. ja 1941. a. Tervishoiu Rahvakomis
sariaadi töötajate credo. Oma tolleaegsete tegude eest võisime töötava rahva ees 
vastust anda siis ja võime seda teha ka nüüd. Palju abistas meid Nõukogude Liidu 
Tervishoiu Rahvakomissariaat, sõitsime üsna tihti Moskvasse ja sealsed töötajad 
käisid sageli Eesti NSV-s.

Jooksvat tööd oli ohtralt. Eriti palju tuli tegemist teha tervishoiuseadusand- 
lusega. See oli küll suhteliselt lihtne: Eesti NSV oludega tuli kohandada üleliidulisi 
määrusi, eeskirju jm. Tööpäeva lõpp ei tähendanud meile töö lõppu. Juhtivad töö
tajad istusid peaaegu iga päev rahvakomissariaadi kolleegiumidel, mis harva lõppe
sid enne kella ühte või kahte öösel. Arutati kõikvõimalikke küsimusi. Keegi ei 
kaevanud raskuste üle, keegi ei kirunud koosolekuid, sest siis olid need tõesti vaja
likud. Õnneks puudusid neil bürokraatlik hõng ja kivistunud reglement. Meid abis
tasid suurel määral Rahvakomissaride Nõukogu ja EK(b)P Keskkomitee, sest rahva 
tervise küsimused olid nende instantside töötajatele samuti südamelähedased.

Tervishoiuvõrku finantseeriti hästi, mõnikord tekkis isegi raskusi summade 
kulutamisega. Meenub, kuidas 1940. a. lõpul Viktor Hion tuli rahvakomissariaati, 
elevil ja rõõmus, kutsus juhtivad töötajad enda juurde ja ütles: «Saame 7 miljonit, 
see tuleb aasta lõpuks ära tarvitada. Kas tuleme toime?» Aega oli vähe. Ehitada 
midagi nii ruttu ei saa. Osteti ravi- ja profülaktikaasutustele pehmet ja kõva inven
tari, arstiriistade tööstusele materjale jms.

Sanitaaria ja epidemioloogia profiiliga asutusi kodanlikus Eestis ei olnud. Kuid 
juba 1940. a. lõpuks jõudsime asutada 8 sanitaar- ja epidemioloogiajaama (Tallin
nas, Tartus, Pärnus, Petseris jm.). Tartu ja Pärnu sanitaar- ja epidemioloogiajaa- 
mad kasutasid tol ajal paremaid ruume kui praegu. Eriti hoogne tegevus toimus 
Tartus, Pärnus ja Petseris. Noor sanitaar- ja epidemioloogiajaamade võrk likvi
deeris epideemiad kiiresti (düsenteeriaepideemia Saaremaal, tähnilise tüüfuse 
puhang /ia invaliidide kodus Virumaal jt.). Selle töö käigus selgus, kui kehva 
pärandi me kodanlikult Eestilt olime saanud — neli desinfektsioonikambrit ja 
neistki üks tööks kõlbmatu. Hädast aitas välja sõjaväe sanitaarteenistus, see andis 
meie kasutada oma liikuvad desinfektsioonikambrid koos desinfektoritega.

Vabariigi sanitaarsele seisundile pöörati küllaldaselt tähelepanu. Toiduainete
tööstuse ettevõtete ja kaupluste juhatajad hakkasid arvestama sanitaarinspektsiooni, 
sest see võis korrarikkujaid pikema jututa trahvida. Trahvidega siiski ei liialda
tud, enamasti aeti läbi selgitustöö ja hoiatustega. Palju, mis varem jäi tegemata, 
sai tehtud. Ülemiste järve ümber moodustati sanitaarkaitsetsoon. Esmajärguliseks 
ülesandeks seati tööliste tervise eest hoolitsemine. Näiteks tervist kahjustavates tin
gimustes töötajatele hakati andma piima, kehtestati tööliste eririietuse normid, keh
testati eeskirjad külmal aastaajal töötamise kohta jne.

Tervishoiuvõrgu ümberkorraldamise käigus selgus üsna pea, et meditsiinitöö
tajaid on liiga vähe. Näiteks 1940. a. oli Eestis ainult 813 arsti ja 1492 velskrit, 
ämmaemandat ning meditsiiniõde.

Tervishoiu Rahvakomissariaadi taotlusel suurendati arstiteaduskonda vastu
võetavate arvu tunduvalt. Kui 1939/40. õppeaastal õppis arstiteaduskonnas 321 üli
õpilast, siis 1940/41. õppeaastal oli nende arv tõusnud juba 511-le. Otsekohe asuti ka 
keskharidusega meditsiinitöötajate laiaulatuslikule ettevalmistamisele: suurendati 
vastuvõttu meditsiinikoolidesse ning Tallinna ja Tartu meditsiinikooli juures loodi 
eksternatuur sanitaarvelskrite ja laborantide ettevalmistamiseks. Samuti korraldati 
nn. aseõdede ettevalmistuse kursusi.

Arstide ettevalmistamise parandamise eesmärgil otsustas Tervishoiu Rahva
komissariaat taotleda, et Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskond eraldataks üli
kooli koosseisust ja loodaks meditsiiniinstituut. Minule kui ülikooli õppejõule tehtigi 
ülesandeks meditsiiniinstituudi põhimääruse projekt välja töötada. Ilmselt see 
projekt koostatigi, nagu seda võib järeldada juhuslikult säilinud mustandi osadest, 
kuid sõda tõmbas üritusele kriipsu peale.

Tervishoiu Rahvakomissariaat nägi kaadriküsimuse lahendamiseks veel ühe 
võimaluse: olemasoleva kaadri otstarbekohasema rakendamise. Kodanlikul perioodil 
oli üle 70% arstidest koondunud suurematesse linnadesse (Tallinnasse, Tartusse, 
Pärnusse). Väiksemates linnades, alevites ja eriti maal oli neid üpris vähe. Suure
mates linnades kannatasid arstid tööpuuduse all, maal ja alevites aga kannatasid 
elanikud arstiabi kättesaadamatuse all. Paljud maa-arstijaoskonnad olid aastate 
jooksul täitmata.

Tervishoiu Rahvakomissariaat otsustas osa arste linnadest maale suunata. 
Kartsime maale saadetavate arstide rahulolematust ja kaalusime seda küsimust 
väga põhjalikult. Arste ei suunatud maale uisapäisa. Kõigepealt hoolitseti selle 
eest, et nad saaksid korraliku korteri ja neid varustataks kõige vajalikuga. Igale 
arstile anti kolimiseks nii mitu veoautot kui ta soovis. Ainult mõni üksik ei olnud 
niisuguse suunamisega päris rahul, kuid hiljem üsna paljud avaldasid siirast tänu 
neile antud uute kohtade, uue elu ja rohke töö eest. Maaelanikkond aga võttis arste 
vastu otse avasüli.
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Tervishoiu Rahvakomissariaadi töö kulges algusest peale ladusasti seepärast, et 
arstkond tuli nõukogude võimule meelsasti appi ja täitis kohapeal kõiki neid üles
andeid, mida kavandati ülevalpool. Need arstid, kes ei olnud nõus töötama Nõu
kogude Eestis, repatrieerusid või «repatrieerusid» Saksamaale, mistõttu arstkonna 
lõhenemisest ei olnud juttugi, samuti ei esinenud mingisugust vastutöötamist.

Kuhu Tervishoiu Rahvakomissariaadi juhtivad töötajad ka iganes sõitsid (nad 
sõitsid väga palju), kõikjal oodati neid. Kohapealseid arste tuli sageli abistada nõu 
ja jõuga (ruumide ja sisseseade muretsemine uutele ravi- ja profülaktikaasutustee, 
aparatuuri, pehme ja kõva inventari hankimine, kaadriküsimused jne.). Meil oli 
selline omavaheline kokkulepe, et igaüks ajas väljasõitude ajal oma otseste üles
annete kõrval ka teiste osakondade töötajate asju. Selline tööviis oli küll võrdle
misi raske, kuid kiire ja efektiivne. Bürokraatlik asjaajamine oli meile võõras ja 
isegi tundmatu.

Eriti usalduslik oli noorte arstide suhtumine Tervishoiu Rahvakomissariaat!. 
Meenub üks juhtum: Narvas puhkes kõhutüüfuse epideemia ja selle likvideerimise 
käigus selgus, et sinna on vaja head bakterioloogi. Kohtasin tänaval praegust Tartu 
Riikliku Ülikooli dotsenti S. Laanest, kes tol ajal oli üsna noor arst, kuid küllaltki 
hea bakterioloog, ja rääkisin loo püstijalu ära. S. Laanes sõitis viivitamata Narva 
ja koos praeguse Tervishoiu Ministeeriumi peaepidemioloogi K. Vassiljevaga tegi 
seal ära suure ning vajaliku töö bakterioloogialaboratooriumi organiseerimisel. 
Neile oli selge, et mainitud töö tuleb teha. Kumbki neist ei ole mind ülikiire kor
ralduse andmise pärast kirunud.

Peab ütlema, ka rahvas suhtus uuesse tervishoiukorraldusse algusest peale 
väga heatahtlikult ja pooldavalt, kusjuures eriti meelt mööda oli tasuta arstiabi. 
Uusi tervishoiuorganeid abistasid kõigiti vastasutatud nõukogude organid ja partei
organisatsioon. Nii oli hea töötada, kuigi töö oli äärmiselt pingerikas. Parema kon
takti saavutamiseks rahvaga loodi populaarteaduslik ajakiri «Rahva Tervishoid», 
mida 1941. a. jaanuarikuust hakkas välja andma Tervishoiu Rahvakomissariaat. 
Viktor Hion kirjutas saatesõnas: «Populaarteaduslik tervishoiu küsimusi käsitlev 
ajakiri peab täitma vahendaja osa arstiteaduse ja töötava rahva vahel.» Seda 
vahendaja osa hakkas uus ajakiri täitma juba esimesest numbrist alates. Kahjuks 
lõpetas sõda ajakirja väljaandmise.

Uut tervishoiukorraldust tutvustati rahvale ka rohkearvulistel loengutel ja 
ajaleheartiklites. Viimaseid avaldati tol ajal isegi rohkem kui tänapäeval. Nende 
ridade kirjutaja kasutas uuega tutvustamiseks peaaegu kõik raadioloengud «Viis 
minutit tervisele». Juba esimese nõukogude aasta vältel avaldati trükis ka rida 
brošüüre tervishoiu küsimuste kohta.

1941. a. kevadel, kui uus tervishoiuorganisatsioon oli laias laastus rajatud, 
jõudsime selgusele, et niisuguse pinge all edasitöötamise korral me kaua vastu ei 
pea. On vaja ka pisut hinge tõmmata. Koostatigi puhkuste graafik ja ka mina sain 
puhkuse (vist 20. juunist alates), kuid 22. juunil kiirustas keegi jalgrattur minu 
puhkepaika Emajõe kaldal ning ulatas mulle välktelegrammi: «Sõida viivitamata 
Tallinnasse. Hion.» Oli alanud Suur Isamaasõda. Rahuliku ülesehitustöö periood 
oli lõppenud. Tervishoiu Rahvakomissariaat koos kogu tervishoiuvõrguga lülitus 
sõja, aja ülesannete täitmisele. Sellest ei saanud ma kuigi palju osa võtta, sest ka 
minuga, juhtus see, millele ma kõige vähem mõtlesin — mind arreteeriti. Oleksin 
saanud põgeneda, kuid sakslastelt võisin oodata vaid kuuli või nööri j uppi. Pidasin 
arreteerimist juhuslikuks arusaamatuseks, mis peagi selgitatakse, kuid rehabilitee
rimine ja vabastamine ei toimunud siiski niipea. Kaalul oli sadade miljonite saatus, 
mis luges selle kõrval ühe inimese oma.

TARTU SANITAAR- JA EPIDEMIOLOOGIAJAAMA ASUTAMINE

(Meenutab professor Felix Lepp)

Kui Eestis taaskehtestati nõukogude võim, siis olin juba pikemat aega tööta
nud Tartu ülikoolis eradotsendina nakkushaiguste erialal. Küllap see oligi üheks 
põhjuseks, miks 1940. aasta lõpul just minule tehti ülesandeks asuda organiseerima 
esimest sanitaar- ja epidemioloogiajaama Eestis. See toimus Eesti NSV Rahva
komissaride Nõukogu 22. novembri 1940. a. määruse alusel. Loodav profülaktika- 
asutus nimetati Tartu Linna ja Maakonna Sanitaar-Epidemioloogia Jaamaks.

Tööd tuli alustada nii-öelda mitte millestki — puudusid vajaliku ettevalmistu
sega inimesed, sisseseade ja ruumid. Viimased leiti siiski peatselt. Vastsündinud 
sanitaar- ja epidemioloogia jaam sai enda käsutusse suure elukorteri Tartu süda
linnas (Suur turg 7, III korrusel), kuhu pärast ümberehitust võis paigutada kõik 
osakonnad ja laboratooriumid.
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Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaat finant
seeris uut asutust hästi. Rahapuudust me ei tundnud. 
Võimalused olid avarad ja püüdsimegi neid kasutada, 
et teha kõike nõuetekohaselt. 'Ostsime laboratooriu
mide sisseseade, sanitaarauto, kemikaale ja desinfekt- 
sioonivahendeid.

Jaamal olid epidemioloogia- ja desinfektsiooni- 
osakond, bakterioloogia- ja keemialaboratoorium. Pä
rast organiseenmisperioodi lõppemist loobusin tööst 
Tartu ülikoolis ja asusin jaama peaarsti, õigemini 
juhataja ametikohale. Heaks abiliseks oli majandus
juhataja Suurna. Töötajaid ei olnud palju (üks kee
mik, üks laborant, nende abid, sanitarid jt.), kuid 
kollektiiv oli väga üksmeelne. Kõik teadsid täpselt 
oma kohustusi ja täitsid neid innukalt.

Süstemaatiliselt kontrolliti Tartu veevärgi vett. 
Graafiku järgi võeti iga päev veeproove (iga kord 
eri kraanist) ja tehti nii bakterioloogiline kui ka kee
miline analüüs. Ka veereservuaari kontrolliti regu
laarselt. Tartlaste joogivesi püsis pidevalt kvaliteetne. 
See oli isegi parem, kui samtaarnõuete miinimum 
ette nägi. Prof. F. Lepp

Piima kvaliteeti jälgiti nii poodides kui ka turul. Kord leidus turule toodud 
piimas tüüfusetekitajaid, sest selle talu perenaine, kust piim pärines, põdes kõhu
tüüfust. Niisugusel teel avastatud nakkuskolded likvideeriti kohe.

Suurt tähelepanu pöörasime linna puhtusele. Sanitaarses mõttes heas seisun
dis olid Tammelinn ja Tähtvere rajoon. Alatiseks murelapseks aga oli «Supilinn» 
(eriti Herne ja Oa tänava piirkond), kus Emajõe vee kõrgseisu korral esines üle
ujutusi, mis takistasid reovete äravoolu. Ka käimlad vajasid seal korrastamist.

Sanitaar- ja epidemioloogiajaama töötajad tavaliselt ei karistanud ega kärki- 
nud, vaid püüdsid inimesi vestluse teel veenda, et puhtus aitab nakkushaigusi väl
tida. Ka ajalehtedes kirjutasime nakkushaiguste varajase avastamise tähtsusest. 
Sel tööl cli tulemusi — nii linnas kui ka maal saadi aru nakkuse ärahoidmise vaja
dusest. Elanikkond suhtus meie tegevusse väga soojalt.

Ka ülemuste poolt pälvisime tähelepanu. Vabariigi Tervishoiu Rahvakomis
sariaadi esindajad käisid meid tihti vaatamas. Linna arst Krõll oli meil sagedaseks 
külaliseks. 1941. aastal tulid Moskvast NSV Liidu Tervishoiu Rahvakomissariaadi 
töötajad. Nad lausa hämmastusid, sest ei uskunud, et nii lühikese aja jooksul saab 
organiseerida sellise ladusalt töötava asutuse.

Peab ütlema, et aastail 1940—1941 registreeriti Tartus ja Tartu maakonnas 
ainult üksikuid nakkushaiguste juhte. Esines kõhutüüfust, difteeriat. Peale nimeta
tud nakkusi põdevate haigete isoleerisime isegi erüsiipelasehaiged. Nakkushaigla 
oli enamasti siiski tühi. Kui oleksime saanud tööd rahulikult jätkata, siis oleksime 
peatselt vabanenud nii mõnestki nakkushaigusest. Aga 1941. aastal alanud sõda 
segas vahele.

Kohe sõja algul rakendati sanitaar- ja epidemioloogiajaama steriliseerimis- 
seadmed steriilse sidematerjali tootmiseks Punaarmee sanitaarteenistusele. 1941. aasta 
lõpul laboratoorium likvideeriti ja selle varandus anti üle Tartu ülikooli mikrobio
loogia kateedrile ning nakkushaigla laboratooriumidele (osa mööblit on veel prae
gugi alles). Minul endal aga tuli tööle asuda praktiseeriva arstina.

J. Kärt

VILJAKAS 1940

(Johannes Tiitsari meenutusi)

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi endisele kauaaegsele plaani-rahandusosa- 
konna ülemale Johannes Tiitsarile on eredalt meelde jäänud nõukogude võimu 
taaskehtestamisele järgnenud kuud 1940. aastast.

*

Juba 21. juunil loodud uue, demokraatliku valitsuse deklaratsioonis, mis aval
dati 22. juunil, märgiti: «Valitsus pöörab tõsist tähelepanu rahvahariduse ja tervis
hoiu igakülgsele arendamisele». Suvi ja sügis 1940 näitasidki, kui põhjalikud muu
datused tervishoiu alal meil ees seisavad. Esimeseks fundamentaalseks sammuks oli 
Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaadi loomine. Ruumid uuele asutusele leiti 
Pärnu mnt. 67 aias, endises Itaalia saatkonnas, selles jugendstiilis terava tornikiiv
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riga elamus, kus praegu asub Tallinna Linna Kiirabijaam. Varemalt oli seal elanud: 
üksainus perekond, Lutheri vabriku direktor oma kodakondsetega. Mõne kuu pärast 
kolis rahvakomissariaat Sakala tänavasse 12.

Mind kutsuti uude rahvakomissariaati plaani-rahandusosakonna inspektoriks 
1. oktoobrist 1940. Tööle vormistas mind kaadriala töötaja Helmi Hion. Sattusin 
kohe nagu sumisevasse tarru, sest peaaegu kõik need juurteni ulatuvad ümberkor
raldused, millega vana tervishoiusüsteem vahetati välja uue, nõukoguliku vastu,, 
toimusid neil palavikulistel sügispäevadel. 7. oktoobrist hakkas kehtima Eesti NSV 
ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus tervishoiu alal tegutsenud eraasutuste ja 
-ettevõtete — raviasutuste, laboratooriumide, suuremate apteekide, rohu- ja vä.vi- 
kaupluste, arstiriistade, arstimistarvete ja optikatöökodade ning kaupluste natsio
naliseerimise kohta. Samal kuul kehtestati maakondade ja linnade tervishoiuosa
kondade põhimäärus; likvideeriti kurikuulus steriliseerimise seadus, mille kehtesta
mise vastu tervishoiu rahvakomissar Viktor Hion oli ägedalt võidelnud juba kodan
likul ajal (V. Hioni seisukohtadest steriliseerimise kohta vt. ajakiri «Tervis», 1934, 
nr. 6, lk. 87—90); võeti vastu rahvakomissariaadi oma põhimäärus; saadeti välja 
maakondade ja linnade tervishoiuosakondade tegevuse juhend. Kahuripauguna 
kõmises Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus tööliste, teenistujate ja 
töötava talurahva tasuta ravimise ja arstiabi kehtimapanekust, mis avaldati 
24. novembril. Samal päeval ilmus Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 
seadlus riikliku sotsiaalkindlustuse sisseseadmise kohta. Lühidalt öeldes — elu 
pulbitses.

Põhiliste muudatuste kõrval lahendati rahvakomissariaadis neil aegadel palju 
detailseid küsimusi. Töötati välja ja esitati kinnitamiseks vabariigi tervishoiuasu
tuste võrk, anti juhendid tasuta arstiabi ja töövõimetusiehtede väljaandmise kohta, 
loodi sanitaarinspektsioon, organiseeriti toitlustamis- ja elanike sanitaartervishoiu 
ettevõtete ning veevarustuse töötajate kohustuslik arstlik kontroll. Ja nii edasi ja 
nii edasi.

Majanduslikke muresid uuel rahvakomissariaadil ei 
mus 1940. a. eriti suurejooneliselt, kõiki summasid 
ei jõutud äragi kasutada. IV kvartaliks näiteks mää
rati kulukrediit ligi 7 miljonit krooni. See oli tolle 
aja kohta kuulmatu summa.

Plaani-rahandusosakonnal tuli sel ajal ära teha 
pakiline töö: koostada Moskvasse esitamiseks 1941. a. 
tervishoiu-eelarve. See oli äärmiselt pingutav üles
anne. Meie' tervishoiuasutuste üldpilt oli sel ajal 
tohutu kirev ja detailiderohke. Seniseid eraasutusi ja 
-ettevõtteid oli palju, igaüks neist oli eri suuruse ja 
eri näoga, igaühel eri vajadused. Ja et eelarvet tegime 
nii, nagu seda kodanlikul ajal oli tehtud, siis töötas 
osakond selle kallal Kaua. Olime kõik krooniliselt 
magamata, mõnel ööl ei saanud üldse koju, ööbisime 
komissariaadis, aga kui rahvakomissari asetäitja 
E. Tare eelarvet Moskvasse NSV Liidu Tervishoiu 
Rahvakomissariaati läks ära viima, küsitud talt oota
matu otsekohesusega, missugune durak selle on koos
tanud. Kogu küsimus, mis niipalju peavalu ja uneta 
öid oli põhjustanud, osutus lihtsamaks kui oskasime 
arvata. Moskvast anti Tarele kaasa asjakohased for
mularid ja kulude normatiivid. Arvestuste aluseks 
tuli võtta haiglavoodite arv. Iga voodikoha peale võis 
kulutada nii ja niipalju palgafondi, nii ja niipalju 
toitlustamiseks, inventari soetamiseks, majanduskulu
deks jne. Nende normatiivide alusel tehti eelarve 
üks-kaks-kolm valmis ja Tare läks sellega uuesti IV
väikesi korrektiive kooskõlastati eelarve ja 1941. a. saime selle järgi juba tööle 
hakata. 1941. a. mais võisime rahuldustundega öelda, et kogu meie osakonna töö oli 
tipp-topp korda seatud. Kahjuks ei jätkunud seda aega kauaks. Juunis puhkes sõda 
ja lõi kõik segi...

Neljakümnendal ja neljakümne esimesel aastal suudeti meil tervishoiu alal 
palju ära teha. Nõukogude võimu taaskehtestamisest 1941. a. jaanuarini, s. o. 
peole aasta kestel, kasvas haiglate voodikohtade arv vabariigis 10C0 võrra. 
1941. aastal pidime juurde saama veel 950 voodikohta. Märtsi lõpul 1941 võis rahva
komissari asetäitja teatada, et Eesti NSV-s on avatud 8 uut polikliinikut — Tallin
nas, Tartus, Narvas, Rakveres, Pärnus ja Viljandis, nende seas lastepolikliinikud 
Tallinnas ja Tartus, 21 uut ambulatooriumi ja 8 hambaravipunkti. Peale selle avati 
Tallinnas kaks nõuandlat — tiisikusenõuandla ning naha- ja suguhaiguste nõu- 
andla. — ja kolm hambaraviambularooriumi. Novembrist 1940 asus Tallinnas tööle 
ka esimene onkoloogiahaigla Eestis (115 voodikohta). Teistes linnades alustas tööd 
11 naha- ja suguhaiguste nõuandlat.

Kogu selle suure töö hingeks oli rahvakomissar Viktor Hion, keda pean 

olnud. Finantseerimine toi-

Johannes Tiitsar 1940. 
aastal

!. Pärast
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meelde tuletama suurima lugupidamisega. V. Hion ise oli entusiast ja tal oli suges
tiivset oskust ka teisi sütitada, kaasa tõmmata, tööle panna. Teine sügavalt mällu 
sööbinud kuju on tolleaegne peasanitaarinspektor, praegune hügieeniprofessor 
Mihkel Kask, kes paistis silma ideelisuse ja töökusega, samuti ka sirgjoonelisuse ja 
filosoofilise hoiakuga. Meeles on tema kahetsusväärne arreteerimine 1941. a. 
suvel. Arreteerijad olid teda juba mitmel korral rahvakomissariaadi ruumes otsi
mas käinud ja kaastöötajad soovitasid tal ajutiseks pakku minna. Kask pani piibu 
põlema ja ütles stoilise rahuga, et tema ei lähe kusagile. Nii ta siis ära viidigi — 
mitmeteistkümneks pikaks aastaks.

1944. a. jätkus töö sealsamas, kus see 1941. a. oli pooleli jäänud, Sakala täna
vas. Okupatsiooni ajal oli sakslastel neis ruumides mingi hambaraviasutus, seetõttu 
oli palju inventari alles. Asusin tööle oma vana kirjutuslaua taha, seekord rahva
komissar V. Hioni kutsel osakonnaülemana. Esialgu, tõsi küll, istusin köögis pliidil, 
sest tööruumides käis remont. Algus oli väga raske, olin osakonnas üksinda, ja see 
tähendas seda, et tuli olla omaenda ökonomist ja finantsist, insener ja abimajan- 
dite agronoom. Nõuded aga olid karmid, nagu sõja ajal ikka. Juba kahe päeva pärast 
küsis Riikliku Plaanikomisjoni kapitaalehituse osakonna juhataja sm. Paul, miks 
komissariaat ei ole veel esitanud 1944. а. IV kvartali kapitaalehituse plaani. Püüd
sin vaielda.

— Olen siin ju alles kaks päeva.
— Pole minu asi, kas kaks päeva või kaks tundi, aga homme hommikuks olgu 

plaan siin.
Hakkasin pooleldi huupi paberile panema haiglate taastamise summasid ühes 

tööde kirjelduste, põhjenduste, materjalide loetelu ja nende hulgaga. Kui ma ei 
eksi, tuli kahe Tallinna raviasutuse, kesk- ja nakkushaigla taastamise kuludeks 
vist 1 400 C00 rubla. Töötasin öö läbi. Kui hommikul plaani ära viisin, oldi hoopis 
lahkem ja küsiti:

— Kas olete insener?
Vastasin, et ei ole.
— Kust te seda kõike siis teate, mis te siin paberile olete pannud?
Kehitasin õlgu.
— Häda õpetab.
— Hästi tehtud. Väga hästi tehtud.
Hiljem kinnitati plaan 900 000 rubla ulatuses.
Oli teisigi selliseid lugusid. Näiteks tuli kiri, esitagu me kolme päeva jooksul 

rahvakomissariaadi süsteemi kuuluvate abimajandite 1945. aasta tootmisplaan. Neli 
lehekülge vorme juures, milles küsitakse, kui palju maad on meil kartuli, tera- ja 
juurvilja, kui palju soode, rabade ja metsa all; kui palju on hobuseid ja veiseid, 
kui palju veetakse põldudele orgaanilist väetist. Kogu maja peale oli üksainus tele
fon, see asetses V. Hioni kabinetis. Mingit korralikku sidet maaga veel ei olnud. 
Häda oli suur. Helistasin tuttavale agronoomile (see ei ole anekdoot) ja uurisin, kui 
palju sõnnikut teeb lehm aasta jooksul, kui palju hobune, ning tegingi tootmis
plaani kuidagimoodi valmis. Ja vaata imet, kui kohtadelt hiljem andmed sain, siis 
need peaaegu et klappisidki minu omadega.

Või siis järgmine episood. Helistatakse jälle Riiklikust Plaanikomisjonist ja 
küsitakse, kui kõrgeks kasvab voodikohtade arv haiglates ja lasteasutustes 1970. aas
taks.

Pärin, mis ajaks neid arvusid vaja on.
— Kohe. Ütelge kohe, telefoni teel.
— Kohe ei saa. See on võimatu.
— No hea küll, pange siis toru ära, aga viie minuti pärast helistage.
Hakkasin arvutama, kuid mis tarka sa viie minuti jooksul ikka välja arvu

tad. Helistasin ja ütlesin tolle silmapilgu voodikohtade seisust kaks korda suure
mad arvud.

Mul oli neil kriitilistel aegadel, mis varsti möödusid, palju õnne, et asjaajami
ses suuri eksitusi ei juhtunud. Mäletan, korra käis Moskvast riigikontrolli töötaja 
meie viie aasta plaani täitmist revideerimas (kui ma ei eksi, siis vist 1951—1955 
aastate kohta) ja imestas väga, kui leidis plaani ja täitmise vahel ainult kümne- 
voodilise vahe.

Tööpäevad olid sõja ajal ja veel palju aastaid pärast seda lõputu pikad. 
Läksin korra kella kümne ajal õhtul koju. Järgmisel hommikul kutsus V. Hion mu 
enda juurde ja küsis, miks ma eile nii vara ära läksin.

— Kuidas vara, imestasin. Kell oli juba kümme.
— Mis siis, et kümme. Mul oh sind kella üheteistkümne ajal hädasti vaja.
Töö algas kell üheksa hommikul. Aga olulisemaid asju arutati ikka hilistel 

õhtu- ja üsna tihti öötundidel. Eelarvete läbivaatamine ei lõppenud naljalt kunagi 
enne keskööd, protestid kestsid mõnikord koguni kella neljani.

Kõigist neist seikadest võiks jääda mulje, nagu oleks meil pärast sõda mingi 
kaos valitsenud. Muidugi ei tohi seda nii mõista. Oige on, et sõjajärgsetel aastatel 
tehti mõnigi kord niisugust tööd, mida polnud kellelegi vaja. Ka ei olnud piira
mata tööpäeva töötund viljakam kui praeguse viiepäevase nädala töötund. Kuid 
kokku võttes tehti neil aastatel ära hiiglatöö.
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Nägin neil päevil Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumis, oma vanas töökohas 
‘tabelit, milles kajastub, kui suurte sammudega me 1940. a. alates edasi oleme liiku
nud:

1940 1945 1966
haiglaid ja dispansereid 58 146 191
voodikohti 5054 5681 14090
arste 813 460 3197

Elts peitu neis arvudes ka tubli tükk pärastsõja raskete aastate pingutusi ja 
tööd.

Vestles M. Kink

TERVISHOIU KORRALDUS TÖÖTAVA RAHVA HUVIDES

Eesti NSV Konstitutsioonist (Põhiseadusest) loeme kodanike põhiõigusi ja -kohu
seid käsitlevast peatükist: «ENSV kodanikel on õigus ainelisele kindlustusele kui ka 
•haiguse ja töövõime kaotamise puhul.. Seda õigust kindlustab tööliste ja teenijate 
sotsiaalkindlustuse laialdane arendamine riigi kulul, töötavale rahvale laialdase kuu
rortide võrgu kasutada andmine (Konstitutsiooni § 92).

Vastavalt Konstitutsiooni kõnesolevale eeskirjale on nüüd elluviimisel korraldu
sed tasuta arstiabi võimaldamiseks töötavale rahvale. Muutub põhjalikult tervishoiu 
organisatsiooni senine korraldus ja toimub sotsialistliku tervishoiu ülesehitamine. Selle 
teoksil oleva suure reformiga saab teoks üks neist olulistest hüvedest, mille osali
seks võib töötaja saada ainult sotsialistlikus ühiskonnas.
Koos kapitalistliku korra likvideerimisega on nüüd ka jäädavalt võimalus võetud 
tervise arvel äri teha. Kogu tervishoiu organisatsiooni väljaarendamine toimub nüüd 
ainuüksi puht tervishoiu põhimõtetel ja töörahva laialdaste hulkade huvides.

Oluliseks põhimõtteks tervishoiu ala korraldamisel on NSV Liidus peatähelepanu 
suunamine haigusttekitavate tegurite kõrvaldamisele. See põhimõte maksab ka meie 
tervishoiu ala korraldamisel ja et «profülaktika olgu meie lipukirjuks» — seda rõhutas 
ka Eesti NSV Tervishoiu rahvakomissar dr. V. Hion oma hiljutises raadiokõnes, mil
les ta käsitles Eesti NSV tervishoiu ala korraldust. NSV Liidu kasulikud ja väärtus
likud kogemused sel alal peavad olema juhtnööriks meie uue tervishoiukorralduse 
ülesehitamisel.

Oluliseks põhimõtteks on edasi arstiabi igakülgne kättesaadavus linnas ja samuti 
ka maal. Seda arvestades ongi ette nähtud kõigis keskustes polikliinikute ja ambula
tooriumide võrgu väljaarendamine. On iseenesest selge, et raviasutused tulevad viia 
nõuetele vastavale kõrgusele ja sotsialistlikus ühiskonnas ei tarvitse vist tervishoiu- 
aruanne enam kõnelda asutustest, «mis on seisukorras, et tegevus tuli lõpetada», «ravi 
võimalused haiglas on puudulikud», «haigla asub äärmiselt puudulikus ja vanas 
majas», «ruumide jaotus on lubamatu» jne. Tervishoiuasutiste selletaolised aruanded 
kuuluvad minevikku ühes kogu kodanliku Eestiga.

Eesti NSV tervishoiu uue korralduse aluseks on tervishoiu jaoskonnad nii linnas 
kui maal. Jaoskonnaarstide arv seejuures suureneb, sest jaoskonnaarstide töö ulatus 
laieneb senisega võrreldes tunduvalt. Seoses sellega ja tervishoiuorganisatsiooni ellu
viimisega üldiselt kerkib paratamatult päevakorrale arstide arvu küsimus. Kui kodan
likus Eestis kõneldi arstide üleproduktsioonist, siis võis selline seisukoht olla põhjen
datud ainult tookordsetes oludes, mil tervishoiu ala korraldamisel puudus kavakindlus 
ja laiemate hulkade olukorra arvestamine. Meie arstkonnale ja tervishoiutööliste 
kaadrile on vaja tõhusat juurdekasvu, et rahuldavalt toime tulla teostuva reformi 
elluviimisega. Arstide juurdekasvu suhtes on küsimus akuutne veel seetõttu, et meie 
arstkonna koosseis ei ole üldiselt noor.

Profülaktika rõhutamisel meie tervishoiu-organisatsioonis kuulub tö.htis koht 
laste tervishoiuküsimustele. Eesti NSV tervishoiu korraldus näebki selles mõttes ette 
pidevat arstlikku kontrolli laste suhtes. Siin seisab ees suur töö, et tulemusrikkalt 
ülla viia suremuse protsenti laste hulgas ja teiselt poolt kaasa aidata tugeva järelpõlve 
kasvatamisele.

Eesti NSV tervishoiu korralduse elluviimine on teostumas. See tähistab põhja
likku reformi ja nõuab selle elluviijailt suurt tööd. Kava tegelikul teostamisel peab 
täie arusaamisega selle tähtsusest kaasa minema kogu tervishoiutööliste kaader. Meie 
töötav rahvas ootab, et tasuta arstiabi korraldus ja rahva tervise kaitse uus organi
satsioon saab teoks kõikide tervishoiutööliste ustaval kaastööl ja täies plaanikindlu
ses, nii nagu seda nõuab sotsialistlik ülesehitustöö tervishoiu sektoris.

«Tartu Kommunist», nr. 31, 
laupäeva^ 2. novembril 1940

18 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1967 nr. 4 273



VÄÄRIKAT SISU NÕUKOGUDE TERVISHOIU KORRALDUSELE

Ligi 10 kuud kestnud nõukogude kord Eesti NSV-s on suutnud tuua olulisi muu
datusi meie tervishoiu korralduses. On toimunud ulatuslik ümberorganiseerimine ja 
on loodud palju uut. Nõukogude Eesti tervishoiu korraldusele on juha antud kindla
piirilisem välisvorm ja ülesanne seisneb nüüd selles — anda meie nõukogude tervis
hoiu korraldusele ka kõrgekvaliteediline sisu.

Meie töötav rahvas on juba võinud veenduda nõukogude tervishoiu korralduse 
otstarbekohasuses, mis lähtub tähelepanelikust hoolitsusest inimese eest. Juba mitme 
kuu kestel on võidud kasutada tasuta arstiabi ja arstiabiasutuste võrk on laienenud 
ning on veelgi laiendamisel. On avatud 8 uut polikliinikut, vabariigis töötab 21 uut 
ambulatooriumi, 8 hambaravimispunkti, 3 hambaravimisambulatooriumi, 2 nõuand
lat. Suuremate käitiste juurde avatakse arstiabi punktid, avatakse uusi nõuandlaid ja 
ambulatooriume maal, pühendatakse erilist hoolt laste tervishoiu korraldusele, suuren
datakse meditsiinilist personali jne.

Ka meie tervishoiu alal töötajad on suures enamuses asunud täie innuga nõuko
gude tervishoiu ülesehitamisele ja sellele väärika sisu andmisele. Ometi esineb siin 
veel ka rida puudusi. Neist kõneldi näteks hiljutistel ametiühingute kongressidel. 
Raudteelaste Ametiühingute kongressil esitatud aruandes tähendati, et üksikuil juh
tudel on arstid soodustanud logelejaid neile haiguspäevade andmisega. Kaubandus- 
tööliste Ametiühingu kongressil vastu võetud resolutsioonis rõhutatakse, et «on vaja 
tegelikult kontrollida polikliinikute ja ambulatooriumide tööd ja vastutusele võtta 
arstid, kes soodustavad logelejaid ja teisi töödistsipliini rikkujaid». Teiselt poolt on 
aga esinenud väärnähtust tasuta arstiabi kasutamises ka abivajajate poolt, on häiri
tud normaalset arstlikku tegevust arsti põhjuseta koju kutsumisega jne. Väärnäh
tuste põhjustajate karm korralekutsumine — olgu need siis meditsiinilise personali 
või arstiabi kasutajate hulgast — peab kaasa aitama nõukogude tervishoiu organi
satsiooni senisest veel edukamaks funktsioneerimiseks.

Nõukogude tervishoiu organisatsioonis langeb teatavasti tähtis osa abinõudele 
haiguste vältimiseks. Pannakse suurt rõhku heade tervishoiutingimuste loomisele 
käitistes, parandatakse korteriolusid jne. On ju teada, et näiteks tiisikuse leviku 
üheks põhjustajaks olid varemalt viletsad tööliskorterid.

Tähtsa osa nõukogude tervishoiutöös moodustab aga eriti võitlus nakkushai
guste vastu, kus võrreldes endise korraga on toimunud ja toimumas õige ulatusli
kud ümberkorraldused.

Tähtsaks põhialuseks edukaks võitluseks nakkushaiguste vastu on kõigepealt 
nakkushaiguste kiire ja õigeaegne avastamine. Selleks on vaja arstliku personaali ja 
elanikkonna tihedat koostööd. Esmaseks ülesandeks on õppida tundma üldjoontes 
tähtsamate nakkushaiguste haiguspilti. Tõhusat abi võiksid selles suhtes pakkuda 
kooliõpetajad (nakkushaigused koolides!), mitmesuguste koloniide personaalid jne. 
Nakkushaiguse õigeaegse avastamise kõrval on olulise tähtsusega ka esmase nak
kusallika selgitamine. Seda vastutusrikast tööd juhib kohapealne eriarst-epidemio- 
loog. Eriliste epidemioloogide ametisse seadmine on uuendus, mille on toonud sotsia
listlik riigikord. Uus korraldus ja selle õige rakendamine peab tagama nakkushai
guste liikumise lähima järelevalve ja õigeaegse tõrjetöö. Oleks lausa kuritegu sel
line arstiabi hilinemine — nagu see juhtus kodanliku korra ajal Narvas — tüüfuse 
taudi puhul mõni aasta tagasi.

Nakkushaiguste vastu võitlemisel on tähtsaks tõkkeabinõuks desinfektsiooni 
teostamine. Kodanlik kord pärandas meile ainult 4 desinfektsioonikambrit, neistki 
üks oli tarvitamiskõlbmatu. Käesoleva aasta plaan näeb ette, et igasse maakonda 
rakendatakse tööle üks desinfektsioonikamber ja Tallinnas — täiesti uus desinfekt- 
sioonijaam. Peale selle võidakse enamohustatud maakondi varustada veel liikuvate- 
transporditavate desinfektsioonikambritega.

Desinfektsioonikambrid kuuluvad sanitaar-epidemioloogiliste jaamade koos
seisu. Need jaamad on samuti uued asutised ja nendele alluvad peale selle mitmesu
gused laboratooriumid, samuti teostavad need jaamad nakkushaigete transporti. Kava 
kohaselt saab iga jaam selleks oma transportauto. Sanitaar-epidemioloogilist jaamu 
on Eesti NSV jaoks ette nähtud kogusummas 13 (kõigis maakondades ja peale selle 
veel Narvas ja Hiiumaal). Tööle on seni juba rakendatud 9 sanitaar-epidemioloogilist 
jaama.

Laiemaulatuslikuks ürituseks võitluses nakkushaiguste vastu kujuneb tänavu 
kaitsepookimine. Sundusliku difteeria-vastase kaitsepookimise asjus on Eesti NSV 
Rahvakomissaride Nõukogu juba annud vastava määruse. Selle kohaselt teostatakse1 
sundkorras kaitsepookimist difteeria vastu lastele 1—8 aasta vanaduses. Difteeria vas
tane vaktsineerimine kindlustab lapsi selle haiguse vastu 5—6 aastaks. Peale selle on 
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega Tervishoiu Rahvakomissarile antud 
õigus otsustada sundusliku kaitsepookimise teostamist nakkushaiguste puhul — kas 
kogu Eesti NSV-s või üksikutes piirkondades. Edasi laiendatakse senisega võrreldes 
kaitsepookimist rõugete vastu — senise kahe korra asemel kolmele. Sundkorras kaitse
pookimist rõugete vastu nähakse ette: 1. eluaasta jooksul, lastele — kes 8 aastat 
vanaks saanud ja kodanikele, kes 18 a. vanaks saanud.

Aastaplaani kohaselt teostatakse veel laiemaulatuslikku kaitsepookimist liitvakt- 
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siini abil — tüüfuse, paratüüfuse, düsenteeria ja paradüsenteeria vastu. See võimaldab 
kolme süstimisega saavutada immuniteeti nimetatud nelja haiguse vastu. Sundvaktsi- 
neerimisele tulevad kindlasti kõik isikud, kes tegelevad toiduainete müügi või val
mistamisega, samuti ka suuremaarvulised hooajalised töölisgrupid. Edasi on kavatsu
sel sunduslikule kaitsepookimisele võtta kõik tervishoiuasutistes töötajad ja veevär
kide töölised. Sundvaktsineerimine kavatsetakse läbi viia 15. juuliks.

Nagu siit selgub, on nakkushaiguste vastu võitlemise töös ülesanded eriti ula
tuslikud. Töö edukuse paremaks tagajaks on töötava rahva täie arusaamisega suhtu
mine kõigisse üritusisse. Samasuguse arusaamisega tuleb meil suhtuda aga kõigisse 
teistesse korraldustesse, mis on seoses täieliku üleminekuga nõukogude tervishoiule. 
Ei tohi hetkekski unustada, et kogu see töö toimub ainuüksi töötava rahva enda huvi
des, hoolitsemises töötajate hulkade eest. Nõukogude tervishoiu korral
dusele väärika sisu andmine eeldab aga ennekõike ennastsalgavat ja innustatud tööd 
kõigilt meie tervishoiutöölistelt.

«Tartu Kommunist», nr. 88, 
pühapäeval, 13. aprillil 1941

KOGEMUSTE VAHETAMINE ЭД KASUISTIKA

TRAUMAATILISE GÜNATREESIA JUHT

I. VEERMA ja A. SÄRG
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna sünnitusabi ja günekoloogia kateedrist, 
juhataja professor V. Fainberg, ja Tartu Linna Kliinilisest Sünnitusmajast, peaarst 

dotsent I. Veerma)

Günatreesiat tuleb ette harva ja enamasti on see kaasasündinud. 
Omandatud günatreesia võib areneda nakkushaiguste ja traumade taga
järjel. Menstruatsiooni ilmumisega kujuneb välja hematokolpos, eran
dina hematometra ja isegi hematosalpinks. Hematokolpose ravi seisab 
hüümeni avamises. Hematosalpinksi ravi alal puudub ühtne seisukoht, 
sest enamik akušööridest kardab astsendeeruva nakkuse ohtu ja pooldab 
operatsiooni. I. Braude (1) arvab, et operatsioonimeetodi valikul on otsus
tav tähtsus muna juhade seisundil. Sellest lähtudes soovitab ta hemato- 
salpinksid eemaldada laparotoomia teel ja alles pärast seda avada tupp. 
I. Danilov (2) on seisukohal, et enne tuleb avada tupp, lasta veri välja ja 
siis vajaduse korral teha ka laparotoomia. Enne teha laparotoomia ja see
järel opereerida tupe kaudu — nii soovitab A. Mandelštamm (3). Ta leiab, 
et hematosalpinksite eemaldamine on näidustatud siis, kui muna juhade 
normaalne talitlus on häiritud. Hiljem (4) jõuab ta järgmisele arvamusele: 
kui emakapoolne munajuhaots on lahti, võib teha ainult salpingostoomia 
ja muna juhad alles jätta.

F. Mikulicz-Radecki (6) arvab, et tänu antibiootikumidele pole ülenev 
nakkus kardetav. E. Vogt (7) leiab, et piisab salpingostoomiast ja muna- 
juhad võib säilitada. M. Brändi (5) kirjeldab kaasasündinud günatreesia 
juhtu ühepoolse hematosalpinksiga, mille ta tühjendas emaka kaudu 
(masseerides muna j uha vaginaalsel teel) ning muna j uha jäi edaspidi läbi
tavaks. Traumaatilise tekkega günatreesiat tuleb ette väga harva. Esi
tame ühe juhu kirjelduse.

17-aastane patsient J. A. hospitaliseeriti Tartu Linna Kliinilisse Sünnitusmajja 
(haiguslugu nr. 5282/1964. a.) urineerimistakistuse ja väliste suguelundite väärarengu 
tõttu. Tütarlaps oli 5 aastat tagasi kukkunud meestejalgrattalt ja vigastanud väliseid 
suguelundeid, kuid arsti poole ei pöördunud. Viimastel päevadel enne haiglasse tule
kut tekkisid suguelundite turse ja urineerimistakistus. Vaatamata hästi arenenud 
kehaehitusele ja väljakujunenud sekundaarsetele sugutunnustele menstruatsiooni ei 
olnud. Kateteriseerimise katsel ilmnes, et suured ja väikesed häbememokad olid kokku
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kasvanud ning ureetra ava polnud nähtav. Uriini eritus tupepilust pidevalt nööp- 
nõelapea-suuruse avause kaudu. Parempoolne suur häbememokk oli tursunud, väi
kesest avausest eritus mäda. Rektaalsel läbivaatusel selgus, et excavatio rectouterina 
on täidetud tsüstilaadse vetruva tuumoriga. Kõhu kaudu võis samuti palpeerida tuu- 
morit, mis ulatus naba ja sümfüüsi vahele, vasakul veidi kõrgemale kui paremal pool. 
Diagnoos: Atresia vaginae et vulvae. Haematocolpos. Haematometra. Haematosalpinx? 
Bartholinitis chronica dextra. Retentio urinae.

Pärast põie tühjendamist (punktsioon läbi kõhuseina) urineerimishäired möödu
sid. Uriinis leidus rohkesti leukotsüüte. Uriini külvis kasvas Escherichia coli, mis oli 
tundlik levomütsetiini suhtes. Püelogramm näitas, et mõlemad neeruvaagnad on 
normaalse suuruse, kuju ja asendiga. Neerude talitlus oli normaalne. Kusepõis oli 
laienenud. Kroonilist bartoliniiti raviti antibiootikumidega (0,5 g levomütsetiini suu 
kaudu 3 korda päevas ja 300 000 ühikut kolimütsiini lokaalselt iga päev 10 päeva 
vältel), samuti kasutati lühilainesoo jutust, mille tulemusena mäda eritumine 
lakkas.

20. XI 64. tehti operatsioon (kasutati intubatsioonnarkoosi). Pikilõikega avati 
kokkukasvanud häbememokad, mille järel tulid nähtavale introitus vaginae ja kusiti 
ava. Tupevalendik puudus. Ureetra avast allpool tehti tupeseina ristlõige ja nüri 
prepareerimise teel tungiti ureetra ja rektumi vahelise side- ja armkoe kaudu ette- 
kummuva hematokolpose seinani. Armkoest leiti 1X1 cm suurune kapseldunud mäda- 
kolle, mis eemaldati. Hematokolpose punkteerimisel saadi tumepruuni paksu verd. 
Samal kohal tehti ristlõige ja tühjendati nii hematokolpos kui ka hematometra. Tupe 
limaskesta ääred ühendati vulva limaskesta äärtega nii, et tupe sissekäik muutus 
kahele sõrmele läbitavaks. Vaginaalsel läbivaatusel selgus, et emakakael oli lame, 
selle kanal avatud ühe sõrme laiuselt, emaka taga ja kõrval võis tunda tumoroosseid

moodustisi. Arvestades, et tegemist on 
mõlemapoolsete suurte hematosalpinksi- 
tega, tehti laparotoomia Pfannenstieli 
meetodil. Kõhuõõne avamisel leiti, et peh
met konsistentsi emaka suurus vastas 
emaka suurusele 6.—7. rasedusnädalal. 
Munasarjad normist suuremad (5X4X 
X4 cm), vasakus corpus luteum. Bilate
raalselt paiknevad sarvjalt kõverdunud 
hematosalpinksid (vt. foto) olid emaka- 
poolses osas pöidlajämedused (läbimõõt 
1,5 cm) ja kõhretaoliselt tihked, ampul- 
laarses osas laienenud (7X5X5 cm), õhu
kese seinaga ning tugevasti liitunud peri-
toneum’i ja omentum majus’ega. Muna- 

Foto. Operatsiooni ajal avastatud juhade ampullaarsed osad olid täidetud
bilateraalsed hematosalpinksid tumeda vedela vere ja heledama fibrii-

niga. Liidetest vabastatud munajuhade 
distaalsed osad eemaldati osaliselt, juhade 
otsad jäeti avatuks.

Laparotoomiahaav paranes per primam, samuti ka tupehaav. Haige kirjutati 
välja heas seisundis 14. päeval pärast operatsiooni. Eemaldatud munajuha histo- 
loogilisel uurimisel (vt. tahvel XV, mikrofoto) leiti kroonilise põletiku tunnuseid: 
nekroosi, hemosideriini sisaldavaid makrofaage, mõõdukal määral granulatsioonkude, 
kohati puudus silinderepiteel. Kui patsiendi lahkumisest oli möödunud kaks kuud, 
kontrolliti ta seisundit, kusjuures selgus, et tupp on ühele sõrmele läbitav ja
menstruatsioon regulaarne.

Käesoleval juhul oli tegemist tupe alumise kolmandiku ja vulva 
omandatud, s. o. vigastuse tagajärjel tekkinud atreesiaga, mis arenes 
per secundam paranenud haavade tõttu (muuhulgas vihjab sellele ka 
armkoe vahele jäänud mädakolle). Günatreesiale on tüüpiline kaebuste 
vähesus; algul tekivad alakõhus valud periooditi (üks kord kuus) 
paari aasta vältel ning lõpuks vallanduvad ägedad valud ja arenevad 
urineerimishäired, mistõttu haige lähebki arsti juurde. Käesoleva juhu 
analüüsi järgi leiame, et operatsioonile eelnev antibiootikumide kasuta
mine võimaldab vältida nakkuse astsendeerumist. Operatsiooni on õigem 
alustada tupe kaudu ja alles pärast hematosalpinksite diagnoosimist teha 
laparotoomia. Et enamasti on tegemist tütarlastega, siis tuleb tingimata 
mõelda generatiivse funktsiooni säilitamisele. Kui hematosalpinksi seinas 
pole suuri muutusi, võib teha salpingostoomia. Antud juhtum näitab, 
kuivõrd oluline on, et pöörataks tähelepanu laste suguelundite vigastus
tele ning nad õigel ajal günekoloogi või lastegünekoloogi juurde suu
nataks.
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TAHVEL XV

V. Särgava (vt. tekst lk. 256)

Normaalsed sõnatajukõverad mitmesilbiliste (1) ja ühesilbiliste (2) testide 
puhul. Sõnatajukõverad otoskleroosi põdeval haigel mitme- (3) ja ühesilbiliste 
(4) testide puhul. Sõnatajukõverad sisekõrvakahjustustega haigel mitme- (5) ja 
ühesilbiliste (6) testide puhul. Viirutatud alad näitavad kõnetaju langust 

20 detsibellise ülelävelise müra mõjul.

I. Veerma ja A. Särg

Mikrofoto.
Munajuha histoloogiline preparaat



TAHVEL XVI

L. Reinvald

d
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СЛУЧАЙ ГИНАТРЕЗИИ В СВЯЗИ С ТРАВМОЙ

И. Вээрма и А. Сярг

Резюме

Описан случай гинатрезии у девушки 17 лет, образовавшейся в результате повреж
дения наружных половых органов и нижней трети влагалища. Больная была госпита
лизирована по поводу нарушения мочеиспускания и жалоб на периодические боли 
снизу живота. После соответствующей подготовки больной была произведена влага
лищная операция под интубационным наркозом.

Вначале были разъединены рубцы на наружных половых органах, в результате 
чего вскрылось преддверие влагалища и наружное отверстие уретры. Затем, препари
руя тупо между прямой кишкой и мочеиспускательным каналом, поперечным разрезом 
было рассечено заращение нижнего отдела влагалища. Гематокольпос опорожнен и 
края влагалища подшиты к вульве. Бимануальным исследованием выявлены гемато
метра и двухсторонний гематосальпинкс. Сделана лапаратомия по методу Пфаннештиля. 
Обнаружены большие гематосальпинксы в сращениях. В результате значительного изме
нения труб последние были резецированы и произведена сальпингостомия.

Послеоперационный период протекал гладко. Больная выписана на 14-й день в хо
рошем состоянии.

WOLFF-PARKINSON-WHITEI (WPW) SÜNDROOM 
TUBERKULOOSIHAIGEIL

L. REINVALD
(Tallinna Linna Tuberkuloositõrje Dispanserist, peaarst I. Krainjaja)

1939. aastal kirjeldasid Wolff, Parkinson ja White esmakordselt 
elektrokardiograafilist sündroomi, mis seisab P-Q-aja lühenemises, kus
juures QRS-kompleks samal ajal pikeneb. Mainitud sündroom kannab 
sellest ajast alates WPW-sündroomi nimetust. Tänapäeval puudub selle 
etioloogia ja patogeneesi alal veel ühtne seisukoht.

WPW-sündroomi puhul orgaaniline kahjustus enamasti puudub, mis
tõttu on levinud vaade, et siinussõlmest lähtuv impulss läbib mitte 
atrioventrikulaarse juhtesüsteemi, vaid levib lühemat teed mööda, nn. 
Kenti lihasekimbu kaudu. Kuid see hüpotees ei ole patoloogilis-anatoo- 
miliselt veenvat kinnitust leidnud.

Wolff, Parkinson ja White rõhutasid vegetatiivse närvisüsteemi para- 
sümpaatilise osa tähtsust sündroomi tekkimises intaktse südame puhul. 
WPW-sündroom võib esineda koos mitmesuguste orgaaniliste müokardi- 
kahjustustega [H. Goldberg ja S. Lewis (8), D. Gomola (1), K. Zamfir jt. 
(2)], kaasasündinud südameriketega [Th. Fox (11)] jm. Eksperimentaalse
tes töödes on kinnitust leidnud nii ekstrakardiaalsed [A. Lirman (3)] kui 
ka intrakardiaalsed tegurid. [G. Grishman jt. (9)].

Enamik autoreist [V. Salmanovitš ja M. Udelnov (6)] jagab seisu
kohta, et sündroomi tekkes on peamine tähtsus atrioventrikulaarse sõlme 
funktsionaalsel seisundil.

Meile kättesaadavas kirjanduses leidus umbes 30 WPW-sündroomi 
kirjeldust tuberkuloosihaigeil [Th. Fox (11), U. Ferraro, L. Bricarello 
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(10) jt.], kusjuures sündroomi tekkimise ja arenemise seisukohalt etendas 
tähtsat osa kas otsene tuberkuloosne müokardikanjustus või tuberku
loosne intoksikatsioon. Paljudel juhtudel pidi arvestama ka tuberku
loosiga kaasnevaid haigusi kui WPW-sündroomi põhjustajaid.

Naispatsient H. P., 28 a. vana, oli lapsena põdenud leetreid ja läkaköha. 1954. 
aastal (18-aastaselt) oli haigestunud dissemineerunud kopsutuberkuloosi (destrukt
sioon mõlemas kopsus). Pärast lühiajalist streptomütsiinkuuri rajati kahepoolne 
õhkrind. Vasakpoolne õhkrind tüsistus 4 kuu pärast pneumopleuriidiga, mille 
tõttu see lõpetati. Poolteise aasta pärast lõpetati ka parempoolne õhkrind, sest see 
osutus ebaefektiivseks. Et protsess parempoolses kopsus progresseerus, tehti 1960. a. 
kaheetapiline torakoplastika 6 roide ulatuses. Juba enne operatsiooni märkas haige 
lühiajalist südamepekslemist ja jalgade tursumist, millele kopsutuberkuloosi äge
das järgus tõenäoliselt erilist tähelepanu ei pööranud. 1960. aastast alates tuber
kuloos ei ägenenud ja protsessi peeti paranenuks. Hooti tekkis südamepekslemine, 
mis kestis lühikest aega ega põhjustanud erilisi vaevusi.

Objektiivselt. Toitumus rahuldav. Nahk ja nähtavad limaskestad normaalsed. 
Perifeersed lümfisõlmed pole suurenenud. Rindkere parem pool kitsenenud ja 
deformeerunud, nahal operatsiooniarm. Hingamisliigutused paremal vähenenud. 
Perkutoorne toon on paremal lühenenud, auskulteeritav vesikobronhiaalne hinga- 
miskahin. Vasakul on hingamine vesikulaarne. Mõlema kopsu ulatuses on kuulda 
üksikuid kuivi räginaid. Pulss arütmiline (respiratoorne arütmia), sagedus 72 X 
minutis, rahuldava pinge ja täitumusega. Südame piirjooned ja mõõtmed normaal
sed, toonid puhtad. Arteriaalne rõhk 114/82 mmHg. Kõhuõõneelundid ja neuro- 
endokriinne süsteem iseärasusteta.

Vereanalüüs: SR 21 mm tunnis, hgb. 13,0 g%, leukots. 4400 (basof. 1%, eosinof. 
2%, keppt. 4,5%, segmentt. 52,5%, lümfots. 29% ja monots. 11%).

2 kuud pärast operatsiooni 1960. aastal tehti esmakordselt elektrokardiogramm. 
Leiti siinusarütmia. Intervall P-Q oli 0,09 sek., QRS-kompleks 0,12 sek. R-saki pil- 
bastumine I, II, III, Vi, V4 lülituses. Esinesid atrioventrikulaarse päritoluga ekstra- 
süstolid negatiivse P ja QRS normaalse laiusega (0,07 sek). T-sakk oli kõigis lüli- 
tustes madal, S-T-intervall paiknes kas isoelektrilisel joonel või sellest allpool. TV4 
oli teravatipuline ja võrdhaarne («когопаагпе» T).

1961. a. tehtud elektrokardiogrammil ekstrasüstoleid ei leitud, küll aga leiti 
respiratoorne arütmia. P-Q-intervall oli 0,06 sek., QRS-kompleks 0,14 sek. Standard- 
lülitustes ilmnes lõigus S-T-depressioon, mis pärast füüsilist koormust süvenes 
veelgi. T-sakk madal. QRS= +57°. Elektrokardiogramm oli iseloomulik WPW-sünd- 
roomile Hisi kimbu vasaku sääre blokaadiga. 1964. a. tehtud elektrokardiogrammid 
olid samasuguste muutustega (vt. tahvel XVI).

Et südametegevuse häired algasid dissemineerunud kopsutuberkuloosi 
ägedas faasis, võib oletada, et üheaegselt kopsumuutustega võis tekkida 
ka müokardi spetsiifiline või paraspetsiifiline kahjustus. Mõnede autorite 
[A. Jaroševski (7), L. Rusjev kaasautoritega (5), A. Rabuhhin ja J. Mi- 
levskaja (4)] arvates ei ole sellised juhud haruldased, kuid jäävad õigel 
ajal diagnoosimata.

Pärast antibakteriaalset ravi taandarenesid koos dissemineerunud 
kopsutuberkuloosiga ka müokardimuutused (kadus koronaarne T-sakk). 
Eespool toodu järgi võib oletada, et müokardikah  j ustused põhjustavad 
irreversiibleid muutusi atrioventrikulaarse sõlme talitluses, mille taga
järjel WPW-sündroom jääb püsima.

Eespool kirjeldatud patsiendi pikaajalisel jälgimisel saadud tähele
panekud lubavad ühineda enamiku autorite arvamusega WPW-sündroomi 
healoomulisest kulust.

KIRJANDUS: 1. Гомола Д. Cor et Vasa, 1963, 5, 4, 298—310. — 2. Замфир К. 
и др. Терапевт, архив, 1959, 4, 70—78. — 3. Лир май А. В. Клинич. медицина, 1956, 
5, 60. — 4. Р а б у х и н А. Е., Милевская Ю. Л. Терапевт, архив, 1962, 2, 13—19. — 
5. Русев Л. Р. и др. Пробл. туберкулеза, 1961, 5, 25—28. — 6. С а л ь м а н о в и ч В. С., 
У дельнов М. Г. В кн.: Вопросы патологии и физиологии сердца, М., 1955, 
240—254. — 7. Ярошевский А. Я- Терапевт, архив, 1959, 11, 49—51. — 8. G oi el
be г g, Н. Н., L е w i s, S. М. Amer. Heart J., 1950, 4, 614—618. — 9. Grish- 
m a n, G. A. a. oth. Amer. Heart J. 1950, 4, 557—572. — 10. F e г г а r o, U., Bri- 
carello, L. Minerva Med. 1963, 54, 39, 1436—1440. — 11. Fox, Th. T. Amer. Heart 
J. 1957, 5, 771—781.
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СИНДРОМ ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА (WPW) 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Л. Рейнвальд.

Резюме

В 1939 году Вольфом, Паркинсоном и Уайтом впервые был описан электрокардио
графический синдром, заключающийся в укорочении интервала PQ при одновременном 
удлинении комплекса QRS (синдром WPW).

Вольф, Паркинсон и Уайт подчеркивали важность парасимпатического отдела ве
гетативной нервной системы в возникновении синдрома при интактном сердце. Синдром 
WPW может встречаться в сочетании с различными органическими поражениями мио
карда, с врожденными пороками сердца и т. д. В экспериментальных работах нашли 
подтверждение как экстракардиальные, так и интракраниальные факторы.

В доступной нам литературе мы нашли около 30 описаний синдрома WPW у боль
ных туберкулезом, когда с точки зрения возникновения и развития синдрома большая 
роль принадлежала или непосредственному туберкулезному поражению миокарда, или 
туберкулезной интоксикации. Кроме того, необходимо было учитывать и сопутствующие 
туберкулезу заболевания в качестве причины WPW синдрома.

Описывается случай заболевания, в котором нарушения сердечной деятельности 
возникли у больного в острой стадии диссеминированного туберкулеза легких. В дан
ном случае можно было предположить, что одновременно с изменениями в легких могло 
возникнуть специфическое или параспецифическое поражение миокарда. После лечения 
вместе с диссеминированным легочным туберкулезом исчезли и изменения миокарда, но 
синдром WPW остался. По-видимому, поражение миокарда приводит к необратимым 
изменениям в функции атриовентрикулярного узла. Эта точка зрения совпадает с мне
нием большинства авторов о доброкачественном течении синдрома WPW.

4BIKS VELSKRITELE JA ÕBEBELE

MEDITSIINIÕE OSATÄHTSUS LASTEREUMA- 
VASTASES VÕITLUSES

Arstiteaduse kandidaat E. MÜLLERBEK
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu 

Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Ligikaudu 75% reumajuhtudest algab lapse- või noorukieas. Haiguse 
algus võib olla äge, polüartriidi, müokardiidi, endokardiidi ereda kliini
lise pildiga või mingite muude närvireuma või vistseraalse reuma näh
tudega. Ent mõnel juhul kulgeb haigus varjatult (latentselt) ja selle 
sümptoomid puuduvad või on väga ebatäpsed ja ebaselged. Neil juhtudel 
diagnoositakse reumat alles siis, kui südame klapirike on juba tekkinud. 
Ka sellistel juhtudel, kus reuma algus oli äge ja kliiniliselt selge, võib 
see edaspidi pikemat aega kulgeda latentselt ja ainult korduv hoog või 
märkamatult kujunenud südamerike viitavad haigusele. Reuma kulu 
iseärasused dikteerivad spetsiaalse organisatsiooni loomise vajaduse, kes 
haiguse vastu võitleks, ja seavad arstidele ja keskharidusega meditsiini
töötajatele erilised ülesanded. Reuma vastase võitluse teravik peab olema 
suunatud lapseeale, mil see haigus kõige sagedamini algab.

Reuma tekkimisel etendavad tähtsat osa streptokokid. Viimased põh
justavad organismi allergiseerumise, kutsuvad esile korduvaid haigus
hooge ja reumaatilisi muutusi sidekoes. Seepärast on igasugune võitlus 
streptokokkidest põhjustatud haiguste vastu samal ajal ka võitlus reuma 
vastu. Nõukogude Liidu silmapaistvam reumatoloog A. Nesterov mainib, 
et kui võidame streptokoki, siis laheneb sellega ka reumavastase võitluse 
probleem. v

Laste patronaažkülastuste ajal ja meditsiiniliste protseduuride tege
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misel kodus peab meditsiiniõde või velsker hoolikalt tundma õppima pere
konna elutingimusi, korteri seisundit hügieeni aspektist, tuleb selgusele 
jõuda, kas last hooldatakse õigesti jne. Vajaduse korral on vanematele 
tarvis anda asjalikku nõu lapsele õige keskkonna loomiseks. Hügieeni- 
alastel üritustel on eriti oluline tähtsus lastekollektiivides — lasteaedades, 
koolides ja internaatkoolides, kus alati peitub oht streptokokinakkuse 
kontsentreerumiseks. Ruumide hoolikal koristamisel, toidunõude ja pesu 
pesemisel — kõigel sellel on samuti suur tähtsus.

Alati peab taotlema, et terve laps, ükskõik kui vana, eraldataks 
angiini, sarlakeid või mõnda muud streptokokinakkusega seostatavat 
nakkushaigust põdevatest lastest (nii kodus kui ka lasteasutuses). Kui 
laps on haigestunud angiini, otiiti või haimoriiti, on õige ravimine väga 
tähtis. Arsti poolt määratud sulfaniilamiidide või antibiootikumide kuur 
tuleb täielikult lõpuni viia.

Lastevanemad lõpetavad ravi sageli pärast lapse kehatemperatuuri 
normaliseerumist ja enesetunde paranemist, mistõttu nakkuskolle! täie
likult ei likvideerita. Hiljem, külmetuse või muude ebasoodsate tegurite 
mõjul, puhkeb haigus korduvalt. Korduvaid haigestumisi on raskem 
ravida, sest mikroobid muutuvad resistentseks antibiootikumide suhtes. 
Kõige olulisem on aga see, et streptokokinakkuse tagajärjel sugenenud 
haiguste korduvad ägenemised sensibiliseerivad organismi.

Peale streptokokinakkuse soodustavad reumasse haigestumist orga
nismi nõrkus, selle vastupanuvõime nõrgenemine, halb füüsiline treeni
tus, ebaõige toitumine, vitamiinide, eriti C-vitamiini-puudus toidus. See
pärast on oluline tähtsus kehakultuuril ja spordil: liikumismängudel 
vabas õhus, suusatamisel, uisutamisel, ujumisel jm. Toit peab sisaldama 
täisväärtuslikke valke ega tohi olla süsivesikute ja rasvadega üle koor
matud. Vanematele tuleb nõu anda, milliseid toiduaineid lastele osta 
(kohupiim, munad, liha ja kala). On vaja harjutada, et nad lastele 
maiustuste asemel tooksid õunu, apelsine, pähkleid või valmistaksid 
maitsvaid salateid toorest porgandist, kapsast ja muust köögiviljast.

Kõik loetletud abinõud, mis on suunatud võitluseks streptokokkidega, 
lisaks nendele lapse organismi tugevdamine, aitavad haigust ära hoida —• 
see on reuma esmane profülaktika. Erilist tähelepanu tuleb pöörata las
tele, kes angiini põevad sageli, ja neile, kellel on leitud kroonilisi mäda- 
infektsiooni koldeid (tonsilliidid, haimoriidid, sinusiidid, koletsüstiidid 
jm.). Neil on tihti arenenud toksiline (veel mitte reumaatiline) südame- 
kahjustus ja nad kõik peavad olema eriarvel nii jaoskonnaarsti kui ka 
reumatoloogi juures, kui viimane töötab antud keskuses. Seda rühma 
märgitakse kui reuma suhtes ohtlikku. Jaoskonnaõde peab neid lapsi 
hästi tundma ja nende tervise seisundit hoolikalt jälgima. On tähtis 
aktiivne sanitaarselgitustöö nende vanemate hulgas, kusjuures tuleb 
taotleda, et last arsti ettekirjutuste kohaselt püsivalt ravitaks ja ka lapse 
organismi tugevdamisele tähelepanu pöörataks.

Kui arsti jaoskonna ja lasteasutuste meditsiinipersonal esmasele pro
fülaktikale küllaldast tähelepanu pöörab, siis pole kahtlust, et reumasse 
haigestumine väheneb.

Kui laps on juba haigestunud, peab ta saama ravi ja viibima alalise 
meditsiinilise järelevalve all nõukogude reumatoloogide poolt väljatöö
tatud süsteemi järgi, mis kujutab endast etapilist ravi. Sel juhul ravi
takse last 2—4 kuud haiglas, võimaluse korral spetsiaalses reumapalatis 
või -osakonnas. Mõnes haiglas (näiteks Tallinna I Lastehaiglas) viibivad 
lapsed mainitud aja teisel poolel linnalähedastes osakondades.

Peale medikamentoosse ja hormoonravi on suur tähtsus ka säästval 
režiimil, mida alustatakse juba esimestest haiguspäevadest alates. Pika
ajalised tähelepanekud näitavad, et ägeda reumaprotsessi puhul püsib 
haigus kuni 12 kuud aktiivsena isegi soodsa kulu korral. Kui haigus 
kulgeb pikaldaselt ja tekivad retsidiivid, vältab see tunduvalt kauem.
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Haiguse kogu aktiivse perioodi ajal on eriti tähtis, et vähendataks südame 
koormust, mille sihiks on ära hoida taandarenematute muutuste tekkimist 
südameklappides ja -lihases. Esialgu määratakse range voodirežiim. 
Mõnikord langeb kehatemperatuur juba esimese ravinädala jooksul, kao
vad valud liigestes ja südames ning enesetunne muutub heaks. Isegi 
raskekujulisi müokardiite, mille puhul täiskasvanuil on rohkesti kaebusi, 
taluvad lapsed võrdlemisi kergesti. Ravialuste väljanägemine võib samuti 
olla väga hea ja meditsiiniõel, kelle reuma-alased teadmised on vähesed, 
pole arusaadav, miks neil ei lubata tõusta ja laua juurde tulla, koridori 
või tualettruumi minna jne. Ka lapsed ise kannatavad sageli range 
režiimi all.

On vaja rangelt jälgida režiimi. Palatis tuleb luua selline õhkkond, 
et laps ei tüdineks voodis viibimisest. Lõbusa tuju ja optimistliku meele
olu aitavad luua jutustuste või muinasjuttude ettelugemine ning jutus
tamine. Lapsega on vaja rääkida ja naljatada. Meditsiiniõde peab meeles 
pidama, et õige poetamine ja hoolitsemine on niisama tähtsad kui 
ravimid.

Palatites peab olema värske õhk ja mitte üle 18—20° sooja, ruume 
tuleb õhutada iga 2—3 tunni järel. Pärast lõunat peavad lapsed magama 
avatud akendega ruumis (igal aastaajal, välja arvatud väga tugev külm), 
kusjuures on tarvis vältida tuuletõmbust. Kui haigla juures on aed, 
viiakse lapsed suvel sinna lamama (välivoodid vms.). Ravimite andmisel 
peab jälgima, kuidas laps neid võtab. Kui pärast salitsülaatide või teiste 
ravimite võtmist tekivad iiveldus, oksendamine või muud ebameeldivad 
aistingud, siis tuleb sellest teatada arstile, kes võib-olla määrab mõne 
muu preparaadi.

Kui lapsel ilmneb vereringe puudulikkus, siis peab voodi peapoolne 
ots veidi kõrgemal asetsema, mõnel juhul tuleb haige seada pool-istuvasse 
asendisse. Peab jälgima, et laps saaks arsti poolt määratud dieettoitu. 
Vanematele tuleb selgitada, et reumahaigele on maiustused kahjulikud, 
kodust võib tuua peamiselt puuvilja, rohelist aedvilja ja mahlu.

Juba voodirežiimi ajal lastakse teha kergeid hingamisharjutusi, 
näidustatud on lühiajaline jäsemete massaaž. Kui voodirežiimi algusest 
on möödunud 8—10 päeva, lubatakse voodis vaikselt istuda. Samal ajal 
laiendatakse hingamisharjutuste kompleksi ja lastakse jalgadega teha 
sujuvaid aktiivseid liigutusi. Vastavalt sellele, kuidas laps viiakse üle 
poolvoodirežiimile, täieneb ka võimlemisharjutuste kompleks, millel ravi 
edukuse seisukohalt on oluline tähtsus. Suurtes haiglates korraldavad 
ravikehakultuuri harjutusi instruktorid, väikestes aga ravikehakultuuri 
metoodikat valdavad palatiõed..

Reumahaiged higistavad tugevasti, seepärast tuleb neil pesu ja voodi
linu sageli vahetada, hoolitseda naha ja suukoopa puhtuse eest. Kui laps 
viiakse üle üldrežiimile, lubatakse tal koolitööd alustada. Kui haiglas 
pedagoogi ei ole, siis peab meditsiiniõde ka siin abistama: leidma koha 
õppimiseks, seadma valgustuse õigesti, jälgima, et laps end liiga ei väsi
taks. Niikaua kui laps haiglas viibib, peab meditsiiniõde asendama ema, 
perekonda ja pedagoogi ning pärast haiglast lahkumist olema talle pari
maks sõbraks. .

Pärast haiglast väljakirjutamist suunatakse reumahaige laps nii
nimetatud kohalikku sanatooriumi järelravile. Sellistesse sanatooriumi
desse võetakse siis, kui reumahoost on möödunud 4—6 kuud, haigus
nähud vaibunud, kuid aktiivne protsess tegelikult jätkub. Mõnel juhul 
täheldatakse sel ajal veel aeg-ajalt kiirenenud SR-i ja subfebriilset keha
temperatuuri, biokeemilised näitajad viitavad protsessi aktiivsusele. 
Vabariigis puuduvad sanatooriumid reumahaigete laste järelraviks. Sel
liste sanatooriumide avamisel peab meeles pidama, et neis on keskseteks 
kujudeks meditsiiniõde ja pedagoog.
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Meie oludes lähevad lapsed pärast haiglaravi koju ja viibivad jaos
konna- ja kooliarsti ning meditsiiniõdede, linnades, kus on reumatoloogia- 
kabinetid, aga reumatoloogi järelevalve all. Kõik nad on arvele võetud 
(dispanserikaart, vorm nr. 30). Pärast haiglast lahkumist vabastatakse 
mõned kooliskäimisest; neid, kellel haigus kulges soodsamalt, lubatakse 
kooli, kuid neile antakse üks või kaks täiendavat vaba päeva nädalas. 
Tavaliselt vabastatakse laps kehalise kasvatuse tundidest koolis ja spordi
koolist lühemaks või pikemaks ajaks, sõltuvalt südamekahjustuse astmest. 
Samal ajal määratakse talle ravikehakultuuri harjutused, mis on väga 
vajalikud südame ja organismi üldseisundi tugevdamiseks. Kooli medit
siiniõde peab jälgima, et kehakultuurist vabastatud lapsed peaksid neile 
määratud režiimi, selles peavad teda abistama nii vanemad kui ka peda
googid. Sest mõnikord juhtub, et vabastatud mängivad vahetunni ajal 
või pärast kooli täie hooga jalgpalli. Mõned püüdlikud õpilased ei kasuta 
täiendavaid puhkepäevi. Neid tuleb kontrollida.

Suurt ettevaatust nõuab kaitsepookimiste tegemine reumahaigetele 
lastele. Igasugune võõra valgu süstimine, nagu seda on vaktsiin, võib 
põhjustada organismi täiendava sensibiliseerumise ja muid ebameeldivaid 
nähte ning isegi reumaprotsessi ägenemist. Seepärast vabastab arst 
(olenevalt reuma laadist) lapsi kaitsesüstimistest keskmiselt 1 aastaks 
pärast reumahoogu. Kunagi ei tohi reumat põdenud lapsele kaitsepoo
kimist teha ilma arsti korralduseta ning SR-i ja vere mõne biokeemilise 
näitaja eelneva uurimiseta.

Pärast haiglast lahkumist teeb meditsiiniõde patronaažkülastuse ja 
kontrollib edaspidi, kas haige määratud ajal ilmub jaoskonnaarsti või 
reumatoloogi vastuvõtule. Mingi juurdetulnud, eriti streptokokinakkusega 
seoses oleva haiguse puhul peab haiget kodus hoolikalt ravima ja seejärel 
reumakabinetis kontrollima. Reuma retsidiivide vastu võitlemisel on 
oluline tähtsus bitsilliinprofülaktikal, mida tehakse bitsilliin-3-ga. Seda 
süstitakse üks kord nädalas 300 000 TÜ eelkooliealistele ja 400 000 kuni 
600 000 TÜ kooliealistele lastele. Ravikuur kestab kuus nädalat. Samal 
ajal antakse ka atsetüülsalitsüülhapet (aspiriini) 0,1—0,12 g eluaasta 
kohta päevas. Streptokokkidevastane ravi antibiootikumidega, mis on 
kombinatsioonis desensibiliseeriva atsetüülsalitsüülhapperaviga, vähendab 
reuma retsidiivide arvu tunduvalt. Retsidiivide vähenemine omakorda 
vähendab südamerikete arvu, seega ka reuma tagajärjel tekkinud inva
liidide arvu.

Bitsilliinprofülaktika määrab arst, seda teeb aga meditsiiniõde. Kui 
profülaktikat tehakse kodus, siis antakse atsetüülsalitsüülhape ema kätte, 
lasteasutustes manustab seda iga päev meditsiiniõde. Bitsilliini ei määrata 
lastele, kes ei talu penitsilliini, samuti neile, kes peale reuma põevad 
bronhiaalastmat, nõgestõbe, heinapalavikku või muid allergilisi haigusi. 
Ka ei tehta seda lastele, kel ilmneb kõrgenenud tundlikkus muude anti
biootikumide ja sulfaniilamiidide suhtes. Kui pärast bitsilliini süstimist 
tekivad mingid ebatavalised reaktsioonid (naha punetus, kibelemine, halb 
enesetunne, vappekülm), siis on vaja kiiresti kutsuda arst. Raskematel 
juhtudel tuleb naha alla süstida 0,3—0,5 ml 0,1% atropiinilahust, anda 
nuusutada nuuskpiiritust, hiljem süstida 1 ml 0,1% adrenaliinilahust või 
1 ml 5% efedriinilahust ja 1 ml 2—5% dimedroolilahust. Kõik need ravi
mid peavad bitsilliinravi korral alati käepärast olema. Kuigi tüsistusi 
tekib väga harva, tuleb nende kõrvaldamiseks valmis olla.

Et iga arst ja meditsiiniõde (otorinolarüngoloog, neuropatoloog, prot- 
seduuriõde jt.) teaksid, et laps põeb reumat, soovitame märkida iga poli- 
kliinikukaardi kaanele täht «R», kahtlaste või ohustatute kaardile täht 
«К». See meenutab igale jaoskonna- ja eriarstile või meditsiiniõele, kui
das lapsele tuleb läheneda uue haiguse tekkimisel, nakkushaigega kokku
puutumise, kaitsepookimise jms. korral.

Saavutuseks reumahaigete laste etapilises ravis on sanatoorse inter- ■ 
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naatkooli avamine Keila-Joal (Harju rajoonis). Sanatoorses metsakoolis 
on lapsed meditsiinipersonali pideva järelevalve all, neile on loodud eri- 
režiim, füüsiline koormus määratakse südame ja üldise tervise seisundi 
järgi, toimuvad bitsilliin- ja atsetüülsalitsüülhapperavi, füsioteraapia. 
Lapsed saavad rohkesti vitamiine, neid toidetakse vastavalt sanatooriumi
des kehtivatele normidele. Korraldatakse mudaravi. Lapsi õpetavad koge
nud pedagoogid, kes tunnevad reumahaigete organismi iseärasusi. Laste 
ülalpidamine koolis on tasuta. Vastuvõttu toimetab arstlik komisjon 
Haridusministeeriumi juures. Komisjoni saadab lapsi rajoonipediaater 
või reumatoloog.

Ehkki vabariigis reumasse haigestumine ja selle tagajärjel südame- 
rikete tekkimine väheneb, tuleb arstidel ja keskharidusega meditsiinitöö
tajatel veel palju töötada, et võitluses reumaga saavutada senisest pare
maid tulemusi.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В БОРЬБЕ С РЕВМАТИЗМОМ У ДЕТЕЙ

Е. Мюллербек

Резюме

Острие противоревматической борьбы должно быть направлено на детский возраст, 
так как в 75% случаев ревматизм начинается в детском или юношеском возрасте. 
Начало заболевания может быть острым, с яркой картиной полиартрита, миокардита, 
эндокардита или с явлениями нейроревматизма и др.

В некоторых случаях болезнь протекает скрыто, и симптомы её отсутствуют или 
нечётко выражены. Остро начавшийся ревматизм может в дальнейшем также принять 
латентное течение, и только повторный приступ или незаметно сформировавшийся по
рок сердца указывают на заболевание.

Особенности течения ревматизма диктуют необходимость создания специальной 
организации и ставят перед врачами и средними медицинскими работниками особые 
задачи.

В возникновении ревматизма большая роль принадлежит стрептококковой инфек
ции, слабости детского организма, недостатончости витаминов в пище, а также частым 
заболеваниям. В связи с этим для уменьшения заболеваемости ревматизмом важное зна
чение имеют первичная профилактика, борьба со стрептококковой инфекцией, тщатель
ное лечение и наблюдение за детьми, часто болеющими ангинами, а также правильная 
организация ухода за детьми. Важно, чтобы медицинские сестры при патронажных посе
щениях проводили санитарно-просветительную работу среди родителей и ухаживающих 
за детьми лиц, а также давали родителям полезные советы по организации нормальной 
обстановки вокруг ребёнка.

При лечении больных ревматизмом детей в больнице медицинская сестра выпол
няет ответственное задание. Она внимательно следит за состоянием больного и выпол
няет все распоряжения врача, необходимые для скорейшего выздоровления ребёнка. 
В больничной палате следует создать такую обстановку, чтобы ребенку не наскучило 
пребывание в постели. Медицинская сестра никогда не должна забывать, что правиль
ный уход и забота о ребёнке так же важны, как и лекарства.

В наших условиях дети после больницы возвращаются домой и находятся под 
наблюдением участкового врача, школьного врача и медицинских сестер. При нали
чии ревматологических кабинетов дети находятся под наблюдением ревматологов. 
Школьная медицинская сестра должна всячески наблюдать, чтобы перенесшие ревма
тизм дети выполняли назначенный им режим, в чем ей должны оказывать помощь как 
родители, так и педагоги.

Большой осторожности требует проведение защитных прививок детям, больным 
ревматизмом. Инъекция всякого чужеродного белка, каким является и вакцина, может 
привести к дополнительной сенсибилизации организма и даже к обострению ревматиче
ского процесса.

В борьбе с рецидивами ревматизма важное место занимает бициллинопрофи- 
лактика, которую обычно проводят бициллином-3. Бициллинопрофилактику назначает 
врач, но проводит её медицинская сестра. Это ответственная задача, при выполнении 
которой внимание к состоянию ребенка не должно ослабевать и не должна умень
шаться настороженность в отношении необычных реакций.

Несмотря на то, что в республике заболеваемость ревматизмом и развитие в ре
зультате заболевания сердечных пороков уменьшается, врачам и средним медицинским 
работникам предстоит еще многое сделать, чтобы достичь еще лучших результатов в 
борьбе с ревматизмом.
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KROONILISE TONSILLIIDI ETIOLOOGIAST, PATOGENEESIST 
JA DIAGNOOSIMISEST

Arstiteaduse kandidaat A. LUTS
(Tallinna Vabariiklikust Haiglast, peaarst A. Roosileht)

Mõistet «krooniline tonsilliit» ei ole kuni viimase ajani täpsustatud 
ja kõik teadlased ei tõlgenda s^da ühesuguselt. S. Fein (6) eitas mainitud 
haiguse olemasolu, selle kliinilisi ja patoloogilis-anatoomilisi tunnuseid. 
A. Dietrich (5) ja N. Karpov (1) leidsid, et kroonilist tonsilliiti ei saa vaa
delda kui põletikku, kui eraldi haigusvormi ja soovitasid selle asemel 
kasutada terminit «tonsillopaatia». B. Preobraženski (3) leiab, et haiges
tuda võivad ka need, kes angiini ei ole põdenud, ja haigus on paljude 
mittespetsiifiliste ärritite (külmetus, väsimus jt.) mõju tagajärjeks, kus
juures kroonilise tonsilliidi patogeneesis olevat peatähtsus troofika 
häirumisel mandlis (selle tõttu kannatavat mandlikoe kaitse- ja kohane
misprotsessid).

Tänapäeval tuleb kroonilist tonsilliiti vaadelda kui infektsioos-aller- 
gilist haigust, sest selle ja metatonsillaarsete haiguste puhul domineerib 
monoallergia hemolüütilise streptokoki vastu. Seega krooniline tonsilliit 
on kurgumandlite haiguslik seisund, mis tekib organismi reaktiivsuse 
muutumise tagajärjel ebasoodsate välistingimuste mõjul või organismi 
nõrgenemise korral. Juba käesoleva sajandi 20. ja 30. aastatel tehti kind
laks, et ainult vastsündinud võib haiguslike muutusteta mandleid leida.

Mandlid reageerivad väliskeskkonna teguritele pidevalt. See avaldub 
reaktiivsetes-morfoloogilistes muutustes. Selliseid kurgumandleid, millel 
funktsionaalse tegevuse häired puuduvad, tuleb L. Lukovski (2) arvates 
pidada kliiniliselt terveks. Krooniline tonsilliit väljendub juba ulatus
likumates patoloogilis-anatoomilistes muutustes, funktsionaalse tegevuse 
häiretes ja kliinilistes sümptoomides, mis mõnikord võivad seostuda ainult 
kurgumandlitega, kuid enamasti lisandub ka üldreaktsioon ja haigusest 
haaratakse teised elundid või elundsüsteemid. Krooniline tonsil
liit on organismi üldhaigus.

Et kurgumandlid on tihedalt seotud teiste elundsüsteernidega, seda 
näitavad elektrokardiogrammis täheldatavad muutused, kardiovaskulaar- 
sed reaktsioonid, vere- ja pulsirõhu ning ostsillograafilise indeksi muu
tused jt. neuroreflektoorsed ning neurohumoraalsed reaktsioonid kroo
nilise tonsilliidi puhul. Ka jalgade jahutamine põhjustab tsütoloogilises 
pildis muutusi, samuti kurgumandlite pinna temperatuur muutub.

Kroonilise tonsilliidi etioloogias on määrav koht beeta-hemolüütilisel 
streptokokil, harvem viirustel (eriti adenoviirustel) ja stafülokokkidel. 
Organismi üldise mittespetsiifilise reaktiivsuse kõrval on oluline, et 
oleks ka spetsiifiline kaitse streptokoki antigeenide vastu. Kroonilise 
tonsilliidi, tonsillaarsete intoksikatsioonide ja reuma puhul domineerib 
monoallergia hemolüütilise streptokoki suhtes, mis mõnel haigel aval
dub ka kõrgenenud tundlikkuses Streptococcus viridans,i ja enterokoki 
vastu. Peale selle kutsub hemolüütiline streptokokk haigetel, kes põevad 
reumat või kel esineb tonsillogeenne intoksikatsioon, esile autoallergia. 
Kroonilist tonsilliiti põdevatel lastel tekib sageli kõrgenenud tundlikkus 
toiduallergeenide (tomat, kartul, nisujahu jt.) suhtes, mida peab arves
tama ravi korraldamisel. Tonsillaarsete haiguste patogeneesis on suur 
tähtsus organismi allergial. Lastel etendavad angiinide tekkes olulist osa 
ka organismi sensibiliseerumine. seedetrakti ja hingamisteede kaudu, 
samuti bakteriaalne allergia, vaktsineerimised ja ülemiste hingamisteede 
katarrid. Kroonilist tonsilliiti täheldatakse sagedamini neil lastel, kel on 
eksudatiivne diatees või kes põevad rahhiiti. Neil on organismi reaktiivsus 
muutunud ja organism sensibiliseerub kergemini. Kroonilist tonsilliiti 
võivad põhjustada ka seened, eriti lapseeas. Sel puhul esinevad mand
litel pikka aega püsivad valged täpid.
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Kroonilist tonsilliiti põdevatel haigetel, kel haigus sageli ägeneb ja 
kel esineb reuma, täheldatakse anti-O-streptolüsiini, antifibrinolüsiini ja 
antihüaluronidaasi tiitri kõrgenemist, mis normaliseeruvad pärast edukat 
tonsillektoomiat. Kui osa mandlikoest jääb eemaldamata, siis võivad ka 
eespool nimetatud muutused püsima jääda. Sellisel juhul on pärast ope
ratsiooni näidustatud intensiivne antibakteriaalne ja desensibiliseeriv 
ravi.

Mandlite ägedate haiguste puhul ilmub verre ka C-reaktiivne valk, 
mille hulk oleneb protsessi ägedusest. C-reaktiivne valk kroonilist tonsil
liiti põdevate haigete vereseerumis puudub. Seega C-reaktiivne valk on 
põletikulise protsessi ägeduse kriteeriumiks, mis on tundlikum kui SR 
ja leukotsüütide hulga suurenemine, ning võimaldab määrata haiguse 
prognoosi.

B. Sagalovitš (4) tõestas märgistatud aatomite abil, et organismi 
spetsiifiline sensibiliseerumine muudab kurgumandlid läbilaskvaks aller
geenidele ja põhjustab tonsillogeensete haiguste tekkimise. Mitmed asja
olud tonsillogeensete intoksikatsioonide puhul lubavad eeldada, et tea
tavates tingimustes võib mandlikude toimida autoallergeenina ja põhjus
tada autosensibilisatsiooni. Algul toimuvad muutused mandlis endas ja 
need on bakteriaalse allergia laadi, kuid seejuures ilmneb ka mittebak- 
teriaalne allergia (autoallergia).

Organismi sensibiliseerimine tõstab reaktiivsust selle bakteritüve 
suhtes, mille suhtes see varem puudus, mistõttu mitteaktiivsed tüved 
muutuvad aktiivseks. Sensibiliseerimine suurendab mandlite läbilaskvust 
allergeenide (suuremolekuliste valkude) suhtes ja võtab mandleilt ära 
kaitsefunktsiooni, muutes need infektsiooni väravaiks. Organismi üldine 
jahtumine, külmetamine jt. ebasoodsad tegurid ei suurenda, vaid takis
tavad valkude imendumist. Need ei ava «väravaid» infektsioonile, vaid 
aktiviseerivad mikroobe, mis sekundaarselt, pärast sensibiliseerimist, 
avavad «väravad» ja saab alguse tonsillogeenne haigus.

Metatonsillaarse haiguse tekkimise ja omapära määravad üksikute 
elundite erinev reaktsioon erinevate allergeenide suhtes, allergeenide 
toksilised ja infektsioossed omadused, eriti streptokoki organotroopsus, 
mis on tingitud selle mitmesugustest serotüüpidest, antigeensetest ja 
toksilistest omadustest. Metatonsillaarsete kahjustuste tekkimine ja are
nemine olenevad ka autoallergilistest reaktsioonidest. Selliste haiguste 
puhul on tegemist auto- ja eksoallergiliste protsesside liitumisega, mis on 
tingitud antigeenide tungimisest mandlitest muudesse elunditesse, kah
justades esmajärjekorras südant ja neerusid. Südames ja neerudes teki
vad muutused verevoolu aeglustumise tõttu. Verevoolu aeglustumine on 
organismi sensibiliseerumise tagajärg nagu «väravate» avanemine mand- 
leiski. Vastavalt nakkuse laadile ja verevoolu aeglustumisele tekivad 
reumaatilised muutused kas endokardis, müokardis, neerudes, liigestes 
või mujal. Seega üks ja sama tegur — sensibiliseerumine — loob ühel 
ja samal ajal pinna nii kurgumandlite kui ka muude elundite haigestu
misele. Metatonsillaarsete ja tonsillaarsete kahjustuste profülaktika 
seisab järelikult antibakteriaalses, desensibiliseerivas ja verevoolu kii
rendavas ravis.

Kroonilise tonsilliidi diagnoosimisel tuleb arvestada kõiki kliinilisi 
ja laboratoorseid andmeid. Kõige olulisemad on haige kaebused ja täpne 
anamnees. Anamneesis tuleb tähelepanu pöörata angiinide sagedusele, 
valudele neelamisel, kehatemperatuuri kõrgenemisele, halvale lõhnale 
suus (mandlikorgid), varem esinenud paratonsillaarsetele mädanikele, 
angiinidega seoses olevatele liigeste ja südame reumaatilistele haigus
tele jm.

Mandli mõõtmed ei anna veel põhjust kroonilise tonsilliidi diagnoo
simiseks. Noores eas nii suured kui ka väikesed ja vanas eas suured 
kurgumandlid võimaldavad patoloogilisi muutusi oletada. Tähelepanu 

285



tuleb pöörata kroonilise tonsilliidi puhul kurgumandlite või eesmiste 
kurgukaarte punetusele, viimaste infiltratsioonile, vallikujulisele pakse
nemisele ja liitumisele mandlikoega. Mandlikrüptides võib olla mandli- 
korke, mädast sekreeti ning sulgunud krüpte limaskestast läbikumenda- 
vate valkjate kogumike näol. Mandlikorke võib leida ka tervetel isikutel, 
mistõttu kroonilist tonsilliiti ainult nende alusel diagnoosida ei saa. 
Tuleb jälgida ka seda, kas kaela lümfisõlmed on suurenenud ja kas need 
on valulikud. Mandli pinna tsütoloogilise uuringu alusel ei ole kroonilise 
tonsilliidi diagnoosimine kindel ja sel uurimisviisil on suhteline väärtus. 
C-reaktiivne valk vereseerumis näitab samuti ainult protsessi ägedust ja 
valk võib kroonilise tonsilliidi puhul koguni puududa. Ebaselgetel 
juhtudel võib diagnoosimiseks rakendada mitmeid täiendavaid uurimisi, 
nagu kurgumandlite temperatuuri mõõtmine, vaatlemine luminestsents- 
meetodil ja seroloogilised proovid. Üheks lihtsamaks võtteks on valge- 
liblede hulga võrdlemine sõrmeotsast ja mandlite lähedusest võetud 
veres. Normaalselt on valgeliblede hulk nendes piirkondades enam
vähem võrdne, kroonilise tonsilliidi puhul aga on leukotsüütide hulk 
mandlite ligidusest pärinevas veres suurem kui sõrmeotsast võetud veres.

Diferentsiaaldiagnostika seisukohalt tuleb kroonilist tonsilliiti eris
tada ülemiste hingamisteede katarrist, farüngiidist ja antibiootikumidest 
tingitud allergilisest stomatiidist ning pehme suulae punetusest. Kroo
nilise tonsilliidi diferentsiaaldiagnoosimine enamasti raskusi ei valmista.
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ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ТОНЗИЛЛИТА

А. Лутс

Резюме

В настоящее время миндаликовая проблема привлекает к себе большое внимание 
широких кругов специалистов, так как вопрос о значении аденоидной системы орга
нов понимается сейчас значительно шире. Хронический тонзиллит, так же как и ангина, 
является инфекционно-аллергическим заболеванием, возникающим обычно при длитель
ном или повторном действии на организм неблагоприятных факторов. При хроническом 
тонзиллите возникает стрептококковая моноаллергия, приобретающая в дальнейшем 
свойства кокковой полиаллергии с последующим развитием аутоаллергии под воздейст
вием гемолитического стрептококка. На фоне кокковой полиаллергии и аутоаллергии 
развиваются различные метатонзиллярные заболевания (ревматизм, полиартрит, неф
рит и др.). Как гемопоэтические, так и защитно-приспособительные реакции, присущие 
миндалинам, тесно связаны между собой и подчиняются, по-видимому, неврологическим 
и нейрогуморальным реакциям.

Защитная функция миндалин выражается и в виде выработки антител. Поэтому в 
детском возрасте миндалины имеют высокую иммунологическую активность, которую 
надо учитывать при определении оперативного лечения. Одновременно у детей, больных 
хроническим тонзиллитом, часто отмечается повышенная чувствительность к пищевым 
аллергенам (углеводам). Они страдают эксудативным диатезом и рахитом.

При установлении диагноза хронического тонзиллита надо исходить из сопостав
ления всех клинических и лабораторных данных, учитывая при этом и симптомы со 
стороны других органов. Большое значение в установлении правильного диагноза 
имеет анализ жалоб больного и собрание подробного анамнеза. Местно заболевание 
проявляется в изменениях со стороны нёбных миндалин. Одним из важных симптомов 
является наличие эксудата или гнойных пробок в лакунах. Величина миндалин сама по 
себе не дает оснований для диагноза хронического тонзиллита. Атрофия миндалин 
в молодом возрасте и гипотрофия их у пожилых людей дают основание предполагать 
патологическое состояние этих органов.
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ALKOHOLISMI MEDIKAMENTOOSSEST RAVIST

K. ARU
(Tartu Vabariiklikust Kliinilisest Psühhoneuroloogia Haiglast, peaarst H. Kadastik)

Krooniline alkoholism on tõsiseks meditsiiniliseks probleemiks pal
judes Euroopa, Aasia ja Ameerika maades. Juba 1817. aastal kirjeldas 
Moskva arst Salvatori haiguslikku tungi alkoholi järele ja soovitas seda 
nimetada «oinomaaniaks». Kroonilise alkoholismi ammendava kirjelduse 
avaldas esmakordselt Magnus Huss 1852. aastal. Kaasaja nõukogude 
psühhiaatritest on sellele palju tähelepanu pööranud I. Streltšuk, S. Žis- 
lin, A. Portnov, I. Lukomski ja paljud teised.

I. Streltšuk nimetab nn. krooniliseks alkohoolikuks isikut, kellel on 
tekkinud haiguslik tung alkoholi järele, kusjuures alkohoolsete jookide 
pikemaajalise kasutamise tulemusena arenevad tal erineva intensiivsu
sega füüsilised ja psüühilised häired. Need on esialgu funktsionaalset ja 
taandarenevat laadi, kuid järk-järgult omandavad orgaanilise ja taand- 
arenematu iseloomu. I. Streltšuk peab õigemaks oskussõna «krooniline 
alkoholism» asendada terminiga «krooniline alkoholi-intoksikatsioon» või 
«alkoholinarkomaania ».

S. Žislini arvates on kroonilise alkoholismi põhitunnuseks pohmelus- 
ehk abstinentsisündroom. Abstinentsisündroomi all mõistetakse seisundit, 
mis kroonilisel alkohoolikul tekib pärast alkoholi tarvitamise lõpetamist 
ja mille puhul on tegemist üldise nõrkuse, higistamise, käte värisemise, 
südamepekslemise, unehäirete, rõhutud meeleolu, töövõime languse jm. 
Selline seisund tingib «peaparandamise» vajaduse, sest niipea kui kroo
niline alkohoolik on võtnud annuse alkoholi, kaovad pohmeluse tunnu
sed. S. Žislini arvates ilmneb abstinentsisündroom kas suurema või 
vähema intensiivsusega kõigil kroonilistel alkohoolikutel ja see muutub 
vastavalt haiguse astmele.

Kroonilise alkoholismi arengus eristatakse mitut staadiumi. A. Mo- 
lohhov ja J. Rahhovski kirjeldavad viit, I. Streltšuk nelja, A. Portnov 
kolme, H. Keyserlingk kahte staadiumi.

Kroonilisi alkohoolikuid peaks ravitama kõikides polikliinikutes, 
ambulatooriumides, tervishoiupunktides, jaoskonna- ja rajoonihaiglates. 
Üldistel alustel on seda seni tehtud ainult psühhiaatriahaiglates ja -dis
panserites, mistõttu ei suudeta aidata kõiki abivajajaid.

Enamiku autorite arvates tuleb ravi alustada kohe, kui on ilmnenud 
abstinentsisündroom. Ravi alustamise põhiliseks eelduseks on alkohooliku 
enese soov alkoholist loobuda.

Eelistatud on ambulatoorne ravi. Rakendatakse mitmesuguseid mee
todeid (medikamentoosne, füsio-, psühho- ja kultuurteraapia ning töö
ravi) kompleksselt. Ravi tuleb korraldada individualiseeritult, vastavalt 
haiguse astmele ja üksikute elundite või elundsüsteemide kahjustusele.

Medikamentoosses ravis võib eristada kolme etappi. Esimesel etapil 
on kõige tähtsam, et likvideeritaks pohmelussündroom ja organismi mür
gistuse nähud. Sel etapil kasutatavate ravimite esimesse rühma kuuluvad 
ained, mis reguleerivad ja stimuleerivad südame ja veresoonte talitlust 
(kordiamiin, valokordiin, kardiovaleen, nitroglütseriin, validool, kofeiin, 
eufülliin jt.). Teise rühma kuuluvad ained, mis avaldavad rahustavat 
toimet ja muudavad une sügavamaks. Ilmutitest on sagedamini näidus
tatud fenobarbitaal (0,1—0,2 g), barbitaalnaatrium (0,3—0,5 g), barbamüül 
(0,1—0,2 g), etaminaalnaatrium (0,1—0,2 g) jt. Manustatakse ka mitme
suguseid ravimsegusid, näiteks Ravkini mikstuuri (Infusi herbae Leonuri 
15,0—200,0; Natrii bromati 5,0; Coffeini natrii-benzoici 1,0; Barbitali- 
natrii 3,0—1 supilusikatäis 1—3 korda päevas).
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Rahustavate ainetena soovitatakse trankvilisaatoreid ja neurolep- 
tikume, näiteks andaksiini ja meprobamaati 0,2—0,4 g 2—3 korda päe
vas, trioksasiini 0,3—0,6 g 2—3 korda päevas, eleeniumi 5—10 mg 1—2 
korda päevas, amisüüli 0,001—0,002 g 2—3 korda päevas, plegomasiini 
0,025—0,05 g 1—2 korda päevas jne.

Kolmandasse rühma kuuluvad ravimid, mis avaldavad üldtonisee- 
rivat toimet ja soodustavad organismis desintoksikatsiooniprotsesse. 
Desintoksikatsiooni soodustavate ravimitena soovitatakse 30%-list naat- 
riumtiosulfaadi- (süstitakse 10—20 ml veeni) ja 25%-list magneesium- 
sulfaadilahust (süstitakse 2—5 ml koos 10 ml 40%-lise glükoosilahusega 
veeni). Süstitakse iga päev, ravikuur on 10—15 süstet. Pärast naatrium- 
tiosulfaadilahuse süstimist võivad mõnel ravialusel tekkida iiveldustunne 
ja isegi oksendamine. Sellist reageerimislaadi võib edaspidises ravis edu
kalt kasutada tingitud okserefleksi kujundamiseks alkoholi suhtes.

Üldtoniseerivate medikamentide rühma kuuluvad need, mis sisal
davad fosforit, arseeni, rauda ja strühniini, näiteks fütiin, glütserofos- 
feen, letsitiin, lipotserebriin, Blaud’ tabletid jt.

Et alkohol häirib vitamiinide ainevahetust ja põhjustab kroonilise 
alkohooliku organismis eriti C-vitamiini ja B-rühma vitamiinide vae
guse, tuleb rohkesti manustada ka nimetatud vitamiine. Eriti soovita
takse Bi5-vitamiini (0,05 g 2—3 korda päevas 20-päevaste kuuridena).

I. Ravkin soovitab nikotiinhapet määrata spetsiifilise ravikuurina: 
võtta 0,1 g nikotiinhapet kolm korda päevas. Kaheksanda päeva hom
mikul või lõuna ajal (pärast nikotiinhappe sissevõtmist) antakse patsien
dile 40—60 ml 45°-st alkoholi. Mõnel kroonilisel alkohoolikul, kelle orga
nismis nikotiinhape kutsub esile tugeva vasomotoorse reaktsiooni, põh
justab alkohol iiveldust või isegi oksendamist. Ravikuur kestab 25—30 
päeva ja selle jooksul manustatakse alkoholi 3—4 korda.

L. Litvak soovitab pohmelussündroomi kupeerimiseks kolinolüüti- 
lisi aineid (difatsiili ehk spasmolütiini, dimedrooli ja tifeniini). Mainitud 
prepraate oleme sel otstarbel kasutanud ka meie kliinikus. Esimesel 
päeval manustame spasmolütiini 0,2 g iga 2 tunni järel, kokku 3—4 korda. 
Järgmistel päevadel 0,1—0,3 g päevas. Dimedrooli annus on 0,1—0,2 g 
päevas.

Teise medikamentoosse ravi etapi eesmärgiks on tingitud okserefleksi 
kujundamine või organismi sensibiliseerimine alkoholi suhtes mõne medi- 
kamedi abil.

1933. a. võtsid I. Slutševski ja A. Frinken tingitud reflektoorse 
okserefleksi kujundamiseks kasutusele apomorfiini. Apomorfiinil on liht
suse ja vastunäidustuste suhtelise vähesuse tõttu kindel koht ambula
toorses ravis. Ravialusele süstitakse naha alla 0,2—0,8 ml 1%-list Sol. 
apomorpliini hydrochlorici. Pärast iivelduse tekkimist (s. o. 4—10 min. 
pärast süstimist) antakse väike kogus (20—40 ml) alkohoolset jooki, mida 
patsient on pruukinud kõige sagedamini. Ravikuuri pikkus on 15—20— 
40 seanssi. Raviseansse korraldatakse kord päevas. Okserefleksi on või
malik kujundada ka mõnede oksendamissegude abil (näiteks Ravkini 
segu: OI. Jecoris Aselli 60,0; OI. Ricini 60,0; Natrii sulfurici 30,0; Cupri 
sulfurici 0,6. Aq. destill. 100,0) Ravkini segu manustatakse 15—30 ml. 
iivelduse tekkimisel antakse 20—40 ml alkoholi. Kogu ravikuur vältab 
15—20—30 seanssi.

Sensibiliseerivatest vahenditest kasutatakse kõige laialdasemalt disul- 
firaami (sünonüümid — teturaam, antabus, antetüül jt.). Nimetatud 
ravimi määramine nõuab põhjalikke erialaseid teadmisi, mistõttu seda 
tarvitatakse esmajoones statsionaaris arsti pideva kont
rolli all.

Kolmas ravietapp vältab aastaid ja eeldab, et ravija, ravialuse, selle 
perekonna liikmete ja töökaaslaste vahel oleks tihe kontakt. Sel etapil 
tehakse perioodilisi korduskuure (apomorfiiniga) või jätkatakse süste- 
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maalilist toetusravi (teturaamiga). Medikamentoosse ravi kõrval on kin
del koht ka järjekindlal psühhoteraapial, s. о sõnalisel veenmisel. Vest
luste käigus selgitatakse ravialusele alkoholi kahjulikku toimet, alkoho
lismi haiguslike nähtude olemust ja nende taandumist ravi toimel.

SOOVITATAV KIRJANDUS: 1. Банщиков В. И. и Л укомский И. И. Орга
низация профилактики и лечения алкоголизма в учреждениях общемедицинской сети. 
М., 1960. — 2. Ершов А. И. Туберкулез и алкоголизм. М., 1966. — 3. Жислин С. Г. 
Тр. Министерства здравоохр. РСФСР и гос. н.-и. института психиатрий. М., 1958, 
.287—296. — 4. Литвак Л. М. Журнал невропатол. и психиатр, им. С. С. Корсакова 
1960, 11, 1518—1521. — 5. Л укомский И. И. Организация и методика лечения боль
ных хроническим алкоголизмом. М., 1960. — 6. Лукомский И. И. Алкоголизм и ал
когольные психозы. М., 1963. — 7. Молохов А. Н., Ра хал ьс кий Ю. Е. Хрониче
ский алкоголизм. М., 1959. — 8. П о р т н о в А. А. Алкоголизм. М., 1962. — 9. Стрель
цу к И В. Острая и хроническая интоксикация алкоголом. М., 1966. — 10. Стрель
бу к И. В. Клиника и лечение наркоманий. М., 1956. — 11. Энтин Г. М. Лечение алко
голизма в условиях учреждений общемедицинской сети. М., 1967. — 12. Keyser-
lingk, Н. Der Alkoholismus ais soziales Problem. Jena, 1959. — 13. Lickint, F. 
Medikamentöse Therapie des Alkoholismus. Leipzig, 1953. — 14. S k а 1 a, J. Alkbho- 
lismus. Praha, 1957. — 15. Skala, J. u. a. Organisation und Methodik des Kampfes 
gegen den Alkoholismus. Berlin, 1962.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

К. Ару

Резюме

Для успешного амбулаторного лечения больных хроническим алкоголизмом необхо
димо широкое участие всех поликлиник, амбулаторий, врачебных пунктов, районных 
и сельских участковых больниц.

Медикаментозное лечение хронического алкоголизма проводится тремя этапами ме- 
дипинской помощи. Задача первого лечебного этапа заключается в быстром купировании 
сиЕДрома абстиненции («похмелья») и ликвидации признаков отравления алкоголем. 
С этой целью следует назначать средства, регулирующие сердечно-сосудистую деятель
ность и способствующие дезинтоксикации организма, а также общеукрепляющие, сно
творные и успокаивающие медикаменты. Большое значение имеют аскорбиновая кислота, 
витамины группы В, в частности витамина В)5. На втооом этапе лечения следует выра
ботать условный рвотный рефлекс на алкоголь или добиться сенсибилизации организма 
к этому яду. Выработка этого рефлекса в амбулаторных условиях возможна с помощью 
апоморфина или так называемой рвотной микстуры, для сенсибилизации к алкоголю 
используются тетурам и другие медикаменты. Задача третьего этапа заключается в 
поддержании достигнутого лечебного эффекта. Для этого нужен длительный контакт 
лечащего с больным, его родственниками и товарищами по работе и в быту. При не
обходимости на третьем этапе проводится поддерживающее медикаментозное лечение.

КО1МУЕЯ£МТ$т JA N5MPI&AMISE&

IV GASTROENTEROLOOGIDE SEMINAR

30. jaanuaril 1967. а. toimus Tallinnas IV vabariiklik gastroenteroloogide 
seminar, mille põhiteemaks oli dumping-sündroom. Külalistena võtsid seminarist osa 
NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia tegevliikme V Vassilenko kaastöölised P. Kor- 
žukova, L. Sokolov ja G. Zotikov Moskvast.

Semina-'! avas Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri peaarst A. Gav- 
rilov, kes andis ülevaate dumping-sündroomi patogeneesi käsitlevast kirjandusest 
ja kõrvutas selle andmeid omapoolsete tähelepanekutega.

P. Koržukova ettekanne oli pühendatud dumpinp-sündroomi kliinikule. 
Sisukas töös, mis on illustreeritud paljude jooniste ja fotodega, puudutati selle 
omapärase haiguse ravi probleeme terapeudi aspektist. Dumpinp-sündroomiga hai
gete kirurgilisest ravist rääkis Tallinna peakirurg U. Sibul. Seminari tööd mitme
kesistasid ^L. Sokolovi ja G. Zotikovi ettekanded. Esimene rääkis uutest 
gastroskoobi mudelitest, teine aga histokeemiliste meetodite rakendamisest gastro- 
enterolocgia-aiases uurimistöös.
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Ettekannetele järgnes elav diskussioon, mille käigus esitati täiendavaid and
meid piima intolerantsuse kohta haavandtõbe põdevatel ja resetseeritud maoga hai
getel (H. Novek), peensoole morfoloogilistest muutustest dumping-sündroomi kor
ral (V. S а 1 u p e r e), samuti vaeti dumping-sündroomiga haigete kirurgilise ravi 
probleeme (A. G a v r i 1 о v, U. Sibul, J. Sarv jt.).

Seminarist tegi kokkuvõtte arstiteaduse doktor К. V i 11 а к o. Lõpuks tutvuti 
Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri gastroenteroloogiaosakonna juhataja 
V. Rätsepa juhtimisel uue haigla ja selle töökorraga.

Järgmise gastroenteroloogide seminari põhiteemaks on krooniline gastriit.

J. Sarv

EESTI NSV PUNASE RISTI SELTSI IX VABARIIKLIK KONGRESS

1. ja 2. märtsil 1967. a. toimus Tallinnas Eesti NSV Punase Risti Seltsi 
IX vabariiklik kongress. Seal kuulati Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee^ 
ja revisjonikomisjoni aruandeid, valiti nende uued kosseisud, samuti delegaadid. 
NSV Liidu Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Liidu VI üleliidulisele kong
ressile, mis leidis aset Moskvas.

Et seltsi kõik organisatsioonid täitsid ja enamik isegi ületas plaanid, tuli 
Eesti NSV Punase Risti Selts hästi toime oma ülesannetega 1966. a. töönäitajate 
osas. Teist korda anti talle NSV Liidu Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside 
Liidu Täitevkomitee rändpunalipp. Samasuguse autasu osalisteks said ka Vene 
NFSV, Ukraina, Valgevene ja Moldaavia liiduvabariikide Punase Risti seltsid.

Mitmeti on paranenud sisuline töö. Igal aastal korraldatakse koolide, inter
naatkoolide ja lastekodude sanitaarse olukorra ülevaatusi. Üle aasta toimuvad 
koolide sanitaarpostide ja -salkade vabariiklikud kokkutulekud, mis on muutunud, 
huvitavateks üritusteks. Samuti on organiseeritud tööstusettevõtete algorganisat
sioonide ülevaatusi.

Punase Risti Selts on muutunud massiorganisatsiooniks. 1966. a. lõpuks olid 
seltsi liikmed 32,6% vabariigi elanikest.

Hästi on töötanud Punase Risti Seltsi linna- ja rajoonikomiteed Pärnus,. 
Tartus ja Tartu rajoonis, Tallinna Kalinini ja Keskrajoonis ning Kohtla-Järvel.. 
Töö- ja plaaniliste näitajate järgi saavutas vabariigis esimese koha Punase Risti 
Seltsi Pärnu Linnakomitee, teise Tartu Rajoonikomitee ja kolmanda Tallinna. 
Kalinini Rajoonikomitee.

Pärast kongressi asetleidnud pleenumil valiti Eesti NSV Punase Risti Seltsi 
esimeheks tervishoiu minister A. Goldberg, aseesimeheks В. P š e n i t š n i ко V’ 
ja 9-liikmeline presiidium.

G. Sabbo

TERVISHOIUTÖÖTAJATE AMETIÜHINGU KONVERENTS TARTUS

Tervishoiutöötajate Ametiühingu Tartu linna- ja rajooniorganisatsiooni IX' 
konverentsil 22. märtsil k. a. tehti kokkuvõtteid kahe viimase aasta tööst. Linna
komitee esimehe G. V e e r m a aruandest selgus, et kommunistliku töö liikumisest 
võtab osa üle 1300 tervishoiutöötaja, kommunistliku töö eesrindlase nimetus on 
536 inimesel. Edukalt töötas Tervishoiutöötajate Majas kommunistliku töö kook. 
Samas korraldati regulaarselt loenguid ja huvitavaid kohviõhtuid.

Tartlaste esikoht vabariiklikul tervishoiutöötajate kunstilise isetegevuse üle
vaatusel on muutunud juba traditsiooniks. Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolut
siooni 49. aastapäevaks tehtud kokkuvõtetes tuli Tartu Tervishoiutöötajate Maja 
vabariigi klubiliste asutuste vahelises sotsialistlikus võistluses teisele kohale. Keha- 
kultuuritöös paistab silma Tartu Rajooni Sanitaar- ja Epidemioloogia Jaama kol
lektiiv, kes tuli tervishoiutöötajate spordimängude võitjaks nii 1965. kui ka 1966.. 
aastal. Tartlaste algatusel organiseeriti 1966. aasta suvel Tõrvas Lõuna-Eesti ter
vishoiutöötajate lastele 60-kohaline pioneerilaager.

Tõsiseid pretensioone raviasutustele ja vabariigi juhtivatele organitele esitas, 
töökaitse ja ohutustehnika komisjon. Puudused ohutustehnika alal tulenevad osalt 
sellest, et Tartu raviasutuste hooned on vanad ja amortiseerunud, et valitseb- 
ruumikitsikus. Paljud pesuköögid asuvad keldrikorrustel, ventilatsioon on puudulik, 
mehhaniseerimise aste madal. Tervishoiuasutustel kulub üle 200 tonni pesu kuus,, 
selle pesemiseks oleks vaja tsentraalset mehhaniseeritud pesumaja. Piisavalt ei. 
ole autogaraaže, autojuhtide töötingimused jätavad soovida.

Ametiühingu uue linna- ja rajoonikomitee esimeheks valiti taas stomato— 
loogiapolikliiniku peaarst G. Veerma.

M. Sikk

290



KONVERENTS TARTU VABARIIKLIKUS KLIINILISES HAIGLAS

Konverents toimus 24.-25. märtsil 1967. a. ja oli pühendatud Suure Sotsia
listliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale.

Plenaaristungil kuulati ettekandeid, mis andsid ülevaate Maarjamõisa kliini
kute asutamise eelloost (V. К а 1 n i n), sisehaiguste osakonna tööst viimase 45 aasta 
vältel (A. Vapra ja L. Päi), kirurgiaosakonna tegevusest ajavahemikul 1945—1965 
(I. Kask, E. Käsper ja I. Ilus), kõrivähi puhul rakendatud kirurgilisest ja 
raadiumravist kõrva-, nina- ja kurguosakonnas 20 aasta jooksul (E. Siirde, 
E. Laaman, K. G e r a s s i m о v а, V. Liiv ja H. Alev) ja südameoperatsioo
nidest haavaosakonnas (А. К 1 i i m а n, E. К õ о, H. S a m a r ü t e 1 ja E. К a d a j a). 
E. Teeäär, V. Mandel ja A. Kii iman valgustasid ülevaateettekandes kilp- 
näärmeoperatsioonide tulemusi aastail 1921—1966, H. Petlem ja H. Kask jaga
sid eesnäärme adenoomi kirurgilise ravi kogemusi (aastail 1950—1965), E. Siirde, 
S. Sibul, V. Särgava, M. Tikk, A. Jents ja L. Ahu andsid ülevaate tonsil- 
laarprobleemi uurimise tulemustest viimase 20 aasta jooksul.

Neuroloogiasektsioonis kuulatud tööd hõlmasid aju magistraalarterite patoloo
gilisi muutusi ning kirurgilist ravi neil juhtudel (E. Raudam), kinniste ajukolju- 
traumade patogeneesi (А. T i к к), ajuinsultide diferentsiaaldiagnoosimist (L. Rivi s), 
röntgenoloogilisi uuringuid aju vaskulaarsete haiguste diagnoosimisel (E. Hein
soo), ajusiseste verevalumite kirurgilist ravi (R P a i m r e), haige transportimist 
ja varajast ravi aju vaskulaarsete haiguste puhul (E. Kross) ning ravivõimlemist 
insuldi akuutses perioodis (L. Luts, E. M a i к а 1 о ja H. V a i b 1 а).

Kirurgiasektsioonis olid kõne all maolävise ja söögitorukasvajate radikaalne 
ravi (H. Petlem ja E. Kõo), haavandtõve kirurgilise ravi aktuaalsed probleemid 
(J. S a. r v), neerupealiste haiguste kirurgilise ravi kogemused (E. R u u s, 
A. Kliiman ja A. J ü r g e n s), kusepõiekasvajate kirurgilise ravi tulemused 
(H. Petlem), bakterieemiline šokk ja selle ravi (H Kask), reieluumurdude ravi 
(E. Lii v), sääreluumurdude ravi diafiksatsioonimeetodil (J. Seede r), kaaliumi- 
ainevahetuse muutused ileus'e puhul (H. Kokk ja J. S a m a r ü t e 1). M. Lõvi 
andis ülevaate huulelõhe varajasest kirurgilisest ravist, L. Tigas jagas kogemusi 
huule-suulaelõhede jääkdeformatsioonide ja defektide ravimise alalt.

Sisehaiguste sektsioonis käsitleti sümpato-adrenaalsüsteemi uurimise tähtsust 
(J. Riiv), müokardiinfarkti esinemist Tartu elanikel (K. Lust ja J. Riiv), 
südameinfarktiga haigete ravimist sünkumaariga (O Lu s t), enneaegse vananemise 
ja ateroskleroosi profülaktikat ning ravi (A. Vapra), radioaktiivsete isotoopide 
kasutamist diagnostikas ja ravis (H. Vadi). Samuti võeti vaatluse alla vead kolla- 
genooside diagnoosimisel (H. Kanter ja A. Vapra), südame kontraktsiooni ja 
relaksatsiooni avaldused ning patoloogilised muutused sternokostaalse vibrokardio- 
graafia alusel (K. R ä g о ja R. Ridala).

Kõrva-, nina- ja kurgusektsioonis kõneldi otogeensetest koljusisestest tüsis- 
tustest (V. Särgava ja V. Liiv), kuulmetõrve tümpanoplastikast (E. Laa
man), kaela piirkonna kaasasündinud fistulite ravist (K. Gerassimova ja 
E. Laaman), logopeediakabineti tööst (H. Alev, A. Karu), kuulmise paranda
misest kirurgilistel meetoditel ja proteesimise abil (K. Gerassimova, A. Käng- 
s e p p, E. Laaman, V. Liiv ja V. Särgava).

L. Schotteri ja L. Aarmanni ettekanne puudutas glaukoomi varajast 
diagnoosimist, Õ. Mänd ei i töö silma akommodatsioonivõime muutusi kooliõpilastel 
ja A. Ge r a s s i m о v a ülevaade blefaroptoosi kirurgilist ravi.

Peale Tartu arstide võtsid' konverentsist osa paljud Lõuna-Eesti rajoonide 
arstid.

A. Vapra

JUHTIVATE SANITAAR-EPIDEMIOLOOGIATÖÖTAJATE 
NÕUPIDAMINE

21. aprillil 1967 toimus Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumis juhtivate sanitaar- 
epidemioloogiatöötajate nõupidamine. 1966. a. töötulemustest andsid ülevaate Vaba
riikliku Sanitaar-Epidemioloogia Jaama epidemioloogiaosakonna juhataja A. Vo- 
robjova, Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Sanitaar-Epidemioloogia Valitsuse 
peainspektor-hügienist O. S i m s о n, inspektorid G. Kulkina, Z. Muratova, 
Ä. Aava, T. Faizulina ja E. V a s s i 1 j e v a, Tallinna Linna Sanitaar-Epide
mioloogia Jaama peaarst A. Kuusik ja Harju Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia 
Jaama peaarst I. В 1 u m b e r g. Kokkuvõtte tegi ministri asetäitja, vabariigi pea
sanitaararst O. Tamm. Kõneleja konstateeris, et meie sanitaar-epidemioloogia- 
alases töös on puudusi, mida tuleks kohtadel põhjalikult arutada ja samas abinõud 
kavandada nende resoluutseks kõrvaldamiseks. Mõndagi kasulikku annab jaamade 
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ja osakondade vastastikune kogemuste vahetamine, mis tuleks peatselt jälle läbi 
viia. Jaamad ja osakonnad peaksid rohkem aparaate muretsema, rohkem tähele
panu pöörama heakorrastusele. Kirjadele vastatagu õigel ajal. Viiepäevasele töö
nädalale üleminekul arvestatagu, et laupäeviti töötaks igas jaamas ja osakonnas 
valvegrupp. Kontrollitavate objektide arvestuse kõrvaldamiseks peaks ministee
riumi sannaarepidemioloogiavalitsus välja töötama ühtsed seisukohad.

B. Kadarik

V GASTROENTEROLOOGIDE SEMINAR

24 . aprillil 1967. a. toimus Tartus V vabariiklik gastroenteroloogide seminar. Sel 
korral ei esitatud üksikuid ettekandeid, vaid kroonilise gastriidi etioloogia, patoge- 
neesi, diagnoosimise ja ravimise kaasaegsed seisukohad selgusid diskussiooni käi
gus. Diskussioonist võtsid osa G. Albova, H. Maaroos, V. Mille г, V. Rätsep, 
N. S а c h r i s, V. Salupere ja V. Väides. Mõttevahetust juhtis K. Villako. 
Kuulajad esitasid diskussioonist osavõtjaile arvukalt küsimusi.

Jõuti ühisele seisukohale, et krooniline gastriit on polüetioloogiline haigus. See 
võib mõnel juhul alguse saada ägedast gastriidist, kuid äge ja krooniline gastriit 
on siiski täiesti erinevad haigused. Vaevused, mis võivad esineda kroonilise gast
riidi korral, ei ole otseselt tingitud mao limaskesta muutustest. Mao limakesta mor
foloogilisi muutusi võib leida ka neil inimestel, kel igasugused vaevused puuduvad. 
Kroonilise gastriidi diagnoosimine peab põhinema haigete komplekssel uurimisel, 
kusjuures vältimatult vajalik on ka mao limaskesta patoloogilis-histoloogiline uuri
mine, s. o. gastrobiopsia. Dispanseerida tuleks eriti need haiged, kel mao limaskes
tas esineb soole tüüpi metaplaasia. Mao limaskesta atroofilised muutused ei taand- 
arene, seepärast ei ole mõtet neil haigeil perioodiliselt korrata maosekretsiooni 
•uuringuid. Nagu kogemused näitavad, on dispanseerimine ainult siis efektiivne ja 
otstarbekas, kui haige ise seda soovib.

Niisugune «ümmarguse laua diskussioon» oli meil esimest korda. Seminar 
näitas, et sellist moodust võib kasutada ka edaspidi.

Järgmise gastroenteroloogide seminari teemaks otsustati võtta malabsorpt- 
siooniga seoses olevad probleemid.

K. Villako

VABARIIKLIK KARDIOLOOGIDE KONVERENTS

25 .—26. aprillini 1967. a. toimus Tallinnas I vabariiklik kardioloogide konve
rents, mis oli pühendatud nõukogude võimu 50. aastapäevale. Konverentsi korral
dasid Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium, Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministee
rium ja Vabariiklik Kardioloogide Teaduslik Meditsiiniline Selts.

Neljal istungil kuulati ja arutati 68 ettekannet. Konverentsi avas Eesti NSV 
tervishoiu ministri esimene asetäitja E. Kama, kes iseloomustas saavutusi ja 
arengusuundi kardioloogilise abi korraldamise valdkonnas ning rõhutas raviarstide 
ja sotsiaalkindlustuse süsteemis tegutsevate arstide-ekspertide koostöö kasulikkust 
südame ja veresoonte haiguste vastu võitlemisel.

A. Gunteri, Š. Gulordava ja B. Libermani (Tallinn) ettekandes 
rõhutati nelja kardioloogiaprobleemi aktuaalsust Eesti NSV tervishoiupraktikas: 
müokardiinfarktist tingitud suremuse vähendamine, reuma esmase profülaktika kor
raldamine, südamekirurgia edasiarendamine, südame- ja veresoonte haiguste epi
demioloogia tundmaõppimine. N. Tihase tõi andmeid südame- ja veresoonte hai
guste ning invaliidistumise omavahelise seose kohta Eesti NSV-s ja peatus taastava 
ravi ja invaliidide töökorralduse küsimustel.

Esimesel istungil arutati ka ettekandeid südame isheemilise haiguse ja müo- 
kardiinfarkti kohta. Valgustades kaasaegseid seisukohti müokardinekrooside pato- 
geneesi tõlgendamisel kriipsutasid K. Kõrge ja E. Lipso (Tartu) alla autoallergia 
osatähtsust koronaarpatoloogia puhul. A. Linkberg, K. Kull, T. Sulling, 
M. Mölder, E. Juhansoo ja H. Lippart (Tartu) kasutasid kliinikus origi
naalset koronarograafia metoodikat. Nende ettekannet illustreerisid väga demonst
ratiivsed koronarogrammid.

Teisel istungil kuulati ettekandeid südamekirurgia alalt. A. Kliimani, 
E. К õ о, E. К a d a j а, M. L u t s u, J. V ä 1 i ja K. Rägo (Tartu) ning V. S о 1 о v - 
jovi ja M. Kalevi (Tallinn) töödes tehti kokkuvõtteid südamekirurgia saavutus
test Eesti NSV-s. Tartus ja Tallinnas opereeritakse kinnisel südamel mitraalste- 
noosi (seni on tehtud umbes 300 operatsiooni) ja avatuks jäänud arteriaalse juha 
puhul (üle 50 operatsiooni) ning mõnede muude haiguste korral. Mitraalkomissuro- 
toomia puhul on letaalsus 3,5—3,7%. Väga head ja head hilistulemused on kuni
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5 aastani 78%-l (M. Kalev) ja kuni 7 aastani 45,9%-l (A. Kliiman jt.) opereeri- 
tuist.

Mitraalrikete kirurgilise korrigeerimise efektiivsuse edasise tõstmise aspektist 
olid huvitavad A. Kolessovi ja kaasautorite (Leningrad) kaks ettekannet mit- 
raalstenoosi retsidiividest ja mitraalklapi operatsioonidest avatud südamel. Esimes
test Tartu Vabariiklikus Haiglas tehtud operatsioonidest avatud südamel, mille 
puhul kasutati ekstrakorporaalset vereringet, rääkisid A. Kliiman ja J.Sama- 
r ü t e 1. Huvi pakkusid ka hästi illustreeritud ettekanded, mida esitasid E. К о s a r 
(Tallinn) nende haigete röntgenoloogilisel uurimisel saadud andmete kohta, kellel oli 
tehtud mitraalkomissurotoomia, ja A. Zorina kaasautoritega (Leningrad), kes 
rääkis kinoangiokardiograafia osatähtsusest südamerikete diagnoosimisel. Mitmes 
ettekandes käsitleti kaasasündinud südamerikkeid ja nende kirurgilist ravi lastel 
ja täiskasvanutel (R. Härma, Tallinn; V. M i š u r a, Leningrad jt.).

Kolmanda istungi teemaks oli biokeemia- ja elektrokardioloogiameetodite 
rakendamine, peamiselt südame reumaatilise kahjustuse juhtudel. I. Sibul, 
E. Müllerbek ja E. Keel (Tallinn) leidsid reumahoogude all kannatavatel lastel 
seerumkoliinesteraasi aktiivsuse muutusi, mis sõltuvad haiguse kulu raskusest ja 
laadist. Teistes ettekannetes toodi andmeid tseruloplasmiini-, koliinesteraasi- ja fosfo- 
heksoisomeraasisisalduse kohta veres. (J. К u p c i n s к a s ja kaasautorid, Kaunas), 
püridoksiini-ainevahetuse (E. Müllerbek ja kaasautorid, Tallinn) ning neeru
pealiste funktsionaalse seisundi kohta reumahaigetel (О. V о 1 о ž, E. Luiga, 
Tallinn).

Mitmesuguste elektrokardioloogiameetodite ja näitajate diagnostilist väärtust 
käsitlesid paljud huvitavad tööd [E. Laane (Võru), S. К 1 e i t s m a n, R. M a r - 
kusas (Tallinn), M. Epler, Ü. L e p p ja I. L i i v, P. К i n g i s e p p, M. L u t s 
(Tartu)]. Eriti paistis silma K. Rägo ja R. Ridala põhjapanev töö, mille tege
misel rakendati enam kui 9000 juhul autorite poolt väljatöötatud originaalset 
sternokostaalse vibrokardiograafia meetodit. J. R i i v, M. L ö ö p e r, M. Moks ja 
E. Rauk (Tartu), kes kasutasid kliinilis-biokeemilisi uurimismeetodeid (sealhulgas 
katehhoolamiinide määramist vereplasmas, arteriaalse rõhu ja pulsisageduse mõõt
mist, selgitasid välja ortostaatilise vasoregulatoorsete häirete viis põhitüüpi.

Neljandal istungil kuulati ettekandeid mõnede südame ja veresoonte süs
teemi haiguste epidemioloogia kohta D. Pihelgas (Tartu), R. Birkenfeld 
(Kingisepa), E. Vagane ja M. Saava, B. Schamardin ja I. Maripuu 
(Tallinn) ning A. Levin (Kohtla-Järve). Teistest esinejatest peab mainima V. Nas- 
sonovat (Moskva), kes rääkis südameriketest suurte kollagenooside puhul. 
A. Kliimani, E. Ruusi jaJ. Jürgensit (Tartu), kes käsitlesid hüpertoonia- 
tõve ravimist adrenalomedulektoomia abil. Z. Januškeviciuse, A. Baubi- 
nene, P. Snipase, D. Grigaljunaite (Kaunas) ja B. L i b e r m a n i, E. Ko- 
s a r i ning E. Laane (Tallinn) ettekanded käsitlesid arütmia elektroimpulssravi. 
Z. Januškeviciuse ja kaasautorite arvates tuleb seda rakendada kõikidel 
südamekoja virvenduse ja laperduse juhtudel, kui virvendav arütmia on oluliseks 
patogeneetiliseks lüliks haige kannatustes. Tallinna autorite arvates peab virvendava 
arütmia plaanilise elektroimpulssravi näidustused määrama üldreeglina sõltuvalt 
taastatud rütmi stabiilsuse säilitamise võimalusest.

Märgatav arv ettekandeid puudutas töövõimet ja arstlikku tööekspertiisi müo- 
kardiinfarkti (M. Hvilivitskaja kaasautoritega ja A. Scboleva, Leningrad), 
stenokardia, reuma (J. Arbatskaja, O. Duhhovnaja, R. Gontšarova, 
Moskva), müokardiitide (R. Loskit, Tartu) ja kollagenooside (L. Päi, Tartu) 
puhul ning mitraalstenoosi tõttu opereeritud inimestel (M. Kalev, Tallinn). Ker
gemat füüsilist või intellektuaalset tööd teinud ja nooremas eas müokardiinfarkti 
põdenud isikute, samuti efektiivse mitraalkomissurotoomia läbiteinud isikute töö
võime suhteliselt kiire taastumine andsid ettekandjatele (M. Kalev, Tallinn, 
M. Hvilivitskaja, E. T a n j u h h i n a, Leningrad) aluse vaielda vastu neile 
standardsele invaliidsuse määramisele ja soovitada pikendada ravi (haiguslehte) 
igaühele optimaalseks ajaks.

Konverentsil kuulati ka Vabariikliku Kardioloogide Teadusliku Meditsiinilise 
Seltsi esimese juhatuse aruannet 1963.—1966. a. töö kohta (B. L i b e r m a n). Valiti 
uus juhatus, 125-liikmelise seltsi juhatuse esimeheks valiti K. Kõrge, esimeseks 
seltsi auliikmeks aga professor A. L i n к b e r g.

Konverentsist võttis osa 346 meedikut, nende hulgas 26 teadlast ja arsti Mosk
vast, Leningradist, Kaunasest, Vilniusest ja Riiast.

B. Liberman

JÕGEVA RAJOONI MEDITSIINITÖÖTAJATE KONVERENTS

19. mail 1967. a. toimus Jõgeva rajooni meditsiinitöötajate teaduslik-praktiline 
konverents, mis oli pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aasta
päevale ja Punase Risti Seltsi 100. aastapäevale.

E. Tormet käsitles tervishoiualaseid saavutusi Jõgeva rajoonis aastatel 
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1961—1966. J. Kukk esitas huvitavaid andmeid 1766. aastal asutatud Põltsamaa 
haigla ajaloost. H. Hõlm rääkis rajooni elanike haigestumisest hammaste jasuu- 
koopa haigustesse 1966. aasta suvel korraldatud profülaktiliste läbivaatuste põhjal. 
Uurituist põdes 93,8% hambakaariest. E. Jooritsa ettekanne hõlmas kõhusongade 
ravi tulemusi Põltsamaa Linna Haigla kirurgiaosakonnas ajavahemikul 1956—1966. 
M. H о 1 m i töö antibiootikumide kasutamisest põhines mikroobide resistentsuse 
määramise andmeil ja Jõgeva Rajooni Keskhaigla kirurgiaosakonnas ravitud hai
gete uurimisel.

Punase Risti Seltsi saavutustest 100 aasta jooksul andis ülevaate J. Laine.

M. Hõlm

ÜLELIIDULINE GASTROENTEROLOOGIDE SÜMPOOSION

Möödunud aastal asutati Üleliiduline Gastroenteroloogide Selts. Selle esimese 
ulatuslikuma üritusena toimus 16.—18. märtsini 1967. a. Moskvas sümpoosion tee
mal «Mao resektsiooni järgsete sündroomide diagnoosimine ja ravi haavandtõve- 
haigetel». Organiseerivale komiteele laekunud ettekanded ilmusid kogumikuna 
sümpoosioni alguseks. Meie vabariigist oli mainitud kogumikus avaldatud V. S а - 
lupere (gastriidist ja jejuniidist pärast mao resetseerimist), J. Sarve (seedimis- 
ja imendumishäirete tekkimine pärast Billroth II meetodil tehtud resektsiooni esi
neva dumping-sündroomi puhul) ja K. Villako ning J. Sarve (radioaktiivse 
Bi2-vitamiini imendumine dumping-sündroomi korral) tööd.

Sümpoosioni avas NSV Liidu tervishoiu minister, NSV Liidu Arstiteaduse 
Akadeemia tegevliige B. Petrovski. Iga päev kuulati 4—6 põhiettekannet. Nen
dele järgnesid väga elavad diskussioonid.

Esimeses ettekandes esitasid B. Petrovski ja tema kaastöötajad opereeritud mao 
haiguste uue klassifikatsiooni. Selle viimistlemiseks ja lõplikuks väljatöötamiseks 
moodustati komisjon.

Muudest töödest väärib mainimist L. Aruini ja kaasautorite uurimus, mis 
käsitles dumping-sündroomi ja juurdetoova lingu sündroomi puhul esinevaid kliini
lisi ning morfoloogilisi muutusi peensooles.

Palju sõnavõtte puudutas kaksteistsõrmiksoole- ja maohaavandi ning operee
ritud mao haiguste kirurgilist ravi. Üldise tunnustuse leidsid NSV Liidu pea
kirurgi professor M. К u z i n i seisukohad. Ta rõhutas, et mao resetseerimise mee
todi peab valima nende tulemuste alusel, mis saadakse haige põhjalikul uurimisel. 
Samal viisil on individuaalselt vaja läheneda ka opereeritud mao haiguste kirurgilise 
ravi korral. Professor M. Kuzini arvates on dumping-sündroomi ravimisel oluline 
kaksteistsõrmiksoole passaaži taastamine ja paljudel haigetel annab häid tulemusi 
rekonstruktiivne jejunogastroplastika.

Pärast mao resetseerimist tekkivate sündroomide konservatiivse ravi põhi
mõtteid esitas NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia tegevliikme V. Vassilenko 
kaastöötajate grupp. Autorid saavutasid . kompleksse ravi abil haigete seisundi 
märgatava paranemise.

К. V i 11 а к о ja J. S а r v

ARSTITEADUSE AJALOOST

ELUSTAMISVÕTETEST XVIII SAJANDI LÕPUL 
JA XIX SAJANDI ALGUL EESTIS

H. GUSTAVSON

Katsed inimest elustada «hinge sissepuhumise» teel on meile tuntud 
muinasaega ulatuvate legendide kaudu. Selle kohta võib leida andmeid 
ka kohalikust eestikeelsest kirjandusest, mis on ilmunud XVIII sajandi 
II poolel.

Kiikla mõisa kodukooliõpetaja Friedrich Gustav Arvelius (1753— 
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1806), kes 1790. a. tuli Tallinna gümnaasiumiõpetajaks, andis samal aastal 
välja 200-leheküljelise, suurelt osalt tervishoiuküsimusi käsitleva teose 
«Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat» (1). Sellest loeme uppunule 
antava esmaabi kohta: «Ni kaua, kui monningad selle õrumisse kallal 
on * peawad teised püüdma hinge temma sisse puhhuda. Agga se woib sel 
wisil sündida: puhhastage essite temma ninna sullega keigest muddast, 
ja siis pistab üks kange mees ühhe sulle ehk pilliroo otsa ühhe ninna 
söörme sisse, ja teine peab temma suud ja teist ninna söörmet kinni. 
Nüüd puhhub se mees tuggewaste selle pilliroo läbbi, ja teine peab kät 
selle uppund innimesse köhho peäl ja panneb tähhele, kas temma rind 
kergib. Kui sedda tunnukse; siis peab puhhuja wahhel kinni, ja teine 
wautab hellaste köhto rinnapole ülles, ja nenda ikka wahhel puhhutakse, 
wahhel wautakse. Ja sedda ei pea siiski weel mahha jätma, kui ka jo 
õlleks nähha, et se innimenne hakkab hingama».

* Mõeldakse keha hõõrumist läbi teki ja jalataldade hõõrumist «kowwa has- 
faga».

Edasi soovitatakse kõditada nina seestpoolt sulega, puhuda sinna
nuusktubakat, hoida 
nina ees mäerõigast 
ja hõõruda kange vii
naga mitmesuguseid 
kehapiirkondi. Hea 
olevat tubakasuitsu 
juhtimine pärasool
de. Selleks tuli piibu 
vars rasvatada ja 
rectum’isse viia ning 
teisest piibust tõm
matud suitsu sealt
kaudu sisse puhuda. 
Ultima ratio oli jala
taldade või küüne- 
aluste nõelaga tor
kimine. Võis ka 
muul viisil «temma 
nahhale wähhest 
wallo tehha». Efek
tiivseks peeti kan
natanu üleni katmist 
sooja sõnnikuga. 
Siinkohal võiks veel 
mainida Arveliuse 
hoiatust varjusurma 
eest. Ta koguni nõu
dis, et kirstutegija- 
tele õpetataks sel
geks surma tunnu
sed.

Samal, s. o. 1790. 
aastal ilmus Tallin
nas teine, tunduvalt

ObMumak SkitM - ui - fektrnf*  
fiwb futi; niB фЫНцсЬ'Äoonwcfq 
neube tulkb tedba
рсашаЪ fa otvõmmlnbn * öetrabi 
lalfma з pumpama jta&iSo ja
piW (еда aaSta йНЬнЬ öimua Mhbek 
hiina Ätrrifuž motlrma nünmetub fcek 
te.qa maf)()afulutaba< Salli inav? goSft 
peal, 24пш1 Шф - ht pdiPal igiii 

..............................  . dl

-.v.r:a>d, некем hu : ic 
’ nwiührnil minl uniieft нНд-мг- 
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väiksema mahuga Fragmendid eestikeelsest ringkirjast 1811. a.
(30 lk.) trükis esma- .. .
abi kohta. Autoriks oli Nicolaus Hagemeister (5). Raamatukeses «Lühhi- 
kenne öppetus maa-rahwale ...» andis ta soovitusi, kuidas toimida uppu
nute, külmunute, alkoholist mürgistatute, pikseohvrite ja teistega, kes 
esmaabi vajavad. Ka Hagemeister soovitas neil juhtudel «hinge sisse
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puhuda», kuid teisel viisil: kannatanu mõlemad ninasõõrmed võetakse- 
suhu ja käega hoitakse tema suu kinni. Nii talitatakse uppunu juures. 
Lämbunule peeti paremaks värsket õhku lõõtsaga suhu puhuda. Maini
takse ka tubakasuitsu rektaalset manustamist, äädikaauru inhaleerimist, 
soojendamist kuuma liiva ja tellistega. Räägitakse isegi nn. animaalse 
soojuse kasutamisest, kusjuures kannatanu tuli kahe inimese vahele 
paigutada. '

Tallinnas ilmunud Lindforsi kalendrite lisades leidub sageli üht-teist 
huvitavat. Nii satub lugeja 1793. a. kalendris üsna pikalt ja põhjalikult 
käsitletud esmaabiõpetusele (7). Artikkel on küll signeerimata, kui seda 
aga võrrelda Arveliuse «Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramatu» teks
tiga, võib kummagi teksti identsuse kerge vaevaga kindlaks teha.

Kõik need esmaabivõtted pidid arvatavasti olema väga laialdaselt 
teada. Esiteks oli kalender sageli ainsaks nõuandvaks trükiseks kirja
oskaja maainimese laual. Teiseks levitati Arveliuse «Ramma Josepi 
Hädda- ja Abbi-Ramatut» talupoegade hulgas 10 000-eksemplarilises 
tiraažis tasuta. Seda organiseeris August Kotzebue algatusel 1784. a. 
asutatud Tallinna Teatriselts, kes nimetatud otstarbeks eraldas oma tulu
dest 1282 rubla. Ja kahtlemata leidus ka Hagemeisteri raamatukese 
ostjaid.

Nimetatud elustamisviisid leidsid ka ametlikku publitseerimist. Nii 
saatis Peterburi Meditsiinikolleegium 1802. a. laiali ringkirja esmaabi 
andmise kohta uppunuile, milles muuhulgas leidus soovitus kannatanuile 
õhku suhu puhuda. Üldjoontes samasisulise käskkirja väljastas Venemaa 
politseiminister 1811. a., tehes politseiasutustele kohustuseks aru anda 
igakordsest õpetuse kasutamisest ja selle tulemustest (6).

Käskkiri lähetati ka Tallinna, kus see tõlgiti eesti ja saksa keelde 
ning trükiti «Eestima Üllem-Kubberneri. . . Prinsi August kässo peäl» 
ning oli dateeritud «24-mal Roja-ku * päwal, 1811. a.» Selles keelati 
uppunuid matta enne kolmepäevast ooteaega ning meenutatakse «sedda 
käsko, mis 3mal Mihkli-ku päwal 1686 aastal Rootsi Kunninglikko Kir- 
rikosädmiste ramatus 18mas peätükkis 3ma numri ai on antud, et puu- 
särkide kinnipannemisse jures peab targaste ümberkäidama, kui poile 
õiget selget ja kindlat märko, et se innimenne wissiste surnud on.» Seda 
nn. plakatit kästi kolmel pühapäeval järjest kirikutes ette lugeda ja 
«eddaspiddi igga aasta ükskord. . . mahhakulutada.»

* Roja-ku = roojakuu, oktoober (R. G.),

Teisel lehel järgneb «Lühhikenne Öppetus, mis nende abbiks, kes 
on ärrauppund, ilmwiwimatta tulleb tehha, senni kui Tokter tulleb, kelle 
järrele kohhe peab sadetama.» Keelatakse kannatanut veeretada vaadil, 
kästakse teda viia sooja ruumi, hästi kinni katta ja hõõruda. Samal ajal 
pidi neli abistajat harjama uppunu peopesi ja jalataldu, kuna «üks tug- 
gew innimenne peab otse temma su sisse hinge puhhuma; agga senni 
peab teine selle ärrauppund innimesse ninna tuggewaste kinnipiddama.» 
Nõuti, et südame piirkonda asetataks sooja liiva või tuhaga täidetud, 
kotike. Vastavad valvurid olid elustamiseks vajalikke esemeid kohusta
tud alati töökorras hoidma (4).

Mainimist väärib veel üks küllaltki ulatuslik ametlik eeskiri (2) 
varjusurmaohu vältimise ja esmaabi andmise kohta mitmesuguste õnne- 
tusjuhtude korral (uppumine, vingumürgistus jt.). See on Peterburi 
ülemkomandandi Vjazmitinovi poolt 29. augustil 1812. a. kinnitatud ja 
kubermangudesse laialisaadetud käskkiri, milles mainitakse ka kannata
nule suhu puhumist läbi sulerootsu, piibu või otse suust (§ 6, punkt 6 ja 
§ 7, punkt 7). Edasi on öeldud: «Kui selle peale rindkere veidi laieneb või 
roided kerkivad, peab sissepuhumise lõpetama ja rindkeret alt ülespoole 
kokku suruma. Seda sissepuhumist võib mõne aja pärast korrata»' 
(§ 7, punkt 8).
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Ratsionaalseks tuleb pidada soovitusi hoida nina all teravalõhnalisi 
aineid, samuti naha ja limaskestade ärritamist ning soojutusprotseduure. 
Tubakasuitsu manustati rektaalselt mitte ainult elustamise puhul, vaid 
seda peeti otstarbekohaseks ka kõhukinnisuse korral [J. Eisen (3), 
S. Winkler (9)], sest mainitud protseduur «ka loomade juures hästi aitab» 
[P. Wilde (8)]. Loomulikult puudus nimetatud raviviisil teaduslik põh
jendus. Isegi vastupidi — see oli koguni kahjulik.

Andmed soovitatud kunstliku hingamise meetodi praktikas kasuta
mise kohta puuduvad. Asjaolu, et tuntud Tallinna arst Samuel Reinhold 
Winkler (1764—1839) kirjeldab saksakeelses meditsiinilisi teadmisi 
populariseerivas trükises «Von einigen der gewöhnlichsten Krankheiten 
der Ehstländischen Bauern» (9) kunstlikku hingamist, mida tehti nina- 
sõõrmesse õhu puhumise teel puidust toru abil, lubab oletada, et niisugust 
meetodit kasutasid juba tolleaegsed arstid.

KIRJANDUS: 1. Arvelius, F. G. Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat, Tln., 
1790. — 2. Bidder, H. Zusätze und Nachträge zu Dr. J. F. Körbers Auszuge der 
ältern und neuern im Russischen Reiche erschienenen Allerhöchsten Manifeste, 
Ukasen, Publikationen, Verordnungen und Befehle, welche das gesammte Medizi- 
nalwesen betreffen. Mitau, 1825. — 3. Eisen, J. G. Die Blatterimpfung erleichtert 
und hiemit den Müttern selbst übertragen, Riga, 1774. — 4. ENSV TA raamatukogu 
käsikirjaliste ja haruldaste raamatute sektor, P-300: Estl. Gouv.-Reg. Placate, 1811. — 
5. Hagemeister, N. Lühhikenne öppetus maa-rahwale, mis wisi nendega peab 
ümberkäima, kes wees uppunud ia muu willetsusse sisse sanud, ehk äkkitselt sur
nud, et nemmad ello jälle woiksid sada. Tln., 1790. — 6. К ö r b e r, J. F. Auszug ais 
den ältern sowol ais neuern im Russischen Reiche erschienenen Allerhöchsten 
Manifesten, Ukasen, Publikationen wie auch Verordnungen und Befehlen, welche 
das gesammte Medizinalwesen betreffen. Mitau, 1816. — 7. Lindfors (välja
andja) Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1793 aasta peäle..., Tln., 1792,— 
8. Wilde, P. E. Liefländische Abhandlungen von der Arzeneywissenschaft, Ober- 
pahlen, 1782. — 9. Winkler, S. R. Von einigen der gewöhnlichsten Krankheiten. 
der Ehstländischen Bauern, Reval, 1793.

О ПРИЕМАХ ПО ОЖИВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА В ЭСТОНИИ В КОНЦЕ 
XVIII И В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

X. Густавсон

Резюме

Данные о попытках оживить человека путем «вдувания духа» встречаются в эстон
ской литературе, издававшейся во второй половине XVIII века.

В 1790 г. учитель поместья Кийкла Фридрих-Густав Арвелиус издал книгу, посвя
щенную вопросам охраны здоровья и озаглавленную «Ramma Josepi Hädda- ja Abbi- 
Ramat», в которой также давались указания, как помочь утопающему. Рекомендо
ванный метод оживления очень близок к применяемому в настоящее время методу 
искусственного дыхания «рот на рот». Рекомендовалось также пощекотать внутри носа 
перем, вдувать в нос нюхательный табак, держать перед носом хрен и растирать водкой 
различные области тела. Ultima ratio было покалывание иглой подошв ног или под ног
тями. Арвелиус предупреждал о возможности «мнимой смерти» и даже требовал, чтобы 
гробовщиков обучали признакам смерти.

В том же 1790 г. в Таллине вышла еще одна книга о первой помощи, автором ко
торой являлся Николаус Хагемейстер. В своей книге он давал советы как обращаться с 
утопающими, удушенными, обмороженными, обожженными, отравленными алкоголем, с 
жертвами молнии и другими пострадавшими, нуждающимися в первой помощи. Хагемей
стер (как и Арвелиус) также рекомендовал «вдувание духа», но другим методом: обе 
ноздри пострадавшего захватывают ртом, а рукой закрывают его рот. Так он реко
мендовал поступать при оказании помощи утопающему.

В приложении к календарю Линдфорса за 1793 год тоже довольно подробно и 
основательно освещались вопросы оказания первой помощи.

Вышеуказанные приемы оживления рекомендовались и официально. В 1802 г. 
соответствующий циркуляр был издан медицинской коллегией, а в 1811 году — мини
стром полиции. Последний был переведен на немецкий и эстонский языки и рекомен
дован для объявления в церквах 3 воскресенья подряд. О каждом случае применения 
методов оживления требовалось сообщать в министерство. Следует напомнить еще об 
одном циркулярном письме, разосланном по губернским управлениям и посвященном 
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доврачебной помощи при различных несчастных случаях. Во всех этих циркулярах упо
миналось и о «вдувании духа» пострадавшим.

Данных о практическом применении вышеописанного метода искусственного дыха
ния в литературе нет. На основании же косвенных данных (книга С. Р. Винклера, из
данная в 1793 г.) можно предположить, что этот метод применялся врачами уже в то 
время.

TAHTFAEVAD
4

KONSTANTIN SÖÖT 75 AASTANE

28 . juulil tähistati tekstiilivabriku «Punane 
Koit» tervishoiupunkti günekoloogi Konstantin 
Jaagu p. Söödi 75. sünnipäeva.

K. Sööt sündis 28. juulil 1892. aastal Jam- 
burgi kreisis Nova-Pjatnitsa külas rentniku 
pojana. Pärast algkooli lõpetamist astus ta 
Narva gümnaasiumi, mille lõpetas 1910. aastal. 
Aastail 1910—1915 õppis Tartu ülikooli arsti
teaduskonnas. 1915. aastal mobiliseeriti sõja
väkke ja võttis Esimesest maailmasõjast osa 
asearstina kuni 1918. aastani. Seejärel astus ta 
Kiievi ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 
1920. aastal. Õpingute ajal töötas K. Sööt raud- 
teearsti kohusetäitjana Edela Raudteel, 1920.— 
1921. aastani jaoskonnaarstina samal raudteel. 
Siirdus Eestisse 1921. aasta lõpul.

1922. aastal asus juubilar assistendina tööle
Tartu ülikooli naistekliinikus. Samal aastal suunati ta Saksamaale (Frank
furti Maini ääres) täienduskursustele. 1923. aastast alates töötas juubilar 
Paides linnaarstina ning haigla sünnitus- ja günekoloogiaosakonna juha
tajana. Juubilari initsiatiivil avati Paide haigla juures «Emade ja rinna
laste koht» (nõuandla), kus emade ja laste vastuvõtt toimus tasuta. Ta 
oli 1928. aastal asutatud Järva Arstide Seltsi ja Järvamaa Tiisikuse Vastu 
Võitlemise Seltsi esimeheks kuni 1932. aastani.

1932 .—1940. aastani oli K. Sööt Lääne maakonna arstiks, Lääne 
maahaigla juhatajaks ja aastail 1940—1941 Haapsalu haigla peaarsti ase
täitjaks.

Suurest Isamaasõjast võttis K. Sööt osa Eesti Rahvuskorpuse 249. las
kurdiviisi meditsiinilis-sanitaarpataljonis roodukomandörina ning ope
ratsiooni- ja sidumisrühma komandörina. Pärast Velikije Lüki vabasta- 
mislahinguid viidi ta üle Kalininisse evakueerimishospidali osakonna
juhatajaks. Pärast Suurt Isamaasõda oli K. Sööt lühikest aega Eesti NSV 
Tervishoiu Rahvakomissariaadi käsutuses ning töötas seejärel 1951. aas
tani Tartu ümbruse maa-arstijaoskonna juhatajana, hiljem Tartu Vaba
riikliku Kliinilise Haigla günekoloogiaosakonna juhatajana. Aastail 
1952—1955 oli K. Sööt Eesti Raudtee peaakušöör-günekoloog, 1956. aas
tal Tallinna I Naistenõuandla juhataja, aastail 1956—1959 Tallinna I 
Sünnitusmaja peaarst, aastail 1959—1962 Tallinna Vabariikliku Haigla 
peaarsti asetäitja, 1962. a. alates aga tekstiilivabriku «Punane Koit» 
tervishoiupunktis günekoloog.

Juubilari sulest on ilmunud ligi paarkümmend teaduslikku tööd, 
samuti on ta esinenud ettekannetega paljudel konverentsidel.

K. Sööti on autasustatud Esimeses maailmasõjas ülesnäidatud vap
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ruse eest II järgu Georgi medaliga ja Suurest Isamaasõjast osavõtu eest 
medalitega «Võidu eest Saksamaa üle Suures Isamaasõjas aastail 1941— 
1945» ning «20 aastat võidust fašistliku Saksamaa üle».

Soovime juubilarile tugevat tervist ja tööindu veel paljudeks aasta
teks!

Kolleegid

EESTI NSV TEENELINE ARST L. ESPAR 50-AASTANE

12. juunil 1967. a. tähistati Tallinna Vaba
riikliku Haigla kõrva-, nina- ja kurguosakonna 
juhataja Linda Espari 50. sünnipäeva.

L. Espar sündis 12. juunil 1917. a. Tallin
nas, kus sai ka alg- ja keskhariduse. Seejärel 
jätkas õpinguid Tartu ülikooli arstiteaduskon
nas. Pärast ülikooli lõpetamist 1945. a. siirdus 
ta Tallinna Vabariiklikku Kliinilisse Kesk
haiglasse, kus töötas ühe aasta kirurgiaosakonna 
ordinaatorina. 1946. a. alates on Linda Espar 
töötanud Tallinna Vabariikliku Haigla kõrva-, 
nina- ja kurguosakonnas, algul ordinaatorina ja 
1951. a. alates osakonnajuhatajana, kus teda 
tuntakse kui kvalifitseeritud ja kogemustega 
otorinolarüngoloogi.

Andumusega suhtub Linda Espar oma 
kohustustesse, ta on osanud kasvatada noore 
kollektiivi, kes paistab silma algatusvõime poolest. Tema juhendamisel 
on Tallinna Vabariikliku Haigla kõrva-, nina- ja kurguosakonnas esi
mesena vabariigis hakatud tegema kuulmist parandavaid operatsioone 
otoskleroosi puhul. Linda Espar tunneb hästi kaasaegseid meditsiini saa
vutusi, rakendab neid igapäevases töös ja on abiks osakonda spetsiali
seerimisele suunatud otorinolarüngoloogide kvalifikatsiooni tõstmisel. 
Juubilar on osa võtnud erialastest täienduskursustest Leningradi ja 
Moskva kliinikutes. Kaua aega on L. Espar töötanud Tallinna Medit
siinikoolis õppejõuna ja õppealajuhatajana.

Erakordselt nõudlik enda ja kaastöötajate suhtes on juubilar pälvi
nud nii patsientide kui ka kolleegide lugupidamise. Kõige selle kõrval 
jätkub tal aega, et aktiivselt osa võtta ühiskondlikust tööst. Linda Espar 
on Eesti NSV Vabariikliku Otorinolarüngoloogide Teadusliku Seltsi ase
esimees ja selle seltsi Tallinna filiaali juhataja.

1966. aastal anti L. Esparile Eesti NSV teenelise arsti aunimetus.
Soovime juubilarile tugevat tervist ja raugematut indu edaspidiseks 

tööks!
Kolleegid

JUTA TOMINGAS 50-AASTANE

28. juulil 1967. a. tähistati I kategooria pediaatri Juta Tominga 
50. sünnipäeva.

J. Tomingas sündis 1917. a. Türi rajoonis põllupidaja tütrena. Pärast 
Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumi lõpetamist asus ta 1936. a. õppima 
Tartu ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 1944. a. Sama aasta suvest 
kuni 1949. a. töötas J. Tomingas Muhu maa-arstijaoskonna juhatajana,
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aastail 1949—1959 aga Eesti NSV TA Eks
perimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
noorema teadusliku töötajana.

1959. a. alates on J. Tomingas Tallinna I 
Lastehaigla osakonnajuhataja ja teda tuntakse 
kui kvalifitseeritud ja kogemustega pediaatrit- 
reumatoloogi. Juubilar on kohusetruu, nõudlik 
nii enda kui ka teiste suhtes ja alati abivalmis, 
mistõttu on pälvinud lastevanemate ja kollee
gide lugupidamise.

J. Tomingas töötab aktiivselt ja suure 
huviga. Ta täiendab oma teadmisi pidevalt, 
võtab osa arstide seltside koosolekutest, semi
naridest ja konverentsidest ning on viibinud 
täienduskursustel Moskva kliinikutes. Rikka
likke kogemusi ja isikliku uurimistöö tulemusi 
on ta jaganud kaastöötajatele nii igapäevases 
töös kui ka mitmetes artiklites, mis käsitlevad

reumahaigete laste vegetatiivse närvisüsteemi seisundit ja reuma ravi.
Põhitöö kõrval on J. Tomingas aega leidnud töötamiseks ka peda

googina, olles paljude aastate jooksul lastehaiguste õpetajaks Tallinna 
Meditsiinikoolis. Juubilari on autasustatud medaliga «Vapra töö eest 
Suures Isamaasõjas aastail 1941—1945».

Soovime soojasüdamelisele ja tarmukale pediaatrile ka edaspidiseks 
tööks jõudu ja indu!

Kolleegid

KRIITIKA ЭА BIBLIOGRAAFIA

RAAMAT ORGANISATSIOONIST JA JUHTIMISEST*

* V. I. Tereštšenko, Organisatsioon ja juhtimine. USA kogemusi. «Valgus», 
Tln., 1966.

Kõnesoleva brošüüri autor professor V. Tereštšenko elas peaaegu 
30 aastat USA-s, kus luges mitmes kõrgemas õppeasutuses organisatsiooni 
ja juhtimise kursust.

Milline seos on mitte meditsiinitöötajatele, vaid majandusteadlastele 
kirjutatud brošüüril tervishoiuprobleemidega? Asi on selles, et V. Terešt
šenko analüüsib organisatsiooni ja juhtimist, sidumata seda mingi konk
reetse tegevusalaga, vaatleb seda tootmisharudevahelise teadusena. Ehkki 
arstiteadust (täpsemalt meditsiinikaadri probleemi USA-s) puudutatakse 
kõne all olevas väljaandes ainult üks kord ja sedagi põgusalt, on brošüü- 
ris tõstatatud küsimused väga suurel määral, et mitte öelda kõige vahe
tumalt, seotud ka tervishoiu organisatsiooni küsimustega.

Brošüüri esimeses peatükis, mis käsitleb organisatsiooni ja juhtimise1 
kui teaduse ajalugu, annab autor nende mõistete määratluse. USA-s 
mõistetakse organisatsiooni all struktuuri, kondikava, mille raames toi
muvad teatavad üritused. Juhtimine on koordineeritud ürituste kogum, 
mis on suunatud kindla eesmärgi saavutamisele. Organisatsioon on teata
vas mõttes asutuse (ettevõtte) «anatoomia», juhtimine selle «füsioloogia».

Organisatsiooni- ja juhtimisteaduse rajajaks peetakse teatavasti 
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Frederick W. Taylorit. Tema idee olemuse avas Henry Ford oma raa
matus «Minu elu ja töö» (1922). Ta kirjutas, et töös on otsustav tähtsus 
süsteemil, mitte aga «organiseerimise geeniustel».

Teatavasti pidas V. I. Lenin õigeks Taylori süsteemist üle võtta kõik, 
mis meie ühiskonnale võib kasuks tulla.

Millega tegeleb organisatsiooni- ja juhtimisteadus US^.-s?
Organisatsiooni ja juhtimise spetsialist ei näita, mida tuleb teha, 

vaid seda, kuidas tuleb teha. Ta korraldab tööd, arvestust, kontrolli, 
annab hinnangu majanduslikule efektiivsusele ja soovitused tööjõu ning 
seadmete ratsionaalseks kasutamiseks.

Meditsiinil on oma iseärasused, mis eelkõige on tingitud sellest, et 
meditsiinitöötajad tegelevad inimesega, kõige sagedamini haige ini
mesega.

«Kasuteguri» küsimused arsti ja keskharidusega meditsiinitöötaja 
töös on samuti aktuaalsed. Meil on veel palju spetsiifilisi probleeme, mis 
ootavad lahendamist. Tähtsad on isegi niisugused «pisiasjad» nagu laua 
asukoht kabinetis, meditsiiniõe asukoht osakonnas, analüüside tulemuste 
osakonda saabumise süsteem jne., mis küll lahendatakse, kuid mitte uuri
musliku lähenemise tulemusena, vaid empiiriliselt või maitse järgi.

Brošüüri teine peatükk käsitleb organisatsiooni- ja juhtimisteaduse 
teooriat ja praktikat. Siia kuuluvad ettevõtete (asutuste) optimaalse suu
ruse, tsentraliseerimise või detsentraliseerimise, organisatsiooni üldise 
struktuuri, koosseisude suuruse, kohustuste kindlaksmääramise, töö 
arvestuse ja kontrolli küsimused.

Üldiselt on teada, et suurem ettevõte või asutus on efektiivsem. Ent 
kus on mõistlik «lagi»? Nagu V. Tereštšenko mainib, peetakse USA-s 
määravaks teguriks juhtimist. «Lae» kindlaksmääramisel lähtutakse 
antud tegevuse praktilise juhtimise võimalustest, võimalustest nii teh
niliselt kui ka psühholoogiliselt toime tulla organisatsiooni aparaadiga. 
Ameeriklaste arvates pole inimeste võimed sel alal hoopiski piiramatud.

Iga asutuse struktuuri väljatöötamiseks koostavad ameeriklased 
organisatsiooni joonise või -tabeli, mis on omamoodi röntgeniülesvõtteks 
asutusest või ettevõttest. V. Tereštšenko arvates annab organisatsiooni- 
tabel täpsema pildi sellest, mida tuleb juurde luua, kui ükskõik milline 
sõnaline kirjeldus. Iga inimene tähistatakse tabelis eri tingmärgiga. 
Mõnede asutuste struktuuri on raske graafiliselt kujutada, kuid see on 
juba halva organiseerimise tunnus.

Organisatsiooni  jooniseid tarvitatakse ka tootmisprotsessis, dokumen
tide voolu analüüsimiseks kontrollsüsteemis jne. Soovitatakse, et jooned 
joonisel oleksid lühikesed ja sirged. Looklev joon on halva organiseeri
mise tunnus.

Teises peatükis on tähtsal koha] töötajate aja ratsionaalne kasuta
mine. Siin on põhiprintsiibiks, et kõrge kvalifikatsiooniga isik ei pea 
tegema tööd, mida võib teha madalama kvalifikatsiooniga inimene. Üks 
USA suurem administraator mainis: «Me ei saa lubada endale luksust, 
et kvalifitseeritud töötaja kulutaks aega sellele, mida võib teha isik, kes 
oskab ainult kirjutada ja lugeda. Vastasel korral me laostuksime»

Siin tekib tahtmatult analoogia meditsiiniasutustega. Kui palju on 
räägitud ja kirjutatud arsti kirjatöö vähendamise vajadusest, kui palju 
on tehtud uurimusi stenograafia ja magnetofonide rakendamise alal ja 
esile toodud selle kasutamise eeliseid haiglates, ent tegelikult pole see 
kõik veel realiseeritud.

Brošüüri kolmandas peatükis käsitletakse töötingimusi. «Töötingi
muste» mõiste alla kuuluvate probleemide diapasoon on lai: alatest töö
viljakust mõjutavatest õigusnormidest ja lõpetades inimese tööalase 
tegevuse psühhofüsioloogiaga ning ruumide sisustuse mõjuga inimese 
töövõimele ja psüühikale. Uurimistööd on näidanud, et ainult müra nõr

301



gendamise ja valgustuse reguleerimisega võib inimese töövõimet vähen
dada või suurendada 25% võrra.

Töötingimuste uurimisel pööratakse suurt tähelepanu probleemi 
psühholoogilisele küljele. Sellest ongi tingitud diferentseeritud lähene
mine karistustele ja ergutustele, tähelepanu pööramine juhtiva töötaja 
autoriteedile alluvate hulgas ja hea meeleolu ning palju muu uurimi
sele jne. •

USA tööpsühholoogid pööravad tähelepanu ka töötajate soo osatäht
susele. Seejuures lähtutakse mehe ja naise füsioloogilisest erinevusest^ 
millest on tingitud ka nende psühholoogiline erinevus. USA-s eeldatakse, 
et naised on kontsentreerumisvõimelisemad, kui pika aja jooksul on vaja 
teha üksluist tööd. Arvatakse, et naised reageerivad mitmesugustele karis
tustele ja ergutustele peenetundelisemalt ning elavamalt jne. Suhtumine 
mehe ja naise töövõimesse tuleneb paljudel juhtudel kahtlemata naiste 
töö majanduslikust diskrimineerimisest kapitalistlikes maades. Niisugused 
vaated on eriti juurdunud, nagu kirjutab V. Tereštštenko: «Naisarsti 
poole, välja arvatud hambaarstid, pöördub ameeriklane väga harva».

Neljas peatükk puudutab nn. tehnilis-majanduslikke probleeme. 
Autor rõhutab juhtiva töötaja osa üha progresseeruvas spetsialiseeri
mises, mida tuleb ette kõikidel tegevusaladel. Mida rohkem on niisugu
ses «orkestris» eri «pillidel» mängivaid «pillimehi» — kirjutab V. Terešt
šenko —, seda vastutusrikkam osa on «dirigendil». Ta peab tundma oma 
orkestri kõiki pille, ent pole kohustatud mängima nendel niisama hästi 
nagu iga muusikamees eraldi. Selles peatükis käsitletakse informatsiooni 
saamist ja kasutamist, mida V. Tereštšenko peab üheks tähtsamaks lõi
guks organisatsiooni- ja juhtimisteaduses.

Retsenseeritavas brošüüris on rohkesti eredaid näiteid, huvitavaid 
üldistusi ja kokkuvõtteid, mis sunnivad paljutki ümber hindama. On 
ilmne, et kaugeltki kõik, mida USA-s organisatsiooni ja juhtimise alal 
tehakse, pole vastuvõetav meile, sealhulgas tervishoiule. Ei tohi unus
tada, et paljude ettepanekute ja organisatsiooniliste ideede aluseks 
USA-s on püüd viimase võimaluseni suurendada töötajate ekspluateeri
mist ja kasumit. Seda peab alati meeles pidama.

Samal ajal kirjutab V. Tereštšenko täiesti õigesti, et meetod, süs- 
teemipärasus töös on «tormamise» antitees. «Eneseohverdamine töös on 
suur ja õilis asi, kuid ainult siis, kui see on ratsionaalne ja möödapääs
matu. Kui eneseohverdamist põhjustavad ainult halb organisatsioon ja 
enesedistsipliini puudus, siis on see kuritöö enese ja ühiskonna vastu».

Tõsi küll, meditsiinis ei ole «plaani täitmist», ei ole ka «tormamist», 
kuid töö läbimõtlematu organiseerimise tõttu esinevad puudused pole 
kahjuks harulduseks.

Räägitakse, et tuntud füüsik Ernest Rutherford läks kord õhtul 
laboratooriumisse ja leidis sealt oma kaastöölise. «Mida te siin õhtul 
teete?» küsis Rutherford. — «Töötan», kõlas vastus. — «Aga päeval?» — 
«Töötasin samuti». — «Aga hommikul?» — «Ka hommikul töötasin, pro
fessor». — «Aga kunas te siis mõtlete, sir?»

Meditsiinitöötajad töötavad palju, ent mitte alati ei mõtle, kuidas 
saavutada paremaid tulemusi vähema vaevaga. Tuleb nõustuda V. Terešt- 
šenkoga selles, et organisatsiooni- ja juhtimisteadus on eelkõige teadus 
sellest, kuidas õigesti, kiiresti ja kvaliteetselt töötada kella järgi, mee
les pidades, et kommunismi ehitamisel on aeg väga kallis.

Juba 1923. aastal kutsus V. I. Lenin oma töös «Pigem vähem, kuid 
paremini» üles tegelema «organisatsiooni teooriaga». Selles suhtes on 
tervishoid võib-olla paremas olukorras kui muud tegevusalad. Meil on 
spetsiaalne instituut ja tervishoiu organisatsiooni kateedrid. Paljud 
V. Tereštšenko brošüüris tõstatatud küsimused peegelduvad rohkemal või 
vähemal määral ka tervishoiu organisatsiooni alal tehtud uurimustes.

Iga tervishoiuorganisaator, iga arst loeb V. Tereštšenko raamatut 
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suure huviga. Brošüür kinnitab paljude meie uurimissuundade õigsust 
tervishoiu probleemide alal, peamine aga on see, et ta stimuleerib meid 
uutele otsingutele, sünnitab' uusi mõtteid, uusi ideid.

N. Elštein

КНИГА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ

Н. Элыитейн.

Резюме

Автор брошюры профессор В. И. Терещенко, проживавший в течение 30 лет в 
США, преподавал в ряде высших учебных заведений курс «Организация и управление».

В. И. Терещенко анализирует организацию и управление безотносительно к какой- 
либо конкретной области деятельности, оценивая и к как межотраслевую науку. И хотя 
медицина (точнее, проблема врачебных кадров в США) затрагивается в работе лишь 
один раз и то вскользь, проблемы, поднятые в брошюре, имеют в очень большой сте
пени, самое непосредственное отношение и к вопросам организации здравоохранения.

/VH17MESUGMSI

PRIMUM NON NOCERE *

* Toimetuse seisukohad mitmes küsimuses ei ühti autori omadega. Artikkel 
avaldatakse mõttevahetuse korras.

Е. MOISAR
(Tallinna Vabariiklikust Haiglast, peaarst A. Roosileht)

Viimaseaegsed uurimused näitavad psühhogeensete haiguste arvu: 
järjekindlat tõusu. Maclveri (tsit. 2 järgi) poolt USA-s korraldatud 
arstliku kontrolli käigus selgus, et 3000 vabrikutöölisest kannatas psüühi- 
kahäirete all ja vajas ravi 25%. Samasuguste vaatluste ajal Inglismaa 
tööstuskeskustes leidis Team (tsit. 2 järgi), et 30% läbivaadatuist olid 
neurootikud. Kolmesaja töölise läbivaatamisel Hollandis täheldas 
Van Alphen de Veer (tsit. 2 järgi) 40%-1 psüühilisi häireid (23% ravis 
ennast). Jena arsti G. Klumbiesi (2) andmetel kannatab närvisüsteemi 
funktsioonihäirete all 34% töölistest, neist 21% kasutab haiguse ägene
mise korral arstiabi, 4% koduseid ravimeid ja 9% haigeist, pettunud 
tulemusteta ravis, lepib haiguslike häiretega ning talub töövõime- 
kaotust kui paratamatust. Sama laadi tähelepanekuid on teinud paljud 
teisedki autorid. Ka allakirjutanu kogemused näitavad, et pooltel sise
nõristussüsteemi haiguste tõttu vastuvõtule suunatud patsientidest 
domineerib neurootiline haiguspilt. Kõik need faktid viitavad sellele, et 
arstiteaduse õppeprogrammides tuleb psühhogeensetele haigustele märksa 
tõsisemat tähelepanu pöörata. Sama on kehtiv praktiseerivate arstide eri
alase täiendamise kohta.

J. Saarma (5) märgib, et USA-s kasutatakse iga teist haigevoodit 
närvi- ja vaimuhaigete ravi jaoks. Et meil nende haiguste esinemissage
dus samuti tõusutendentsi näitab, kas siis poleks õige aeg luua soodsa
maid võimalusi nende ravimiseks? Tegelik olukord kahjuks kõneleb 
vastupidist: Tallinnas on likvideeritud kaks haiglat, kus enne Suurt 
Isamaasõda raviti neurootikuid, ja psühhoneuroloogiahaiglas on neu
rootikute statsionaari ravikohtade arvu vähendatud. Eeskujuks võiks olla 
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Moskva, kus neli psühhiaatriahaiglat on muudetud neurootikute ravi
mise kohaks.

Ravivõimaluste loomisest üksi ei piisa. Nagu eespool öeldud, tuleb 
parandada ka ravijate ettevalmistust.

Möödunud aastal Moskvas korraldatud psühhoteraapiakursustest 
osavõtjate hulgas oli allakirjutanu ainuke neuropatoloog, kõik ülejäänud 
olid psühhiaatrid. Hoolimata küllaltki soliidsest erialasest ettevalmistu
sest ei saanud psühhiaatrid cardiophobia, carcinophobia ja senestopathia 
all kannatavate inimestega õiget kontakti. Kursustel juhtus palju aru
saamatusi juba anamneesi kogumisel. Enamik kursuslastest ei teinud 
peaaegu üldse somaatilist vaatlust. Tutvuti paberitega, konstateeriti, et 
.süda on terve, ja hakati sedasama haigele sugereerima. Sellisel viisil 
aga välistati see, mida nimetatakse arstikunstiks. Väidavad ju psühho
teraapia autoriteedid, et see, kes ei valda kliinilist somaatilist meditsiini, 
ei ole psühhoteraapia alal võimeline iseseisvalt töötama. Psüühikahäired 
ei ole organismi somaatilis-funktsionaalsetest häiretest mingil juhul 
täpselt eraldatavad (1), seega ei saa ka psühhoteraapia olla isoleeritud 
■distsipliin.

Puudulikes ravitulemustes oleme meie, arstid, sageli ise süüdi. Tea
duslik meditsiin ei vabasta haiget mitte alati muredest. Tihtipeale seos
tatakse haige kaebusi orgaanilistest põhjustest tingitud häiretega või ei 
peeta kaebusi üldse haigusnähtudest tulenevaks ning antakse haigele 
■ebakindlaid vastuseid. Kui aga rakendatakse somaatilist ravi, siis nii, 
et selle tulemuseks on haige tähelepanu pidev suunamine oletatavale 
haigele elundile, mis lõpuks võibki haigust süvendada.

Hüpohondriline neuroos on väga sarnane sundmõtetega. Mõlemal 
juhul on domineeriv hirm, ühel juhul väline, teisel juhul endasse suu
natud (3). Kui puudub õige ravi, võib kartustundest kergesti kujuneda 
masendav hirm, mis toob kaasa palju suuremaid kannatusi kui mõni 
orgaaniline haigus.

28-aastane insener (hea sportlane), virgutanud end musta oakohviga, läks hom
mikul pärast tormilist sünnipäevapidu magamata tööle. Tulnud koju, ärkas ta 
öösel, tundis ägedat südamepekslemist, ängistust ja surmahirmu. Kiirabiarst tegi 
haigele süsti, andis hapnikku hingata ja käskis järgmisel päeval jaoskonnaarsti 
poole pöörduda. Elu oli küll «päästetud», kuid noormehele ei öeldud, et tegelikult 
midagi kardetavat polnudki ja nii süvenes surmahirm veelgi. Jaoskonnaarst 
suunas ta elektrokardiograafiakabinetti, seletades, et seäl tehakse kindlaks haiguse 
täpne põhjus. Vastuvõtu järjekord aga oli kaheksa päeva. Selgus, et südames min
geid muutusi ei ole ja jaoskonnaarst juhatas haige allakirjutanu juurde. Saate- 
diagnoos oli thyreotoxicosis. Kardiofoobia ei olnud õnneks veel eriti kaua süveneda 
saanud, kuid terve mees oli kaks nädalat surma kartnud ja kogu selle aja töö
protsessist kõrvale jäänud.

Hirmuhoogu peetakse tihti ekslikult südamehaiguseks ning südant 
toetavate ravimite manustamisega fikseerivad arstid selle patsiendi tead
vusesse kardiofoobiana. Kaudseks põhjuseks on sageli mõne tuttava, sõbra 
või sugulase surm südameinfarkti tagajärjel, arsti ebamäärane väljendus 
või mõni hirmutav populaarteaduslik loeng. Sageli võib neuroosi dekom- 
penseerumise põhjus olla ka somaatiline. Selleks võivad olla ebaõige 
toitumine, vitamiinivaegus, magamatus või intoksikatsioon, mis omakorda 
võib olla tingitud nii välistest kui ka sisemistest fokaaltoksilistest tegu
ritest (krooniline ussjätkepõletik, tonsilliit, hambajuuremädanik, sapi- 
põiepõletik jms.) Asteniseerivaks teguriks võib olla ka mõne ägeda nak
kushaiguse tagajärjel kujunenud seisund. Somaatiline haigestumine nõr
gendab suuraju koort ja kutsub esile selle dekompensatsiooniseisundi. 
Neuroos väljendubki oma mitmepalgelisuses tavaliselt kas psüühilises või 
somaatilises locus minoris resistentia’s.

Kõigil neil juhtudel on arsti sõnal sageli otsustav tähtsus nii posi
tiivses kui ka negatiivses mõttes. Toome näite arsti sõna patogeense mõju 
kohta.
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ühe näitleja suunamisel sanatooriumi küsis temalt röntgenoloog, kas tema 
südame kohta on ka varem midagi öeldud. Nagu see näitleja mulle hiljem ütles, 
oli küsimuse intonatsioon teda otsekohe sügavasti häirinud. «Varem ka.. .? Tähen
dab, minuga on pahasti»... Röntgenoloogilt sai ta suunamiskirja kardioloogi 
juurde. Et ma seda näitlejat väga hästi tundsin, siis lohutasin teda ja väitsin, et 
tema süda on lavalise tegevuse tõttu (kiire liikumine, tantsimine jm.) lihtsalt 
tugevam kui normaalne süda. Kuid arst on lähedaste sõprade ringis haruharva 
autoriteediks. Näitleja pöördus siiski kahe kardioloogi poole, ja alles siis, kui ka 
need kinnitasid, et ta süda on tervem kui mõnel kahekümneaastasel, jäi ta kui
dagi rahule.

Arsti hoiak, miimika, žestid, kõnetooni muutumine, eelkõige aga kõne 
ise, on tohutu tähtsusega (4). A. Munthe ütles: «Väiksemgi pessimismi 
märk arsti näol võib maksta patsiendi elu». On haigeid, kes pärast ope
ratsiooni võivad koguni surra, kui neil esineb teatav psüühiline surmaval- 
midus ja kui neile keegi on öelnud, et operatsioon on elukardetav. Seda 
peab arst tunnetama ja oma sõnadega haigele optimismi sisendama. 
Samuti ei tohiks patsiendile alati öelda, et haigus on halvenenud, kroo
niliseks muutunud jms. Paraku kuuleme seda üldvisiitidel nii sageli. 
Peame arvestama, et haige, kellel on funktsionaalsed häired, kulutab 
kogu vaimse energia enese jälgimiseks ja uurimiseks. Ta kuuleb, kui arst 
ütleb «psühhopaat» või «psühhogeenne haigus», ja arvab, et talle heide
takse ette seda, et ta haigus on ettekujutuse vili. Aga ta ju ei kujutle, 
vaid tunneb seda. Tähendab, arst peaks ütlema, et haige ei kujutle, 
vaid tõepoolest tajub organismis esinevaid häireid, kuid samas peaks ta 
lisama, et need on süütud, tingitud närvidest ja ohutud, mistõttu hirm 
on täiesti põhjendamatu.

Ei saa nõuda, et kõik arstid oskaksid neuroosihaigeid ravida, nagu 
ei nõuta, et kõik arstid oskaksid appendectomicCt. Aga nad peavad 
oskama inimest närviarsti juurde suunata, nagu ussjätkepõletiku puhul 
haige toimetatakse kirurgi kätesse.

Seniajani esineva organolokalistliku suhtumise pärast valitseb meil 
tegelikult iatrogeensete haiguste pandeemia (6). Kahjuks nii mõnigi 
tubli neuropatoloog ei oska olla psühhoneuroloog. See viga tuleb paran
dada. Oli aeg, mil neuroosi üldse väga harva diagnoositi. Konstateeriti 
näiteks türeotoksikoosi või kõikehaaravalt ebamäärast dientsefaloosi. 
Allakirjutanu on näinud, kuidas rahvusvahelise kuulsusega endokrinoloog 
määras neurootikule diagnoosi — dysthyreosiz. See pidi tähendama nii 
seda, et kilpnääre töötab veidi üle normi, kui ka seda, et ta töötab natuke 
alla normi. Dientsefaloosi alla saab paigutada igasuguse neurootilise hai- 
guspildi. Kolmekümneaastane arst paneb viiekümneaastasele närvilisele 
patsiendile sageli diagnoosi — ajuarterite skleroos. Veel noorem arst 
võib seda juba neljakümneaastasel diagnoosida ja inimese sellega korra
pealt invaliidiks sugereerida. Kui sageli patsiendile öeldakse, et need 
peavalud on skleroosist. See tähendab, et need ei parane, ärge enam 
tulge! Nii aga võib ju patsiendil hirmuneuroosi kujundada. Katanam- 
nestilise uurimise teel selgitati, et ühes Moskva psühhiaatriahaiglas 
1937. aastal pandud 155-st ajuveresoonte skleroosi diagnoosist osutus 
1957. aastal õigeks ainult 15 (6).

Moodne tehnika ja laboratoorium määravad diagnoosi. Niisugune 
«tehniline läbivaatus» soodustab neuroosi tekkimist. Non numerandae, 
sed ponderandae sunt observationes-. vaatlustulemusi ei pea lükkima, vaid 
neid tuleb kaaluda. Arst peab formuleerima diagnoosi ja uurimine seda 
kinnitama, aga mitte vastupidi. Organolokalistlik teooria viib selleni, 
et abivajaja, puhtpsüühilisel teel esilekutsutud häiretega abi saama tul
nud inimene, saab kasu asemel kahju. Sageli tuleb ette, et inimesel, kel 
esinevad südamehäired ja hirmuneuroos, lastakse elektrokardiogramm 
teha. Vastus: müokardi kahjustuse kahtlus. Tavaliselt on need mini
maalsed ealised muutused. . . Kui meil ei olnud elektrokardiograafiat, 
siis oli meil südameneuroosi põdevaid haigeid vähem. Praegu on neist

20 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1967 nr. 4 305



arsti poole pöörduvatest haigetest, kes kaebavad südamehaigust, 50% 
neurootikuid.

Spetsialiseerumine ei tohiks arstist teha käsitöölist. Arstid ei saa: 
haige isiksust analüüsida ühelt poolt ajapuuduse, teiselt poolt ka vasta
vate kogemuste puudumise tõttu. Hüpohondrik jookseb eriarsti juurest 
eriarsti juurde, saamata sellest mingit abi, kuid süvendades sundideed 
oma haigusest. Nii võib arsti iseenesest õige talitusviis, mis seisneb kõige
pealt orgaanilise haiguse otsimises ja selle järkjärgulises kõrvalejätmises, 
arstikunsti veaks muutuda. Haige tuleb arsti juurde mingi väikese veaga. 
Tal sooritatakse keerulisi somaatilisi uurimisi. Need kutsuvad esile haige*  
hüpohondrilise enese jälgimise ja depressiooni. Edasi sunnib juba patsiendi 
välimus meid otsima tema murtud ilme põhjust, sest tegemist on kuive
tuks muutunud, enneaegselt vananenud, rigiidselt ja rõõmutult naeratava, 
ning monotoonselt kõneleva patsiendiga. Edaspidiste uurimistega vähen
dame haige vitaalsust veelgi ja juhime ta raskesse iatrogeensesse neu
roosi.

Tavalise töökoormuse korral on rasket neuroosi polikliinikus võimatu, 
ravida. Selleks ei jätku aega. Psühhiaatri päevane vastuvõtunorm on 
kuus esmast haiget, samal ajal kui neuroloog peab toime tulema kahe
kümne viiega!

Haige suunamine psühhoneuroloogiadispanserisse mingi cardiophobia. 
või carcinophobia tõttu süvendab sageli tema arvamust, et «arstid ei tea 
midagi». Ajapuuduse tõttu peab arst patsiendi tähelepanu haigelt elundilt 
sageli kõrvale juhtima ja diagnoos pannakse patuga pooleks. Näiteks: 
«Teie haiguse põhjuseks ei ole süda ega vähk, ainult sapipõis on ärri
tatud». Ergutad sapi-ainevahetust sapinõristitega ja haige paraneb, sest 
ta on tihti veel suurem organolokalist kui arstid. Patsiente lühikese 
vastuvõtuaja jooksul ümber kasvatada on võimatu. Suure koormuse 
1õttu tegeleme ainult haigusjuhtudega ega arvesta, et nii somaatilised kui 
ka hingelised reaktsioonid on erisugused. Kahjuks on see sageli nii isegi 
statsionaaris, kus arstil on rohkem aega. Isegi päris terve inimene, kes 
on kergesti hirmuv, võib ebaotstarbeka profülaktilise järelevaatuse taga
järjel saada iatrogeense haiguse. Meie, arstid, eksime sageli kutse-eetika. 
vastu.

Vabariigis üldiselt tuntud dispanseriarst suunas eaka inimese süsti- 
mistele (6%-list Bi-vitamiini 2,0 ja Bi2-vitamiini 100 у ülepäeviti). Pat
sient läks oma rajooni polikliinikusse. Seal süstimise korraldust kinnitav 
arst vestles parajasti teise arstiga. Võeti paber, krimpsutati nina ning 
nähvati: «Mina oma emale küll nii ei süstiks, siis ostke kirst kohe*  
valmis. On kohe kindel infarkt, kes siis vastutab?» (Olen kaugel sellest, 
et kõike uskuda, mida patsiendid arstide kohta räägivad. Patsiendi ja. 
arsti vahel tuleb alati ette mõningat valesti mõistmist, kuid osa näib 
siiski tõele vastavat). Hirmunud vanainimene jooksis allakirjutanult nõu 
küsima. Patsient oli verevaene, 100 у Bi2-vitamiini ei oleks saanud polüt- 
süteemiat põhjustada. Bi-vitamiini kohta aga ei ole vastunäidustusi teada. 
Muidugi ajas ordineeriv arst vanainimese ravi liiga kalliks, süstides 
Bi-vitamiini 2 ampulli ülepäeviti, sest organism ei suuda seda korraga, 
nii palju ära kasutada, kuid kahju (peale majandusliku) sellest ei saanud 
tekkida.

Ei tohi unustada Paracelsuse sõnu: «Arsti jõud on tema südames».
Maohaige paranes kartulimahla toimel. Ta kirjutas sellest tuttavale 

arstile. Too vastas targalt, et see on rahvaravim. Ta olevat lugenud 
ameerika ajakirjast, et kartulimahl on kantserogeenne aine. Kõik ilusad 
sõnad, mida ma kartulimahlravile peale lugesin: «Sisaldab limaskesta 
taastavat vitamiini ja neutraliseerib maohapet» ähvardasid hävida. .. 
Õnneks küsis patsient: «Mis on kantserogeenne aine?» Ma siis sele
tasin ... Ning arvan, et talitasin õigesti, sest katseloomadel pika aja 
jooksul vähki tekitavate kantserogeenide toimet ei saa inimesele mehhaa
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niliselt üle kanda. Ei tohi arvestamata jätta roti ja inimese eluea 
erinevust (rotil on see 3, inimesel 75 aastat).

Arstid, kes ei oska neurootikutega käituda, lähevad tihti haigete ja 
nende omakstega riidu. Nad ütlevad, et neurootikul pole midagi viga ja 
saavad seetõttu sõimata. Arstidel on niisugusel juhul selles osas õigus, et 
somaatilist viga neurootikul tõepoolest ei ole. Sellest õigusest aga pole 
kellelegi kasu. See lükkab haige teaduslikust arstiabist eemale. Alatead
likult kandub selliste arstide pahameel nendele kolleegidele, kes neuroo
tikutega oskavad kontakti luua. Et neid kolleege halvustada, on oska- 
matuskompleksiga ametivendadel pidepunkte küllalt. Selleks sobivad 
hästi «lühiühendused», mis haigetel tekivad tänu arstide ajanappusest 
tingitud lakoonilistele seletustele. Neist jätab neurootik tähelepanu nõr
genemise tõttu meelde ainult seda, mida ta tahab kuulda ja paneb arsti 
suhu sageli absurdseid ütlusi. Ning arst omandab kergesti šarlatani kuul
suse.

Arsti kartlikkus võib samuti olla neuroosi põhjuseks ja ta kaotab 
patsiendi silmis autoriteedi täielikult. Kaotab juba siis, kui ta ei julge 
haigele öelda, et selle süda on terve, vaid tahab elektrokardiogrammist 
kinnitust leida. Patsient peab somaatilise uurimise käigus tajuma, et ta 
on terve. Siis alles aitab sõnaline ravi. Psühhiaatrid kasutavad kahjuks 
ainult sõna. Kahtlemata jääb neurootikute ravis suur erikaal psühhiaat
ritele (eriti sundseisundite, sundmõtete, fikseerunud neuroosi ja psühhas- 
teenia dekompenseerumise puhul). Kõiki funktsionaalsete häiretega hai
geid nad ei jõua ravida. See ei oleks ka õige, sest psühhiaatrid tunnevad 
halvasti soornat. Seepärast tuleks just neuroloogidele luua võimalused ja 
tingimused neurooside ravimiseks nii polikliinikus kui ka statsionaaris.

Neuroloog aga teadku, et ta peab kõigepealt olema laialdase silma
ringiga arst, sest toopika täpne tundmine on õigupoolest kõige primi
tiivsem osa sellest huvitavast ja sügavast erialast. Seepärast tuleb vahet
pidamata töötada, et teadmisi koguda. Aga allakirjutanu on näinud 
«arsti», kes ütles: «Las lollid rabavad!» Ta tõrjus haiged oma südametu 
käitumisega eemale. Et kojukutseid oleks vähem, rääkis ta kodustel 
visiitidel eestlaste juures vene keelt ja ainult vene keelt valdavate pat
sientide juures eesti keelt. Ta oskas töönäitajaid kullata, hoolikamaid 
kolleege halvustada ja nõmedate abil ametiredelil tõusta.

Püüdkem selle polypragmasia’t põdeva kirjatüki sisu ühte lausesse 
kokku võtta: haigeks ei tee mitte ainult haigus, vaid ka diagnoos ning 
dignoosiga fikseeritud haiguse idee.

KIRJANDUS: 1. Креиндлер А. Астенический невроз, Бухарест, 1963. — 
2. Klumbies, G. Z. ges. innere Med. 1965, 14, 74—77. — 3. Leonhard, K. Indi- 
vidualtherapie der Neurosen, Jena, 1965. — 4. R ö s n e r, K. Psychiatrie, Neurologie 
und Medizinische Psychologie. 1960, 9, 343—349. — 5. S а a r m a, J. (toimet.) Vaimne 
tervis. Tln., 1966. — 6. Schipkowensky, N. latrogenie oder befreiende Psycho- 
therapie. Leipzig, 1965.

PRIMUM NON NOCERE

Э. Moücap

Резюме

Исследования последнего времени свидетельствуют о неуклонном росте психоген
ных заболеваний. По данным отдельных авторов, 30—50% больных страдают также и 
функциональными расстройствами нервной системы, т. е. неврозами. Эти факты тре
буют, чтобы в учебных программах медицинских учебных заведений серьезное внимание 
обращалось на психогенные заболевания. То же самое относится и к усовершенствова
нию знаний практических врачей. Необходимо также создать более широкую базу для 
лечения невротиков.

Некоторые врачи часто связывают жалобы больного с расстройствами, обуслов
ленными органическими причинами, или же вообще не считают их связанными с бо
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лезненными явлениями и дают больным неопределенные советы. Если же они назначают 
соматическое лечение, то таким образом, что в результате его внимание больного по
стоянно сосредоточено на предположительно больном органе, что под конец может 
вызвать углубление невроза. Ипохондрический невроз очень сходен с навязчивыми 
мыслями. В обоих случаях доминирует страх, в одном случае направленный вовне, в 
другом — в себе. Если отсутствует правильное лечение, то из легкого чувства страха 
может развиться угнетающий страх, причиняющий значительно больше страданий, чем 
какое-либо органическое заболевание.

Приступы страха врачи по ошибке часто принимают за болезнь сердца и, назначая 
поддерживающие сердце препараты, фиксируют это в сознании больных в виде кардио
фобии. Зачастую этому способствуют смерть кого-либо из знакомых от инфаркта мио
карда, неопрделенное выражение какого-нибудь врача, устрашающая научно-популяр
ная лекция, неправильное питание, переутомление, острые-инфекционные заболевания, 
очаги инфекции в организме и т. д. Во всех таких случаях слово врача имеет решаю
щее значение как в положительном, так и в отрицательном смысле.

Манера врача, мимика, жесты, изменения тона речи и прежде всего сама речь 
имеют исключительно важное значение. Следует учитывать также и то, что больной 
с функциональными расстройствами всю свою душевную энергию затрачивает на само
наблюдение, на изучение и интерес к своему организму. Врач должен понять, что 
больной не воображает, а действительно ощущает имеющиеся в организме нарушения, 
т. е. должен понять, что он болен. Нельзя требовать, чтобы все врачи могли лечить 
невротических больных, но все они должны уметь направить больного к невропатологу.

Из-за существующего до настоящего времени органолокалистического отношения 
у нас действительно царит пандемия ятрогенных заболеваний. К сожалению, только 
немногие невропатологи являются и психоневрологами. Органолокалистическая теория 
часто приводит к тому, что человек, пришедший за помощью по поводу психогенных 
нарушений, вместо пользы получает вред. Сам по себе правильный образ действий 
врача, заключающийся прежде всего в поисках органического заболевания, может стать 
ошибкой врачебного искусства: больному рекомендуют сложные соматические иссле
дования, вызывающие ипохондрическое самонаблюдение и депрессию.

При обычной рабочей нагрузке лечить невроз в поликлинике невозможно из-за 
недостатка времени. Из-за большой нагрузки на приеме мы часто не можем учитывать, 
что соматические и душевные реакции различны. К сожалению, это часто случается да
же в стационаре, где у врача времени больше.

Несомненно, в лечении невротиков большой процент падает на психиатров. Однако 
лечить всех функциональных больных они не в состоянии, так как плохо знают сома
тические заболевания. Поэтому именно невропатологи должны найти возможности и 
условия для лечения неврозов как в поликлинике, так и в стационаре. Но каждому 
невропатологу необходимо при этом помнить, что он должен быть в первую очередь 
врачом с широким кругозором. Никогда нельзя забывать, что больным делает не толь
ко болезнь, но и диагноз, и фиксированная диагнозом идея болезни.
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| KLAUDIA OVSJANNIKOVA | 

16. V 1902—4. III 1967

Eesti NSV ftisiaatrite peret tabas valus 
kaotus — 4. märtsil suri ootamatult Pärnu 
Linna Tuberkuloositõrje Dispanseri kauaaegne 
arst Klaudia Nikolai t. Ovsjannikova.

K. Ovsjannikova sündis 16. mail 1902. a. 
Krasnodaris, kus veetis oma noorpõlve. Ta kas
vas rasketes oludes ja oli sunnitud katkestama 
õpingud keskkoolis, sest pidi tööle hakkama 
juba 16. eluaastast alates. Algul töötas aptee
kides, hiljem arvestajana ning kassiirina kau
bandus- ja põllumajandusettevõtetes. Kõrgemat 
haridust oli tal võimalik taotlema hakata alles 
33 aasta vanuses kahe lapse emana. Ta õppis 
Kubani Riiklikus Meditsiiniinstituudis Krasno
daris aastail 1935—1941 ja sai arstikutse.

K. Ovsjannikova elutee oli raske ja sünd
musterohke. Suur ja hindamatu oli tema panus 

võitluses kodumaa vabaduse eest. Kui valgete väed hõivasid Krasnodari 
1918. a., sai temast partisan ja 1920. aastal astus Punaarmeesse, kus 
teenis kuni polgu likvideerimiseni.

Pärast instituudi lõpetamist töötas K. Ovsjannikova ainult lühikest 
aega jaoskonnaarstina Perejaslavis, sest ta mobiliseeriti 1942. a. Puna
armeesse pataljoniarstiks. Võideldes Põhja-Osseetias Naltšiki lähistel 
langes piiramisrõngas sõjavangi ja seejärel elas läbi kõik fašistliku 
režiimi õudused koonduslaagrites Ravensbrückis, Maijdanekis ja Ošwig- 
cimis. Kurnatuna naasis ta kodumaale 1945. a. pärast põgenemist vangide 
ešelonist ja ligikaudu 3 kuud kestnud eksirännakuid Põhja-Prantsusmaa 
metsades.

1946. aastast alates töötas K. Ovsjannikova Eestis: kuni 1949. aastani 
Tallinna Tuberkuloosisanatooriumis Nõmmel ja hiljem Pärnu Tuberku
loositõrje Dispanseris jaoskonnaarstina. Kogu tema tööjõud, teadmised ja 
kogemused olid rakendatud võitluseks tuberkuloosi vastu. Peaaegu kõik 
Pärnu piirkonna tuberkuloosihaiged on tunda saanud K. Ovsjannikova 
kallist nõu ja sõbralikku sõna.

Teadliku ja rohkete kogemustega ftisiaatrina oli ta alati vastuvõtlik 
kõigele uuele ja rakendas seda oma töös. K. Ovsjannikova võttis elavalt 
osa Eesti Vabariikliku Ftisiaatrite Teadusliku Seltsi ja Pärnu Arstide 
Teadusliku Seltsi tööst.

Meie kollektiivi ja Eesti NSV ftisiaatrite perre jääb mälestus armas
tatud Klaudia Nikolajevnast kui alati reipast, sõbralikust, abivalmis ning 
heatujulisest kolleegist. Mäletame teda, ehkki hallipäist, aga eluraskus
test murdumatuna optimistlikku, erksa vaimu ja avara südamega 
inimest.

Kolleegid
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KONSULTATSIOONE

JURIIDILIST NÕUANNET

1. Kuidas arvutatakse ja makstakse ajutise töövõimetuse toetust viiepäevase 
töönädala korral?

Haiguse tõttu töölt puudunule makstakse ajutise töövõimetuse toetust ainult 
nende päevade eest, mis graafiku järgi olid tööpäevad. Viiepäevase töönädala kor
ral on tervishoiuasutustes iga kuues või kaheksas laupäev (sõltuvalt asutuse töö
graafikust) tööpäev. Kui töötaja nimetatud laupäeval puudub töölt haiguse tõttu, 
makstakse talle ajutise töövõimetuse toetust üldises korras.

2. Kuidas antakse korralist ja lisapuhkust viiepäevase töönädala korral?
Puhkuse kestuse arvutamine ei muutu. Kõik laupäevad võetakse sel puhul 

arvesse tööpäevadena.

NORMEERIMATA TÖÖPÄEVAGA TÖÖTAJATE AMETIKOHTADEST

NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi käskkirja alusel kinnitati käesoleva aasta 
algul normeerimata tööpäevaga ametikohtade loetelu. Käskkiri puudutab kõiki 
NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi süsteemi kuuluvaid organisatsioone, ettevõtteid 
ja asutusi. Normeerimata tööpäevaga ametikohtadel töötavatel isikutel on õigus 
saada peale korralise puhkuse veel kuni 12 päeva lisapuhkust.

Käskkirja lisas, mis koosneb viiest osast, on toodud normeerimata tööpäevaga 
ametikohtade täielik loetelu. Esimene osa hõlmab valitsemisorganeid (tervishoiu 
ministeeriumid, üleliidulised koondised, oblasti, krai, linnade ja rajoonide tervishoiu
osakonnad, NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia administratiivaparaat), teine osa 
tervishoiuasutus! (ravi- ja profülaktikaasutused, sanitaar- ja profülaktikaasutused, 
kohtumeditsiinilise ekspertiisi asutused, apteegid), kolmas osa teadusliku uurimise 
asutusi, õppeasutusi, projekteerimis- ja konstrueerimisorganisatsioone, neljas osa 
ettevõtteid (tehased, vabrikud ja töökojad), ehitus- ning ehitus- ja montaaživalit- 
susi, geoloogia-luure organisatsioone ja salku, trükikodasid ja mu;d polügraafiaette- 
võtteid ning sovhoose, viies osa muid asutusi ja organisatsioone (meditsiinistatistika 
bürood, «Meditsinskaja gazeta» toimetus, arstiteaduslike ajakirjade toimetused, 
kontorid, osakonnad, baasid, laod, garaažid, majavalitsused, pesumajad, sööklad jm.).

А. К а 1 d m а

UUSI BAVIMEIfc

MÕNED UUEMAD RAVIMPREPARAADID

Punavärviku kuivekstrakt (Extractum Rubiae tinctorum siccum, Сухой экстракт ма
рены краситьной)

Madaraliste (Rubiaceae) sugukonda kuuluvast taimest — punavärvikust (Rubia 
tinctorum L) saadud ekstrakt sisaldab glükosiide, oksü- ja oksümetüülantraki- 
noone. Punavärviku kuivekstrakt on spasmolüütilise ja diureetilise toimega, soo
dustab kaltsium- ja magneesiumfosfaate sisaldavate põie- ja neerukivide lahustu
mist. Preparaati kasutatakse neerukivitõve puhul spasmide lõõgastamiseks ja konk- 
rementide eritumise kergendamiseks.

Punavärviku kuivekstrakt! manustatakse 0,25 g tablettidena, 2—3 tabletti 
3 korda päevas. Tabletid lahustatakse eelnevalt '/2 klaasis soojas vees. Ravikuur 
vältab 20—30 päeva. Vajaduse korral tehakse korduskuur 4—6-nädalase vaheaja 
järel.

Punavärviku toimel värvub uriin punaseks. Kui uriini punane värvus on 
intensiivne, tuleb annust vähendada või ravi ajutiselt katkestada.
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Preparaati väljastatakse pakendis 0,25X100. Säilitatakse kuivas jahedas kohas.
Punavärviku ekstrakt kuulub Ungari Rahvavabariigist imporditava preparaadi 

isüstenaali koostisse.

Bre\ ikolliin (Brevicollinum, Бревиколлин)
Alkaloid brevikolliini saadakse lõikheinaliste sugukonda (Cyperaceae) kuuluva 

tarna Carex brevicollis lehtedest. Alkaloidi kasutatakse soolhappesoolana. Brevi- 
kolliin on kollaka varjundiga, peenekristalhline, mõru maitsega pulber, lahustub 
vees ja eriti hästi piirituses. Vesilahused fluorestseerivad nõrgalt siniselt.

Preparaat tõstab emaka toonust ja tugevdab emaka kontraktsioone, pärsib 
sümpaatilist ganglione.

Brevikolliini kasutatakse sünnitustegevuse stimuleerimiseks nõrkade väituste ja 
enneaegse vetemineku puhul, samuti abordi- ja sünnitusjärgsete verejooksude korral.

Sünnitustegevuse stimuleerimiseks antakse 3%-list brevikolliinilahust 20°-ses 
piirituses 30 tilka 4—5 korda ühetunniliste vaheaegade järel või süstitakse liha
sesse 2—4 ml 1%-list lahust 3—4 korda (samuti ühetunniliste vaheaegade järel).

Brevikolliini kasutamisel võivad tekkida kohin kõrvades, ajutine kurtus ja pea
valu, mis kaovad pärast annuse vähendamist. Preparaati ei tohi süstida naha alla. 
Ägeda gastriidi ja haavandtõve korral peab loobuma suu kaudu manustamisest.

Brevikolliini väljastatakse pulbrina, 3%-lise lahusena sissevõtmiseks ja 1%-lise 
lahusena ampullides а 2 ml.

Preparaat kuulub B-nimekirja.
Nitasool (Nitazolum, Нитазол)

Sünonüümid: Trichocid, Trichoral, Aminitrazolum, Trinex, Plescid).
Nitasool, 2-atsetüülamino-5-nitrotiasool, on nõrga kollaka värvusega peene- 

kristalliline pulber, mis väga vähe lahustub vees (1 : 700) ja piirituses (1 : 450).
Nitasool toimib hävitavalt Trichomonas vaginalis’esse ja muudesse ainurakse- 

tesse. Preparaati kasutatakse trihhomomaasi raviks naistel ja meestel. Naistele 
manustatakse nitasooli lokaalselt ja suu kaudu, meestel määratakse ravimit ainult 
sissevõtmiseks.

Trihhomoniaasi ravi naistel toimub 2—3 tsüklina (igas tsüklis 15 protseduuri). 
Ravi alustatakse kohe pärast menstruatsiooni. Protseduuri ajal töödeldakse naiste
nõuandlates välised suguelundid, tupeseinad ja -võlvid ning emakakael algul 
1%-lise naatriumhüdrokarbonaadilahuses niisutatud tampooniga, järgnevalt 2,5%-lise 
nitasooli suspensioonis niisutatud tampooniga. Seejärel viiakse tuppe nitasooli sus
pensioonis immutatud tampoon, mis sealt eemaldatakse 8 tunni pärast. Teise tam
pooniga, mis samuti on niisutatud nitasooli suspensioonis, töödeldakse kusiti ja 
päraku avad.

Raviprotseduuride tegemisel kodus tuleb enne magamaminekut teha tupelopu- 
tus 1%-lise naatriumhüdrokarbonaadilahusega ja seejärel tuppe viia ravimkuulike, 
mis sisaldab 120 mg nitasooli. Lokaalse raviga ühel ja samal ajal võetakse sisse 
1 tablett (sisaldab 100 mg nitasooli) 3 korda päevas.

Meestele määratakse sissevõtmiseks 1 tablett 3 korda päevas. Ravitsükkel kes
tab samuti 15 päeva, tsüklit korratakse 2—3 korda 1—2-nädalaste vaheaegade järel.

Vastunäidustusi nitasooli kasutamiseks pole täheldatud Mõnel haigel võivad 
tekkida peavalud, iiveldus ja jõuetus. Nimetatud kõrvalnähud mööduvad pärast 
annuse vähendamist või ravi katkestamist.

Nitasooli väljastatakse tablettidena ä 0,1 g, gloobulitena (sisaldab 0,12 g 
nitasooli) ja 2,5%-lise suspensioonina pudelites.

Preparaat kuulub B-nimekirja.
Hemofobiin (Haemophobinum, Гемофобин)

Hemofobiin on verejooksu sulgemise vahend, mille hemostaatiline efekt põhi
neb pektiinide toimel. Hemofobiini süstepreparaat on kõrge efektiivsusega pektiinide 
1,5%-line kolloidne, isotooniline lahus. Tampoonide immutamiseks, samuti sissevõt
miseks kasutatakse 3%-list lahust.

Preparaati süstitakse peamiselt lihasesse, erandjuhtudel veeni, vajaduse korral 
operatsioonivälja piirkonda.

Teraapias kasutatakse hemofobiini mao- ja sooleverejooksude, veritsustõve, 
Irombopeenia, hemorraagiliste diateeside, samuti pahaloomulistest kasvajatest põh
justatud verejooksude sulgemiseks. Süstitakse üks või mitu korda 5—10 ml liha
sesse, rasketel juhtudel veeni.

Günekolcogilistest haigustest on hemofobiini näidustusteks menorraagia, näär- 
meline hüperplaasia, kliimaksiga seoses olevad verejooksud, emaka limaskesta 
põletikud, millega kaasneb verejooks ning verejooksud sünnituse ajal. Nimetatud 
juhtudel süstitakse lihasesse 5—10 ml üks või mitu korda päevas.

Kirurgias kasutatakse hemofobiini veritsusohu olemasolul, kusjuures süsti
takse 10 ml lihasesse 15—30 minutit enne operatsiooni. Operatsiooni ajal ja 
ipärast seda tekkivate verejooksude puhul süstitakse 5—10 ml lihasesse või erand
juhtudel veeni. Kasutatakse ka hemofobiinilahuses niisutatud tampoone.

Põie ja kuseteede verejooksude puhul tehakse korduvalt instillatsioone 10 ml 
Ihemofobiiniga.
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Hambaravis kasutatakse verejooksude sulgemiseks hemofobiinilahuses niisu
tatud tampoone.

Hemofobiini võib määrata löökannustes, üledoseerimine on ohutu ja ei põh
justa anafülaksiat.

Hemofobiini imporditakse Saksa DV-st. Väljastatakse ampullidena (pakendis 
10 mix 10), seespidiseks kasutamiseks pudelites ä 150 ml.

H. Kangro

KROONIKA

EESTI NSV TERVISHOIU MINISTEERIUMI KOLLEEGIUMIDELT

27. aprillil 1967. a. toimus Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu Presiidiumi ja 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi kolleegiumi ühine istung. Arutati tööstus-, ehi
tus- ja transporditööliste meditsiinilist teenindamist.

Eesti NSV tervishoiu minister A. Goldberg märkis oma ettekandes, et vii
maste aastate jooksul on tervishoiuorganid ära teinud suure organisatsioonilise töö 
kõne all olevate tööliste meditsiinilise teenindamise ja tervisekaitse alal. Vabariigi 
tööstusettevõtetes on 52 tsehhiarstijaoskonda ja 160 tervishoiupunkti. Kreenholmi 
Manufaktuuris ja Maardu Keemiakombinaadis on avatud meditsiinilis-sanitaarosa- 
konnad, V. I. Lenini nimelises Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Kombinaadis, õmb
lusvabrikus «Baltika» ja Tallinna Vineeri- ja Mööblivabrikus on asutatud poli
kliiniku filiaalid. Iga aastaga kasvavad assigneeringud tervishoiu tarvis. 1963. aas
tast alates vähenevad pidevalt meil haigestumine ja ajutine töövõimetus. Tõsi küll, 
tuleb veel ette mitmeid puudusi meditsiinilises teenindamises. Mitteküllaldane on 
tsehhi- ja jaoskonnaterapeutide vaheline koostöö tööliste dispanseerimise ning töö
ekspertiisi valdkonnas. Soovida jätab tervishoiupunktide tegevuse juhtimine ja suu
namine haiglate poolt jne.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu Presiidium ja Eesti NSV Tervishoiu 
Ministeerium võtsid vastu üksikasjalise otsuse läbiarutatud küsimuses.

A. Sarap

28. aprillil 1967. aastal arutati kolleegiumil vabariigi tervishoiu olukorda ja 
elanikkonna tervise seisundit. Aruande esitas ministeeriumi plaani- ja rahandusosa
konna juhataja asetäitja meditsiinistatistika alal M. Maran ts, samuti kuulati pea
spetsialistide ja rajoonide peaarstide sõnavõtte.

Kolleegiumil märgiti, et viimase aasta jooksul on elanikkonna tervis ja vaba
riigi tervishoiu olukord mitmeti paremaks muutunud. On vähenenud üldine hai
gestumus, eriti haigestumine tuberkuloosi, samuti laste suremus. 1967. aastaks on 
meie haiglates ja dispanserites iga 10 000 elaniku kohta keskmiselt 108,8 voodikohta. 
Samal ajal jätkatakse elanikkonnale antava meditsiinilise abi täiustamist polikliini
kutes ja ambulatooriumides, samuti voodikohtade profileerimist ning nende ots
tarbekamat kasutamist. Märgiti ka puudusi. Mitmetes kohtades on terapeudi-, samuti, 
pediaatri jaoskonnad suuremad kui normatiivid lubavad (Vändra, Lihula, Suure- 
Jaani, Sindi, Märjamaa, Loksa jm.). Ei ole lõpetatud ka arstipunktide reorganiseeri
mine velskripunktideks. Soovida jätavad rasedate arvelevõtmine ja jälgimine mõnes 
naistenõuandlas (Põlva, Rapla, Kohtla-Järve, Pärnu ja Võru rajoonis). Narva linna, 
Tartu, Pärnu ja Viljandi rajooni haiglad kasutavad voodikohti ebaotstarbekalt.

Kolleegium võttis vastu otsuse, milles asjaosalisi kohustati nimetatud puu
dused kõrvaldama.

А. К а 1 d m а

29. aprillil s. a. arutati Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi kolleegiumil Tal
linna Vabariikliku Sadama Haigla tööd. Aruande esitas peaarst G. R ad zimo vski, 
kaasaruanded ministeeriumi peakirurg S. Gulor.dava ja valitsuse juhataja 
I. M a s i k.
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Tallinna Vabariiklikus Sadama Haiglas on hästi sisustatud kliiniline, biokee
mia- ja bakterioloogialaboratoorium. Haigla juures on avatud muda- ja vesiravilad. 
Haiglas töötab 72 arsti ja 126 keskharidusega meditsiinitöötajat. Kuid muret tekitab 
nende kvalifikatsiooni tõstmine, mida endastmõistetavalt peaks tehtama pidevalt. 
Ainult 17 arsti kasutab Tallinnas asuva Riikliku Teadusliku Meditsiinilise Raamatu
kogu abi, 44 arsti tellib meditsiinialast teaduslikku kirjandust, arstide seltside liik
meid on kõigest 37 arsti. Nimetatud asjaolud ongi põhjusteks, miks haigla tegevus 
ei vasta tänapäeva meditsiini tasemele.

Kolleegium võttis vastu otsuse kõigi loetletud puuduste kõrvaldamiseks ja 
haiglatöö parandamiseks.

A. Sarap

30. mail kuulas kolleegium Laste ja Emade Ravi-Profülaktilise Abi Osakonna 
juhataja L. Lavrova aruannet pioneeri- ja sanatoorsete suvelaagrite ettevalmis
tamise kohta käesolevaks suveks. Maikuus tehtud kontrollimisel veenduti, et kõi
kide nimetatud asutuste meditsiinitöötajate ametikohad on komplekteeritud. Jääb 
üle vaid jälgida, et meditsiinitöötajad suunataks sinna õigel ajal (vähemalt kaks 
päeva enne uue vahetuse saabumist) ja neid eelnevalt instrueeritaks. Tingimata üks 
kord kvartalis tuleb kontrollida nende tegevust. L. Lavrova ja ministeeriumi pea- 
pediaater A. Vares peavad hoolt kandma selle eest, et pioneeri- ja sanatoorsetele 
suvelaagritele antaks nii metoodilist kui ka praktilist abi.

31. mail s. a. arutati kolleegiumil anestesioloogia- ja reanimatsioonialast tööd 
vabariigis. Aruande esitas ministeeriumi peaanestesioloog B. L e h e p u u.

Kolleegium märkis, et sel alal elanikele antava abi kvaliteet on viimaste 
aastate jooksul tunduvalt tõusnud, mis omakorda on soodustanud kirurgiliste ravi
viiside täiustumist ning kirurgilise ravi tulemuste paranemist. 1966. aasta lõpuks oli 
vabariigis 35,75 anestesioloogi (arst) ja 70 anestesisti (meditsiiniõde) ametikohta, 
mis olid komplekteeritud 40 arsti ja 72 meditsiiniõega. Neli anestesioloogi on lõpe
tamas kandidaadiväitekirju, kümme on avaldanud teaduslikke artikleid meditsiini- 
alases perioodikas. Mitmed anestesioloogid on esitanud ettekandeid nii arstide 
seltside kui ka vabariiklikel ja üleliidulistel konverentsidel. Hästi töötab Tartu 
Vabariikliku Kliinilise Haigla hingamiskeskus.

Saavutustele vaatamata ilmneb ka mitmeid puudusi, mis pidurdavad anestesio
loogia ja reanimatsiooni arengut vabariigis. Mitmes rajooni keskhaiglas, samuti linna
haiglates puuduvad anestesioloogi ametikohad üldse (Viljandi, Paide, Tapa jm.). 
Valga Rajooni Keskhaiglas on komplekteeritud ainult 0,5 anestesioloogi ametikohta, 
kusjuures eriettevalmistusega anestesioloog ei tööta oma erialal. Kohtla-Järvel, Val
gas ja Viljandis ei ole intensiivravi-palateid ja reanimatsioonialane abi on mitte
küllaldane. Tallinna Kiirabi Jaama spetsialiseeritud brigaadid annavad vaid teraa- 
pia-alast esmaabi eluohtlikus seisundis haigetele, kusjuures nimetatud abi kvaliteet 
ei ole nõutaval tasemel. Stomatoloogid ei rakenda anestesioloogia-alaseid saavutusi 
ambulatoorsel vastuvõtul. Samuti annab teravalt tunda modernsete narkoosiaparaa- 
tide puudumine, sest olemasolevad on juba vananenud. Tartu Riikliku Ülikooli Ars
titeaduskonna õppeprogrammides on anestesioloogia ja reanimatsiooni põhialuste 
tutvustamiseks ette nähtud liiga vähe õppetunde.

Kolleegiumil võeti vastu otsus, milles esitatakse abinõud loetletud puuduste 
kõrvaldamiseks ja anestesioloogia- ning reanimatsioonialase töö edasiseks täiusta
miseks vabariigis. Kohtla-Järve TSN Täitevkomitee Tervishoiu Osakonna juhataja 
J. Lebedev peab hiljemalt 1969. aastaks avama Kohtla-Järve 1. Linnahaiglas 
anestesioloogiaosakonna.

А. К а 1 d m а

PUNASE RISTI SELTSI 100. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE TALLINNAS

Punase Risti 100. aastapäeva puhul korraldas Eesti NSV Punase Risti Seltsi 
Keskkomitee 30. mail 1967 Tallinnas J. Tömbi nimelises Kultuuripalees piduliku 
koosoleku. Koosoleku avas seltsi keskkomitee esimees tervishoiu minister A. G о 1 d - 
berg, päevakohase ettekandega esines seltsi keskkomitee aseesimees B. Pšenitš- 
n i к о v, tervituseks võtsid sõna ministri esimene asetäitja E. Kama, haridus
ministri esimene asetäitja J. Tohver ja mitmete organisatsioonide esindajad. 
Seltsi keskkomitee massilise organiseerimise osakonna juhataja G. Sabbo tegi 
teatavaks autasustatute nimed. Punase Risti kõrgeim autasu — rinnamärk «Austuse 
märk» — otsustati anda üheksateistkümnele kauaaegsele punaristlasele: Linda A b - 
r a m (Viljandi), Elfriede Bõstrova (Valga), Villi Kiil (Rakvere), Valentina 
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txondranina (Kohtla-Järve), Aleksis Kuusik (Tallinn), Johannes Laine 
(Jõgeva), Vladimir Lemarinje (Tallinn), Ella Maks (Pärnu), Ebba Rotsild 
(Viru-Roela), Oku T a m m (Tallinn), Valeria T i i t (Pärnu), Endel T о r m e t (Jõgeva), 
August Treumuth (Antsla), Artur Uukkivi (Tallinn), Ursel Vagur (Rak
vere), Edgar Valter (Tallinn), Jaan Vares (Tartu), Herman V i i d i к (Tallinn), 
Olev Öösalu (Alatskivi).

Koosolek lõppes piduliku kontserdiga.
B. Kadarik

TEADUSTE KANDIDAADIKS

32. mail 1967. a. kaitses Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna Nõukogus 
kandidaadiväitekirja Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi kurorto- 
loogia- ja reumatoloogialaboratooriumi noorem teaduslik töötaja Heinu Põder.

Väitekirjana esitatud uurimus «Väline hingamine ja südametsükli kestus 
reuma- ning reumatoidartriidihaigetel muda-balneoravi vältel» valmis autoril 
instituudi Pärnu baasil. Tööd juhendasid dotsent Ü. Lepp ja arstiteaduse kandi
daat E. Veinpalu.

Ametlike oponentidena esinesid kaitsmisel professor K. Kõrge ja dotsent 
J. Riiv, kes hindasid uurimust igati positiivselt. Nõukogu otsustas H. Põdrale 
anda arstiteaduse kandidaadi kraadi.

E. R u u s

RAHVA USALDUSE VÄÄRILISED

33. märtsil 1967. aastal toimunud kohalike nõukogude valimistel pälvisid rahva 
usalduse ka paljud tervishoiutöötajad. Tartu linna ja rajooni töörahva saadikute 
nõukogude uude koosseisu kuulub nüüd 20 tervishoiutöötajat.

Linnanõukogu esimesel istungjärgul valiti linna täitevkomitee liikmeks 
О. То о ts. Ta juhib ka alalist tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjoni. Rajooni
nõukogus on selle komisjoni esimeheks А. T e d r e m a a.

M. Sikk

ÜHE KOHALIKU KOMITEE ARUANDLUS-VALIMISKOOSOLEKULT

Käesoleva aasta algul toimus Tallinna Tõnismäe Haigla tervishoiutöötajate 
ametiühingu kohaliku komitee aruandlus-valimiskoosolek. Aruande esitas komitee 
esimees H. К e r d m a n. Üldkoosolek hindas kohaliku komitee tegevuse möödunud 
aruandeperioodil heaks. Uue komitee esimeheks valiti tagasi H. Kerdman.

N. Alihhanov

TALLINNA TÕNISMÄE HAIGLA UUS KABINET

Kõik jäsemete veresoonte kahjustustega haiged võetakse nüüd Tallinna Tõnis
mäe Haigla polikliinikus vastu eraldi kabinetis. Neid uuritakse kliiniliselt, vaso- 
graafiliselt ja laboratoorselt. Isikud, kel diagnoositakse veresoonte kahjustusi, võe
takse arvele ja neile määratakse spetsiaalne ravi.

N. Alihhanov

TERVISENÄDAL PÄRNUS

3 .—9. aprillini 1967. a. toimus Pärnu linnas ja rajoonis tervisenädal.
Linna kinodes esitati seansside vaheaegadel lühiloenguid magnetofonilt ning 

kõigis linna ja rajooni kinodes ning rändkinodes demonstreeriti tervishoiualaseid 
lühifilme. Koolides ja asutustes anti tervishoiutöötajate ja Punase Risti Seltsi akti
vistide initsiatiivil välja päevakohase sisuga seinalehti ja korraldati näitusi, tervise- 
hommikuid, sanitaarpostide võistlusi ning peeti loenguid. Arstid kohtusid oma jaos
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konna haigetega ja võtsid osa küsimuste-vastuste õhtutest. Ajalehes «Pärnu Kom
munist» ilmusid mitmed tervishoidu käsitlevad artiklid.

 7. aprillil anti kalurikolhoosis «Vaal» välja elav ajaleht «Tervis», milles
kõneldi soolenakkustest hoidumisest, ravimite õigest kasutamisest ja traumadest. 
Kuurordiklubis toimusid loengud «Naise tervis ja sport». Sööklas «Atlantika» kor
raldati vitamiini- ja valgurikaste toitude näitus ja anti juhiseid, kuidas neid val
mistada.

Kohvikus «Tallinn» leidis aset õhtu abielupaaridele. Kuulati vestlusi kodu ja 
kooli koostööst, tänapäeva moest ja abielu tervishoiust.

Kokku võttes võib öelda, et ehkki sellise nädala organiseerimine nõuab kül
laltki palju vaeva, annab see sanitaarhariduslikus mõttes rohkem kui üksikud üri
tused ja loengud.

T. А 1 j a s

TALLINNA TÕNISMÄE HAIGLA POLIKLIINIKU FILIAAL

Eesti NSV tervishoiu ministri käskkirja (1967. aasta 27. märtsist) alusel reor
ganiseeriti õmblusvabriku «Baltika» velskripunkt Tõnismäe Haigla polikliiniku 
filiaaliks. Selle tööd juhib polikliiniku teraapiaosakonna juhataja. Praegu töötab 
filiaalis peale muu personali kuus arsti, nimelt kolm tsehhiterapeuti, günekoloog, 
kirurg ja stomatoloog.

N. Alihhanov

RAVIKEHAKULTUURIKABINET AVAS TAAS UKSED

Tallinna Tõnismäe Haigla polikliinikus avati pärast põhjalikku rekonstrueeri
mist ravikehakultuurikabinet. Arstlik kontroll toimub nüüd eraldi ruumis, kus
juures vastuvõtu- ja töötingimused on mitmeti paremad kui varem. Ravikehakul- 
tuurisaalis on olemas täielik võimlemisvarustus, samuti on üles seatud üheksa 
moodsat mehhanoteraapia-aparaati traumaga haigete järelraviks.

Kabinetijuhataja I. Gratševa ja kogu personal on saanud eriettevalmistuse 
arstliku kontrolli ja ravikehakultuuri alal.

N. Alihhanov

PARANDADA LASTE MEDITSIINILIST TEENINDAMIST

Rahvakontrolli organid koos tervishoiuasutuste spetsialistidega kontrollisid eel
kooliealiste laste asutusi Tallinnas ja Kohtla-Järvel, samuti Viljandi, Põlva ning 
muudes rajoonides.

Viimastel aastatel on tervishoiuorganid ja -asutused tunduvalt parandanud 
meditsiinilist teenindamist eelkooliealiste laste asutustes, kuid esineb ka puudusi.

Enamikus kontrollitud asutustest ei pöörata küllaldaselt tähelepanu laste dis- 
panseerimisele. Dispanseersele järelevalvele ei ole võetud kõiki sagedasti ja pikemat 
aega põdevaid, füüsilises arengus mahajäänud või kopsupõletikku põdenud lapsi. 
Vähe rõhku on pandud tervistavatele üritustele ja laste karastamisele. Seepärast 
ei ole juhuslik, et külmetushaiguste protsent lasteasutustes on kõrge. Pärast terve
nenult tagasitulekut paljud lapsed haigestuvad uuesti.

Paljudes lastesõimedes (Kohtla-Järvel, Viljandi rajoonis) on rikutud laste hom
mikuse vastuvõtu eeskirju: ei mõõdetud kehatemperatuuri ega vaadatud lapsi läbi, 
kuigi päevikusse tehti selle kohta sissekanded.

Eespool mainitud puuduste üheks põhjuseks on asjaolu, et lastepolikliinikud ei 
kontrolli vajalikul määral meditsiinilise teenindamise korraldamist eelkooliealiste 
laste asutustes.

Sanitaar- ja epideemiatõrjerežiimi rikkumise tagajärjel esineb nimetatud asu
tustes nakkus- ja külmetushaigust Haigestumiste ja karantiinide tõttu, samuti 
muudel põhjustel kõiki kohti lasteasutustes ei kasutata täielikult, sest tunduva osa 
aastast lapsed seal ei viibi. 1966. a. jooksul puudus Tallinna tervishoiuosakonnale 
alluvatest lasteasutustest iga laps keskmiselt 72—90 päeva. Paljud lapsed ei viibi 
lasteasutuses kuude viisi (Põlva rajooni Kanepi lasteaed, Räpina lastesõim), ent 
.asutuste juhatajad ega meditsiinitöötajad ei selgita nende puudumise põhjust.
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Tõsiseid puudusi esines ka toitlustamise alal. Viljandi ja Põlva rajooni ning 
osalt ka Tallinna kaubandusorganisatsioonid ei varustanud eelkooliealiste laste asu
tusi küllaldaselt köögi- ja puuvilja, munade ja mõnede muude toiduainetega, kuid 
nende asutuste juhatajad, tervishoiu- ja haridusorganid ei rakendanud abinõusid 
puuduvate toiduainete saamiseks. Nõrga meditsiinilise kontrolli tagajärjel toit 
sageli ei vasta laste eale ja on ühekülgne.

Eelkooliealiste laste asutuste meditsiinilist teenindamist arutati Eesti NSV 
Rahvakontrolli Komitee istungil, kus võeti vastu ka vastav määrus.

L. Rätsep,
Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee inspektor

ISAMAASÕJA VETERANID OLID KOOS

Nagu omaaegses populaarses filmis «Kell kuus õhtul pärast sõda», nii koh
tusid V. I. Lenini mälestuspäeval, 22. aprillil 1967. a., kell kuus õhtul ka need endi
sed sõjamehed 7. Eesti Laskurdiviisi 27. laskurpolgu meditsiiniteenistusest ja seda 
lahingute ajal abistanud polgu orkestrist, kes 25 aastat tagasi karmidel talvekuudel 
kogunesid sõjaväelaagrisse.

Isamaasõja veterane, nende abikaasasid ja külalisi oli üle 70 küll Tallinnast ja 
Tartust, Harju ja Rapla rajoonist ning isegi kaugest Novosibirskist, kust oli kohale 
sõitnud vapruse eest Punatähe ordeniga autasustatud endine sanitaarroodu sanitar 
Elviine Šogel.

27. laskurpolgu meditsiinitöötajate esimese kokkutuleku avas südamlike sõna
dega korraldava komisjoni esimees, endine sanitaarroodu komandöri asetäitja 
H. Roots, kelle ettepanekul mälestati lahinguis langenuid ja hiljem surnud sõja
kaaslasi leinaseisakuga.

Kohtumisõhtust osavõtjaid tervitasid külalistena polgu esimene komissar eru
polkovnik A. Pusta ja korpuse arst meditsiiniteenistuse erupolkovnik O. Palu. Nad 
märkisid, et 27. laskurpolgu meditsiinitöötajad täitsid oma lahinguülesandeid väga 
hästi, aitasid sõjameestel säilitada ja tugevdada tervist ning paljudel ka pärast 
haavata saamist rivvi tagasi pöörduda.

Lisaks eespool mainituile kõnelesid veel sanitaarroodu apteegi ülem M. Saks, 
sanitar E. Siimann, polgu vanemarst P. Kukk, voori vanem K. Kärber, sanitaarroodu 
komandör J. Rochlin ja sanitaarinstruktor I. Laan, kelle asjalikest ning ühtlasi ka 
humoristlikest sõnavõttudest said koosviibijad teada mõndagi uut endiste rinde
meeste elust nii sõja kui ka rahu ajal. Selgus, et kaugeltki mittetäielikel andmeil 
on polgu meditsiiniteenistuses olnud vähemalt 136 meest ja 23 naist, kellest lange
nuid ja sõjajärgseil aastail manalasse varisenuid on 25. Paljud eeskujulikult tee
ninud, ordenite ja medalitega autasustatud sõjamehed on silma paistnud ka rahu 
ajal. NSV Liidu või Eesti NSV Ülemnõukogu saadikuiks on valitud sotsialistliku 
töö kangelane K. Kärber, NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige 
P. Bogovski ja M. Härma nimelise kolhoosi esimees E. Korts. Sõjajärgsetel aastatel 
on kõrgema meditsiinilise või kesk-erihariduse omandanud M. Eitelberg, J. Gilinov, 
E. Kivilo, I. Laan, A. Musikant, H. Noor, J. Reiman ja H. Roots, kuna teistel eri
aladel on kõrgemad õppeasutused lõpetanud velsker R. Auling, sanitaarinstruktor 
O. Lepp ja orkestrant A. Valma.

Väärib märkimist, et küllalt paljusid on huvitanud teaduslik-pedagoogiline 
töö. Nii on pärast sõda kaitsnud kandidaadi- ja doktoriväitekirja polgu vanem
arst P. Bogovski, kes praegu juhib Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi tööd. Arstiteaduse kandidaadi kraadi on saanud sama instituudi noorem 
teaduslik töötaja I. Laan, sanitaarroodu komandör, praegu TRÜ Arstiteaduskonna 
dotsent E. Tallmeister ja hiljuti surnud polgu vanemarst A. Nordberg. R. Auling 
on õigusteaduse kandidaat ja Eesti NSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi direktor, 
majandusteaduste kandidaat A. Valma NSV Liidu TA Majandusmatemaatika Kesk
instituudi Eesti filiaali laboratooriumi juhataja, polgu orkestri juht A. Vahter aga 
töötab dotsendina Tallinna Pedagoogilises Instituudis.

Mälestuskiudude heietamisega, sõjaaegsete laulude laulmisega ning ka tantsu
põrandal keerlemisega möödus aeg märkamatult. Uuesti otsustati kokku tulla kolme 
aasta pärast, kui sõja lõpust on möödunud 25 aastat. Poolehoidu leidis ka 
H. Rootsi ettepanek koguda ja trükis avaldada andmeid polgu meditsiinitöötajate 
tegevusest Suure Isamaasõja ajal.

H. Kurul
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SOOME JA LEEDU ARSTID-RAHUPOOLDAJAD TALLINNAS

Tallinna rahupäevade raames külastasid 3. ja 4. juunil 1967 Eesti NSV-d 
Soome arstid Henrik Forss ja Matti Suonpää ning Leedu arst Antanas 
Matukynas. H. Forss on tervishoiuarst Helsingi Linna Kivelä Haiglas. Õppinud 
rahvatervishoidu Londonis, töötas ta aastail 1960—1963 Kongos ühena neist kahe
sajast välismaa arstist, kes Ülemaailmse Tervishoiu Organisatsiooni kutsel astusid 
maalt lahkunud Belgia arstide asemele. Seejärel praktiseeris poolteist aastat ühes 
Šveitsi maahaiglas ja aastail 1964—1965 Ida-Pakistani administratiivkeskuses 
Daccas. M. Suonpää on röntgenoloog Tampere Linna Keskhaiglas, mis on üks aja
kohasemaid Euroopas. Leedu külaline A. Matukynas töötab Klaipeda Vabariikliku 
Haigla peaarsti asetäitjana ravi alal.

Rahupäevade ürituste hulgas külastasid H. Forss ja M. Suonpää abikaasadega 
ning A. Matukynas 4. juunil ministri asetäitja O. Tamme saatel Tallinna Vaba
riiklikku Onkoloogia Dispanserit. Palusime külalistel mõne sõnaga kõnelda oma 
muljetest.

H. Forss: «Niisuguse profiiliga raviasutust, mis otseselt vastaks teie onko
loogiadispanserile, Soomes ei ole. Raske oleks seetõttu mingeid võrdlusjooni tõm
mata. Ka ei ole ma selle ala eriteadlane. Kuid mul on mulje, et see on ajakohane 
hästi sisustatud asutus. Ruumi ja õhku on patsientidel küllaldaselt. Huvitav on 
perfokaartide kartoteek, mis hõlmab kõiki Eesti NSV vähihaigeid. Mind kui tervis- 
hoiuarsti rõõmustab profülaktika-alane ja kogu muu töö, mida siin tehakse vähk- 
tõve avastamiseks võimalikult varajases staadiumis.»

M. Suonpää: «Märkimist väärib dispanseris valitsev puhtus. Et oma üles
andeid paremini täita, vajaks raviasutus täiendamist veelgi ajakohasema aparatuu
riga. Hea, et hoonete ümber on palju vaba maad, mis lubab dispanserit vajaduse 
korral laiendada.»

A. Matukynas: «Muljed on head. Olen rõõmus, et sain tutvuda Eesti NSV 
ühe kõige moodsama raviasutusega. Tingimused tööks on siin suurepärased, loodan 
et ka tulemused vastavad neile täiesti. Soovin, et Läänemeri ühendaks oma kal
lastel elavaid rahvaid kui rahumeri ja et ta seoks ka meid, arste, kolleegidena 
tugevamini. Humaanseima elukutse esindajatena, inimestena, kes võitlevad iga 
üksiku elu eest, oleme meie nagunii vist kõige suuremad rahupooldajad.»

Väljaspool rahupäevade ametlikku kava tutvusid külalised Tallinna vanalin
naga, käisid Pirita näidissovhoosi lillepaviljonis ja mujal.

M. Kink

SIDEMED SOOME JA EESTI NSV MEDITSIINIÕDEDE
VAHEL ARENEVAD

28. mail 1956 külastas Tallinna Vabariiklikku Onkoloogia Dispanserit grupp 
Soome meditsiiniõdesid, kes olid avaldanud soovi tutvuda mõne Eesti NSV ravi
asutusega. Külalised olid peamiselt Helsingist, kuid neid oli ka Turust, Tamperest, 
Porvoost ja mujalt. Soome ametiõed võttis vastu dispanseri vanemõde Elsa Pagar 
koos osakondade vanemõdedega. Pärast dispanseriga tutvumist arenes külaliste ja 
vastuvõtjate vahel kohvilauas elav vestlus. Saavutati südamlikke isiklikke kontakte 
(mille tulemusena juba lähematel päevadel tekkis mitu kirjavahetust) ja avaldati 
soovi, et loodaks ka ametlik side Soome ja meie meditsiiniõdede organisatsioonide 
vahel. Külalised kinkisid dispanseriõdedele väikese keraamilise nuku, Soome medit
siiniõe kuju.

Vestluses tuli kõne alla ka selline ülemaailmne probleem nagu seda on järel
kasvu kindlustamine nooremale meditsiinipersonalile. Soomes nimetatakse sanitare 
meditsiiniõe abilisteks. Nende ettevalmistus kestab aasta ja see toimub õppebaasides, 
mis asuvad haiglate juures.

M. Kink

MEDITSIINIÕED «NÕUKOGUDE EESTI TERVISHOIUL» KÜLAS

1. juunil 1967. a. külastasid «Nõukogude Eesti Tervishoiu» toimetust Tallinna 
suuremate raviasutuste vanem-meditsiiniõed ja meditsiiniõdede esindajad. Tassi 
kohvi juures arutati ja vesteldi, kuidas tugevdada sidemeid ajakirja ja keskharidu
sega meditsiinitöötajate vahel. Kohtumisõhtu ülesandeks oli selgitada, milliseid 
pretensioone meditsiiniõdedel on ajakirja sisu suhtes, millist kaastööd meditsiiniõed 
ise võiksid ajakirjale teha ja kuidas «Nõukogude Eesti Tervishoidu» meditsiinitöö
tajate hulgas levitada. Külalistega vestlesid peatoimetaja O. Tamm, peatoimetaja 
asetäitja H. Roots ja toimetaja H. Jänes.
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Nagu märkis peatoimetaja O. Tamm, on tihe koostöö toimetuse ja keskhari
dusega meditsiinitöötajate vahel hädavajalik. Niikaua kui vabariigis ilmub üksainus 
arstiteaduslik ajakiri, peab see hoolitsema ka keskharidusega meditsiinitöötajate 
kvalifikatsiooni tõstmise eest. Rubriiki «Abiks velskritele ja õdedele» ei ole või
malik olulise] määral laiendada, kuid on selge, et seda oleks võimalik paremini ja 
huvitavamalt täita, kui keskharidusega meditsiinitöötajad ise sellest elavamalt osa 
võtaksid. Sagedamini ja julgemini kui seni peaksid nad sulepea pihku haarama. 
Täiesti mõeldavad oleksid keskharidusega meditsiinitöötajate ja arstide ühised 
artiklid. Kroonikas peaksid keskharidusega, samuti noorema medisiinipersonali töö 
ja puhkeaja veetmine peegelduma elavamalt. See nõuab senisest märksa tihedamat 
kontakti. Praegu ei informeerita toimetust kaugeltki kõikidest sündmustest, mis 
meie meditsiiniavalikkusele huvi võiksid pakkuda.

Vestlusest võtsid osa haiglate vanem-meditsiiniõed H. Rüütli (Tallinna 
Pelgulinna Haigla), A. Metsmäe (Tallinna Vabariiklik Haigla) ja H. Prüger 
(Tallinna I Lastehaigla), vanem-meditsiiniõed ning meditsiiniõed O. Rattus (Tal
linna Harjumäe Haigla), M. Kadastik (Tallinna Vabariiklik Onkoloogia Dispan
ser), P. Adamovskaja (Tallinna Linna Tuberkuloositõrje Dispanser), M. Truu
põld (Tallinna Tõnismäe Haigla), E. Kälissaar (Nõmme Haigla), V. Sevel 
(Tallinna Linna Nakkushaigla), S. Raud (Tallinna Merimetsa Haigla) ja F. Saal 
(Tallinna Vabariiklik Psühhoneuroloogia Haigla). Vestluse käigus tekkis huvitavaid 
mõtteid. Rubriigi «Abiks velskritele ja õdedele» teemade valikuks tehti mitmeid 
väärtuslikke ettepanekuid, mida toimetus peatselt püüab realiseerida.

B. R о к s

UUT MEDITSIINILIST KIRJANDUST

Kirjastuse «Eesti Raamat» väljaandel ilmus E. Tammepõllu huvipakkuv bro- 
šüür «Teadus ja usk nakkushaigustest».

Trükises kirjeldatakse nakkushaiguste teket, samuti seda, kuidas religioon 
seletab ja soodustab nende tekkimist ning levikut. Brošüüris räägitakse kaasaja 
arstiteaduse saavutustest nakkushaiguste tõrje alal ja näidatakse, millist pidurda
vat osa etendab religioon nakkushaiguste-vastases võitluses. Lähema vaatluse alla 
on võetud religioossed ettekujutused nakkushaigustest, samuti meditsiini tekki
mine ja areng. Ühtlasi vaadeldakse nakkushaiguste tekkimise ja leviku tõelisi 
põhjusi. Eri peatükis käsitletakse nende tõrjet.

Brošüür on rikkalikult illustreeritud. Trükiarv 5000. Hind 17 kop.

A. Suurvärav
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TERVISHOIU SAAVUTUSTEST NÕUKOGUDE VÕIMU AASTAIL 
EESTI NSV-s

A. GOLDBERG
Eesti NSV tervishoiu minister

1967. aastal tähistavad nõukogude rahvas ja kogu progressiivne inim
kond suurt ja rõõmustavat pidupäeva — Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni 50. aastapäeva. Oktoobrirevolutsioon tõi kõikide rahvama
jandusharude tohutu ümberkorralduse kõrval endaga kaasa põhilisi muu
tusi ka tervishoiu alal. Inimese tervise kaitse muutus riiklikuks üritu
seks, Kommunistliku Partei ja Nõukogude valitsuse pideva hoolitsuse 
objektiks. Elanikkonnale tagati tasuta arstiabi, sotsiaalkindlustus, abirahad 
ja pensionid, samuti määrati stipendiumid õppivale noorsoole, soodustu
sed laste kasvatamiseks lasteasutustes, ühtlasi soodustused puhkekodudes 
viibimiseks ning sanatooriumi- ja kuurordiravi saamiseks.

Kõik eespool nimetatud nõukogude võimu saavutused said Eesti ela
nikele kättesaadavaks alles 1940. aastal, pärast nõukogude võimu taas
kehtestamist. Enne seda oli rahva tervishoid madalal tasemel. Kogu vaba
riigis oli vaid 48 haiglavoodit laste tarvis (mittenakkushaiglates) ja 10— 
12% imikutest ei elanud aasta vanuseks. Ainult 2—3% naistest sünnitas 
haiglates. Igast 50 inimesest üks põdes lahtist tuberkuloosi. Keskmine 
eluiga oli meestel 53, naistel 60 aastat.

25. augustil 1940. aastal loodud Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomis- 
sariaat rajas kiiresti riikliku tervishoiu alused: ravi- ja profülaktikaasu
tuste võrku laiendati, linnades loodi uusi polikliinikuid, ettevõtetes tervis- 
hoiupunkte. Avati tuberkuloosi- ning naha- ja suguhaiguste dispanserid, 
samuti naiste- ja lastenõuandlad. Organiseeriti riiklik sanitaarinspekt- 
sioon ning sanitaar- ja epidemioloogiajaamad. 1941. a. töötas Eesti NSV-s 
juba 54 haiglat, kus ühtekokku oli 3941 voodit.

Pärast Saksa fašistlikku okupatsiooni, mis oli teinud suurt kahju 
rahvamajandusele, sealhulgas vabariigi tervishoiule, alustati energiliselt 
tööd sõja tagajärgede likvideerimiseks ja tervishoiuvõrgu taastamiseks. 
Eelkõige oli tarvis suurendada arstide ja keskharidusega meditsiinitööta
jate arvu ning laiendada ravi- ja profülaktikaasutuste võrku. Esimene 
ülesanne lahendati vennasvabariikide kaasabil, peamiselt aga Tartu Riik
liku Ülikooli Arstiteaduskonna lõpetajate arvel. 1940. aastal oli Eestis 
enne nõukogude võimu kehtestamist iga 10 000 elaniku kohta 7 arsti, 
1960. aastal 21 ja 1966. aastal 25 arsti (Eesti NSV Tervishoiu Ministee
riumi süsteemis). See on tunduvalt rohkem kui ükskõik millisel kapita
listlikul maal. Sama aja jooksul on keskharidusega meditsiinitöötajate 
arv suurenenud mitu korda: 1940. a. oli 1267 keskharidusega meditsiini
töötajat, 1966. aastal aga oli neid 75,9 iga 10 000 elaniku kohta.

Sõjajärgsetele raskustele vaatamata oli vabariigi tervishoiuvõrk 
1. jaanuariks 1946. a. taastatud ennesõjaaegses ulatuses. 1945. aastalõpuks 
oli avatud 122 haiglat (sealhulgas 76 maarajoonides), 4 sanatooriumi, 
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34 lastesõime, 140 ambulatooriumi, 11 tuberkuloosiasutust, 36 nõuandlat, 
31 tervishoiupunkti, 20 velskri-ämmaemandapunkti ning 14 sanitaar- ja 
epidemioloogiajaama.

1950. aastal hakati intensiivselt uusi raviasutusi ehitama. Seoses 
põlevkivitööstuse tormilise arenemisega rajati just põlevkivibasseini 
arvukalt uusi haiglaid, nimelt Kohtla-Järvele, Jõhvi, Ahtmesse ja Kivi
õlisse. Peab mainima, et sõjaeelsel perioodil töötas Kohtla-Järvel ainult 
1 arst ja kohalikus haiglas oli 7 voodikohta.

Narva ehitati uus nakkushaigla, Tallinnasse laste nakkushaigla, luu- 
tuberkuloosi-sanatoorium (praegu Vabariiklik Tuberkuloositõrje Dispan
ser), Nõmme Haigla ja Kopli Polikliinik. 1966. a. anti ekspluatatsiooni 
Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri uus hoone. Tallinna Pelgulinna Haig
lat laiendati juurdeehituse arvel, Tallinna Tõnismäe Haiglat aga endise 
koolihoone ruumide arvel.

Niisama intensiivselt ehitati ka perifeeria raviasutusi: uued haigla
hooned valmisid Rakveres, Raplas, Kundas, Paldiskis, Kärdlas jm. 
Vändras, Elvas, Keilas ja Räpinas viidi haiglad üle sobivamatesse hoo
netesse. Kingissepa rajoonis avati uus, 600-kohaline tuberkuloosisana- 
toorium ja 1966. aastal Kose-Ristil 150 voodikohaga Vabariiklik Tuber
kuloosi Sanatoorium.

Eespool mainitud ehituste tõttu suurenes haiglavoodite arv 1940, 
aastaga võrreldes 2,8 korda. 1. jaanuaril 1967. a. oli voodikohti 14 090 
(1940. aastal 5054), nende hulgas 4065 voodikohta uutes või täitevkomi
teede poolt eraldatud ruumides.

Üks levinumaid haigusi kodanlikus Eestis oli tuberkuloos. Võitlust 
selle vastu korraldasid heategevad organisatsioonid ja mõned asjast huvi
tatud isikud, kes olid koondunud Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Liitu. 
Igal aastal suri tuberkuloosi 2000 inimest. Plaanipärane võitlus tuber
kuloosi vastu algas alles 1940. aastal, sest siis avati dispanserid ja suu
rendati voodikohtade arvu tuberkuloosihaigete tarvis. 1940. aastaga võr
reldes on meil ftisiaatrite, samuti voodikohtade arv tuberkuloosiasutustes 
suurenenud kuus korda.

Samal ajal on energiliselt rakendatud abinõusid tuberkuloosihaigete 
varajaseks avastamiseks. Laialdane röntgenikabinettide võrk ja elanik
konna massilised fluorograafilised läbivaatused (iga aasta uuritakse sel 
meetodil üle 400 000 inimese) on seda ülesannet tunduvalt kergendanud. 
Rakendatud on ka profülaktikaabinõusid. Eriti efektiivseks on osutunud 
nahasisene vaktsineerimine, mis vabariigis aastail 1962—1963 kasutusele 
võeti. On paranenud ka tuberkuloosihaigete ravi tulemused pärast anti
bakteriaalsete preparaatide kasutuselevõtmist.

Eespool mainitud abinõude rakendamise tulemusena ja elanikkonna 
materiaalse heaolu pideva tõusu ning korteriolude paranemise tõttu on 
täiskasvanute haigestumus tuberkuloosi 1953. aasta haigestunute arvuga 
võrreldes vähenenud 4 korda, laste haigestumus aga 12 korda.

Teiseks mahajäänud alaks kodanlikus Eestis oli emade- ja laste
kaitse. Nagu eespool juba mainitud, oli tollal laste voodikohti vähe. 
Haigestumus difteeriasse ja tuberkuloosi oli suur. Nõukogude võimu 
aastail on pediaatrite arv 1939. a. võrreldes suurenenud üle 6 korra, 
akušöörgünekoloogide arv rohkem kui 3 korda. Praegu on vabariigis neli 
lastehaiglat kokku 500 voodikohaga. Üldse on kõikides Eesti NSV Ter
vishoiu Ministeeriumi süsteemi kuuluvates haiglates kokku 2348 voodi
kohta laste tarvis. Sünnitajatele ettenähtud voodeid on ligikaudu 800.

Massiliste kaitsepookimiste tulemusena on likvideeritud haigestumine 
poliomüeliiti ja difteeriasse. Kohtade arv lastesõimedes ja -kodudes (kuni 
3-aastastele) ulatub nüüd 11 754-ni, s. o. 49 korda rohkem kui 1940. aas
tal. Mitteaktiivse tuberkuloosivormiga lastele on Haridusministeeriumi 
süsteemis avatud spetsiaalsed koolid (Helmes, Meremäel ja metsakool 
Tallinn-Kosel).
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Kõik need abinõud, samuti rasedate varajane dispanseerimine ning 
sünnitajatele ettenähtud haiglavoodite küllaldane arv (99 % sünnitustest 
toimub statsionaaris) on laste suremust vähendanud rohkem kui 4 korda 
(1939. a. võrreldes). Paranenud on ka vastsündinute füüsilise arengu näi
tajad: 1939. aastaga võrreldes on nende keskmine kehakaal suurenenud 
200 g, kasv aga 1,5 cm võrra.

Vabariigi raviasutustes on kasutusele võetud kõige uuemad diagnoo- 
simis- ja ravimeetodid, rakendatakse veresoonte haiguste, südame klapi- 
rikete ja paljude kopsuhaiguste kirurgilist ravi, kiiritusravi ja kemote- 
raapiat kasvajate puhul, kasutatakse radioaktiivseid isotoope nii diag
noosimiseks kui ka ravimiseks. On kasutusele võetud kunstlik neer. Käes
oleval ajal võime kõrgetasemelist meditsiinilist abi anda kõikide haiguste 
korral.

Nüüd on üldine suremus ennesõjaaegsega võrreldes langenud 1,5 
korda ja keskmine eluiga tunduvalt pikenenud.

Rööbiti tervishoiu arenemisega on edenenud ka arstiteadus. Vaba
riigis tegeldakse arstiteadusliku uurimistööga Tartu Riikliku Ülikooli 
Arstiteaduskonnas, Tervishoiu Ministeeriumi kahes instituudis ja mitmes 
suuremas raviasutuses. Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonnas toimub 
uurimistöö mitmes suunas — biokeemia valdkonnas, vereringe regulat
siooni, neuropatoloogia ja neurokirurgia alal, tehakse veresoonte rekonst- 
ruktiivseid operatsioone, uuritakse allergoloogia, reumatoloogia ja mit
meid muid probleeme. Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
tähtsamad uurimissuunad on tööhügieen, tööstustoksikoloogia, kutsehai
gused, reuma, mudaravi ja onkoloogia. Tallinna Epidemioloogia, Mikro
bioloogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituut tegeleb põhiliselt 
viirusnakkuste, koolihügieeni ja soolenakkuste uurimisega.

Viimastel aastatel on arstiteadlaste üldarv suurenenud värskete dok
torite ja eriti kandidaatide arvel. Käesoleval ajal töötab vabariigis 21 
arstiteaduse doktorit ja 148 arstiteaduse kandidaati.

Tervishoiu olude üldine paranemine on võimalik olnud ka seetõttu, 
et sellele on kaasa aidanud kõige laialdasemad elanikkonna hulgad. 
Tähtsat osa etendavad Punase Risti Seltsi (kuhu kuulub ligikaudu 7з 
vabariigi elanikest) liikmed, kes ühiskondlikus korras teevad palju koo
lide sanitaarse olukorra parandamiseks, aitavad kaasa õpilaste hügieeni
lisele kasvatusele ja nende kaasatõmbamisele sanitaar-tervistavale tööle. 
Punase Risti Selts on ette valmistanud rohkearvulise sanitaaraktiivi ja 
tuhandeid ühiskondlikke sanitaarinspektoreid. Ettevõtete ja käitiste 
juures tegutsevad sanitaarsalgad ja -postid.

Nõukogude valitsus ja rahvas on meditsiinitöötajate tegevust kõrgelt 
hinnanud. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. aasta 10. detsembri 
seadlusega kehtestati meditsiinitöötajate päev, mida tähistatakse iga aasta 
juunikuu kolmandal pühapäeval. Vabariigi Tervishoiu Ministeeriumi süs
teemis on 155 meditsiinitöötajat autasustatud ordenite ja medalitega. 
38 arstil on Eesti NSV teenelise arsti aunimetus. Ligikaudu 500 medit
siinitöötajat on autasustatud rinnamärgiga «Tervishoiu eesrindlane».

Tervishoiu ja arstiteaduse arenemine Eesti NSV-s on olnud tihedas 
seoses kogu Nõukogude Liidu rahvamajanduse arenemisega. Kõikide 
meie rahva edusammude aluseks on nõukogude võim, mille kehtesta
mise 50. aastapäeva me tänavu pühitseme.
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ДОСТИЖЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЭСТОНСКОЙ ССР ЗА 
ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

А. Гольдберг

Резюме

В 1967 году советский народ и все прогрессивное человечество отмечает большой 
и радостный праздник — 50-летие Великой Октябрьской Социалистической революции, 
которая наряду с огромными преобразованиями во всех отраслях народного хозяйства, 
экономики, культуры 'и быта внесла коренные изменения и в область здравоохранения.

Все достижения советского здравоохранения стали достоянием трудящихся Эсто
нии лишь в 1940 г. после восстановления Советской власти. До этого, в условиях капи
талистического строя, здравоохранение было на низком уровне: на всей теоритории 
республики было лишь 48 больничных коек для детей (для незаразных больных), 
10—12% детей не доживали до 1 года, 2—3% женщин рожало в условиях больницы, 
из каждых 50 человек один страдал открытой формой туберкулеза. Средняя продол
жительность жизни составляла у мужчин 53, у женщин 60 лет.

Народный комиссариат здравоохранения Эстонской ССР, созданный 25 августа 
1940 г., быстро внедрил в республике основы государственного здравоохранения: сеть 
лечебно-профилактических учреждений была расширена, в городах были организованы 
новые поликлиники, на предприятиях — здравпункты. Заново были организованы 
противотуберкулезные и кожно-венерологические диспансеры, женские и детские кон
сультации. Вступили в работу госсанинспекция и санитарно-эпидемиологические стан
ции. В 1941 г. в Эстонии уже функционировали 54 больницы, в которых общей слож
ностью была 3941 коек.

После временной оккупации Эстонской ССР, которая принесла большой ущерб 
народному хозяйству; в том числе здравоохранению республики, начались энергич
ные работы по ликвидации последствий войны и восстановлению сети здравоохранения. 
Необходимо было в первую очередь увеличить количество врачей и медицинских ра
ботников со средним образованием, расширить сеть лечебно-профилактических учреж
дений. В 1940 г. до восстановления Советской власти, на 10000 населения Эстонии 
было 7 врачей, в 1966 г. — 25 врачей (в системе Минздрава ЭССР). Число медицин
ских работников со средним образованием возгюсло во много раз: в 1940 г. их было 
всего лишь 1267, а в 1966 г. 75,9 на 10000 населения. Количество больничных коек воз
росло по сравнению с 1940 г. в 2,8 раз и составило на 1 января 1967 г. 14090 коек, в 
том числе 4065 коек за счет новостроек и зданий, выделенных исполкомами.

За годы Советской власти достигнуты большие успехи и в охране материнства и 
детства. По сравнению с 1939 г. число педиатров увеличилось более чем в 6 раз. В рес
публике работают 4 детские больницы — всего на 500 мест. Кроме того во всех боль
ницах (системы Минздрава) различного профиля имеется 2348 детских коек. Число 
акушеров-гинекологов увеличилось почти в 3 раза. Родильных коек имеется свыше 800, 
почти 99% родов происходит в стационарах. Заболеваемость взрослого населения ту
беркулезом по сравнению с 1953 г. уменьшилась в 4 раза, — детей в 12 раз.

На много увеличилась средняя продолжительность жизни.
На ряду с развитием здравоохранения в республике развивалась и медицинская 

наука. Научно-исследовательская работа ведется на медицинском факультете ТГУ, в 
двух институтах Минздрава ЭССР и также в крупных лечебных учреждениях. На меди
цинском факультете ТГУ научно-исследовательская работа ведется в нескольких на
правлениях — по биохимии, регуляции кровообращения, по невропатологии, нейрохи
рургии, аллергологии, ревматологии и др. В Институте экспериментальной и клиниче
ской медицины изучаются проблемы гигиены труда, профессиональной патологии, про
мышленной токсикологии, ревматизма, грязелечения и онкологии. Таллинский научно
исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены занимается 
главным образом изучением кишечных инфекций, вирусных инфекций и школьной 
гигиены.

За последние годы увеличилось число научных работников и в настоящее время 
в республике работают 21 докторов и 148 кандидатов медицинских наук.

Для улучшения состояния здравоохранения в республике внесло большой вклад 
Общество Красного Креста (членами которого является почти одна треть населения 
республики).

Развитие здравоохранения и медицины в Эстонской ССР тесно связано с разви
тием народного хозяйства всего Советского Союза. Основой всех наших успехов и до
стижений является советский строй, 50-летие которого мы празднуем.
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TEOORIA JA PRAKTIKA

HINGAMISELUNDITE MITTESPETSIIFILISTE HAIGUSTE
ESINEMINE EESTI NSV LINNADES

Arstiteaduse kandidaadid S.-E. RAUKAS, L. JANNUS, J. KARUSOO, L. MASER, 
A. REINVALD, L. SAUEMÄGI

^Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti
teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Krooniliste mittespetsiifiliste kopsuhaiguste probleem on muutunud 
•eriti aktuaalseks, mis on tingitud haigusjuhtude sagenemisest ja ravi 
vähesest tõhususest.

Termin «kroonilised mittespetsiifilised kopsuhaigused» hõlmab mit
mesuguse etioloogiaga, kroonilise ja retsidiveeruva kuluga põletikulist 
protsesse kopsudes (krooniline bronhiit, astmaatiline bronhiit, krooniline 
kopsupõletik, pneumoskleroos, emfüseem, abstsess, bronhoektaasiad jt.).

Kroonilised protsessid tekivad pärast ägeda bronhiidi või kopsupõle
tiku korduvat põdemist, kusjuures peamiseks põhjuseks on ebaratsio
naalne ravi (ravimite mitteküllaldased annused päevas, ravikuuride lühi- 
■ajalisus, tekitaja resistentsus ravimite suhtes jm.). Haigestumist soodus
tavad külmetushaiguste korduv põdemine, suitsetamine, saastunud õhu 
sissehingamine jms. Pikaldane, aastaid kestev haigestumine põhjustab 
kopsus morfoloogilisi muutusi, mille tagajärjel võivad areneda hingamise 
puudulikkus ja kardiovaskulaarsed häired.

Kirjanduse andmed krooniliste mittespetsiifiliste kopsuhaiguste esi
nemissageduse kohta on väga lahkuminevad. Nii teatab W. Neugebauer 
(5), et Potsdamis, kus aastail 1954—1957 tehti 2190 lahangut, avastati 
selle aja jooksul 40 (1,8%) lobaarse ja 25 (1,1%) kroonilise kopsupõletiku 
juhtu. J. Sharp kaastöötajatega (7) uuris kroonilisse bronhiiti haigestu
mist Ameerika Ühendriikide tööstuslinnades 43—58 aasta vanuste tööta
jate hulgas. Autorid märgivad, et 19,6 %-1 esines püsiv köha, 16,7 %-1 
alaline rögaeritus ja 10,7%-1 nii köha kui ka rögaeritus.

1964. a. uuriti kroonilise bronhiidi esinemissagedust Kiviõli elanike 
hulgas (1). Andmed näitasid, et 40-aastastest ja vanematest meestest põdes 
seda üldse 9%, kaevuritest 8,3%, põlevkivikeemia alal töötajatest 11% 
ning meestest, kes põlevkivitööstuses ei töötanud, 6,3%.

Et andmeid kroonilistesse mittespetsiifilistesse kopsuhaigustesse 
haigestumise kohta on vähe, võetigi käesoleva töö ülesandeks uurida 
nende esinemissagedust Eesti NSV-s. Uurimine korraldati viies vabariigi- 
lise alluvusega linnas, nimelt Tallinnas, Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel ja 
Pärnus (1965. aasta lõpul ja 1966. aasta algul). Krooniliste mittespetsiifi
liste kopsuhaiguste esinemissagedust hinnati ambulatooriumikaartide 
alusel. Kõikides linnades võeti vaatluse alla ligikaudu võrdne arv ambu- 
latooriumikaarte, mida uuriti juhusliku valiku printsiibil polikliinikujaos- 
kondade kaupa. Arvesse võeti haiged, kes polikliinikus olid käinud vii
mase kahe aasta jooksul.

Uuritavate arvu kindlakstegemiseks kasutati valemit
t2p(100-p) 

n=-------

Nii töötati igas linnas läbi ligikaudu 2000 ambulatooriumikaarti, mis 
oli küllaldane selleks, et saada andmed tõenäosusega (t) 0,95 ja uurimis- 
veaga (A) mitte üle 1% tingimusel, et haigestumissagedus (p) ei üle
taks 5%.
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Bronhiiti peeti krooniliseks, kui patsiendil oli viimase kahe aasta 
jooksul köha kestnud vähemalt kaks kuud aastas. Kopsupõletikku hin
nati krooniliseks, kui see oli väldanud üle kuue nädala või oli tekki
nud korduvalt kahe aasta jooksul. See on kooskõlas Minski sümpoosionil
12. mail 1964. aastal heakskiidetud klassifikatsiooniga (2, 3).

Üldse uuriti 9929 ambulatooriumikaarti, neist 4090 meeste ja 5839 
naiste kaarti. Vanuse poolest jagunesid haiged järgmiselt: 16—19-aastasi 
587, 20—24-aastasi 864, 25—29-aastasi 1310, 30—34-aastasi 1315, 35— 
39-aastasi 1401, 40—44-aastasi 1067, 45—49-aastasi 622, 50—54-aastasi
657, 55—59-aastasi 576, 60-aastasi ja vanemaid 1530.

Vaatluse alla võetute hulgas oli mittespetsiifilisi hingamiselundite 
haigusi diagnoositud 2406 juhul, s. o. 24,2 %-1 polikliinikus käinud haige

test. Ägedaid hingamis-

Joon. 1. Hingamiselundite kroonilisi mitte
spetsiifilisi haigusi põdevate haigete soo

line ja ealine jaotumine (%).

elundite haigusi oli põde
nud 2045 (20,6%) inimest, 
kusjuures sesoonikatarri 
tuli ette 866-1 (8,2%), 
trahheobronhiiti 1070-1 
(10,7%), bronhopneumoo- 
niat 105-1 (1,6%), krupoos- 
set kopsupõletikku 13-1 
(0,1%) ja toksilist kopsu- 
turset ühel juhul (0.01%).

Ainult ühel korral 
oli haigestunud 1637 
(16,5%) ja korduvalt 408 
isikut (4,1%). Kroonilisi 
mittespetsiifilisi hingamis
elundite haigusi oli diag
noositud 361 juhul (3,6%). 
Bronhiiti tehti kindlaks 
162-1 (1,6%), kopsupõle
tikku 39-1 (0,4%), bron
hiaalastmat 24-1 (0,2%),

Joon. 2. Kroonilist bronhiiti põdevate hai- "±? 
gete sooline ja ealine jaotumine (%).

astmaatilist bronhiiti 21-1 
(0,2%), emfüseemi 86-1 
(0,9%), bronhoektaasiaid 
4-1 (0,04%), pneumoskle- 
roosi 5-1 (0,05%), pneumo- 
konioosi 3-1 (0,03%), kop
suvähki 2-1 (0,02%) ja 
kardiopulmonaalset sünd
roomi 15 juhul (0,2%).
• Kroonilisi mittespet
siifilisi hingamiselundite 
haigusi põdes üldse 
4,0 ±0,3 % meestest ja 
3,4 ±0,2 % naistest. Seega 
ei ilmnenud läbivaadatud 

ambulatooriumikaartide
alusel statistiliselt tõe
näost erinevust meeste ja 
naiste haigestumise sage
duses. Sooline erinevus

ilmnes ainult vanemate elanike puhul (vt. joonis 1, 2 ja 3).
Haigestumus nii meeste kui ka naiste hulgas hakkab tõusma 30. elu

aastast alates ning kasvab pidevalt koos ea kasvuga. Eriti tunduvalt 
sageneb haigestumine pärast 50. eluaastat.
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Joon. 3. Kroonilist pneumooniat põdevate 
haigete sooline ja ealine jaotumine (%).

Et uuritavate linnade elanike vanus ning meeste ja naiste haigestu
mine kroonilistesse mittespetsiifilistesse hingamiselundite haigustesse oli 
erinev, siis haigestumise 
sageduse võrdlemiseks 
standardiseeriti üksikutes 
linnades saadud andmed 
soo ja vanuse järgi (vt. 
tabel).

Tabelist nähtub, et 
kõige rohkem haigestus 
Kohtla-Järvel ja Narvas 
ning kõige vähem Tartus. 
Vahekord ägedate hinga
miselundite haiguste pu
hul oli sama, s. o. juhtude 
arv oli kõige suurem 
Kohtla-Järvel ja Narvas, 
kõige väiksem Tartus. 
Kroonilisi mittespetsiifi
lisi kopsuhaigusi regist
reeriti samuti kõige rohkem Kohtla-Järvel.

Kuigi Narvas haigestus hingamiselundite ägedatesse haigustesse kül
laltki palju, ei saa seda öelda kroonilisse bronhiiti ja kroonilisse kopsu
põletikku haigestumise kohta. Seda tuleb seletada sellega, et kroonilisi 
mittespetsiifilisi kopsuprotsesse on puudulikult diagnoositud.

Arvutades kroonilise bronhiidi ja kroonilise kopsupõletiku vahelist 
korrelatsioonikoefitsenti (Spearmani järgi), näeme, et see on kaunis kõrge 
ja positiivne (<p = 0,6±0,3). Saadud tulemus näitab ühelt poolt nende hai
guste etioloogilist seost ning teiselt poolt haiguste diagnoosimise tõe
pärasust.

Meie uurimuse tulemused, mille järgi vanemaealised üldse ja eriti 
mehed vanemas eas haigestuvad kroonilistesse mittespetsiifilistesse 
kopsuhaigustesse sagedamini, on kooskõlas ka W. Neugebaueri (5) and
metega. Ta leidis, et 20 kroonilist kopsupõletikku põdeva haige keskmine 
vanus oli 57,4 aastat, kusjuures haigestunute hulgas oli ainult 3 naist.

Hingamiselundite mittespetsiifiliste haiguste esinemine Eesti NSV linnades 
(andmed on standardiseeritud vanuse ja soo järgi)

Linn
Hai
gete 
arv

Hingamis
elundite 
haigused 

kokku

Ägedad 
hingamis
elundite 
haigused

Kroonilised hingamiselundite haigused

bronhiit pneu
moonia

emfü- 
seem muud kokku

Kohtla- 
Järve 2063 28,7 ±1,0 % 23,6 ±0,9 % 1,7 ±0,3 % 0,7 ±0,2 % 0,7 ±0,2 % 2,0 ±0.3 % 5,1 ±0,5 %

Narva 1965 26,3 ±1,0 % 23,0 ±0,9 % 1,3 ±0,3 % 1,3 ±0,1 % 0,7 ±0,2 % 0,9 ±0,2 % 3,0 ±0,4 %

Tallinn 1976 23,1 ±0,9 % 19,9 ±0,8 % 1,4 ±0,3 % 0,7 ±0,2 % 0,4 ±0,2 % 0,7 ±0,2 % 3,2 ±9.4%

Pärnu 1953 23,7 ±0,9 % 18,3 ±0,8 % 1,5 ±0,3 % 0,3 ±0,4 % 1,9 ±0,3 % 1,7 ±0,3 % 5,4 ±0,5 %

Tartu 1972 20,5 ±0,9 % 17,5±O,8°/o 1,7 ±0,3 % 0,1 ±0,1 % 0,4 ±1,3 % 0,8 ±0,2 % 3,0 ±0,4 %
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Analoogilisi andmeid võib leida ka teiste autorite töödest (4). W. Neuge- 
bauer (5) viitab vanusele kui eelsoodumusele krooniliste mittespetsiifiliste 
kopsuhaiguste tekkes. N. Oswaldi (6) arvates ei ole sool patogeneetilist 
tähtsust. Tema andmeil ei ilmne märgatavat erinevust haiguse levikus 
nende naiste ja meeste vahel, kes kuuluvad samasse vanuserühma, töö
tavad samal töökohal, kellel on ühesugused elu-olustikulised tingimused 
ja kes suitsetavad. Et meestel täheldatakse kroonilisi mittespetsiifilisi 
hingamiselundite haigusi sagedamini kui naistel, siis N. Oswaldi arvates 
võib see ühenduses olla asjaoluga, et meeste töötingimused on sageli hal
vemad kui naistel (töötamine väljas, füüsiliselt raskem töö, töö tervist 
kahjustavate ainetega jne.).

Kokku võttes võib öelda, et kroonilistesse mittespetsiifilistesse kopsu- 
haigustesse haigestumise sagedus on Eesti NSV linnades küllaltki kõrge, 
mis nõuab senisest suuremat tähelepanu ja hoolikamat suhtumist ägeda 
bronhiidi ning kopsupõletiku ravisse. Et vabariigis on haigeid seni dis- 
panseeritud puudulikult või ei ole seda üldsegi tehtud, siis on oluline, 
•et võetaks arvele kõik, kel on diagnoositud kroonilist mittespetsiifilist 
kopsuprotsessi.

KIRJANDUS: 1. M а p и п у у И. П. и Ш а м а р д и н Б. М. Тезисы докладов XI 
научной сессии по вопросам гигиены труда и профпатологии в сланцевой промышлен
ности. Кохтла-Ярве, 7—8 декабря 1965 г., 7—8. — 2. Н и к у л и н К. Г. Клинич. медицина, 
1964, 12, 127—129. — 3. Ц и г е л ь н и к А. Я., М а р г о л и н А. М. там-же 1964, 12, 
129—133. — 4. Brunner, W. u. Tanner, Е. Schweiz. Z. Tuberk. 1959, 3—4, 142. 
Ref.: W. Neugebauer (5). — 5. Neugebauer, W. Die chronische Lungenentzün- 
dung, Leipzig, 1961. — 6. О s w а 1 d, N. С. Современное состояние учения о хрониче
ском бронхите, М., 1963. — 7. S h а г р, J. а. о. Am. Rev. Resp. Dis., 1965, 91, 4,
510—520.

О ЧАСТОТЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИИ 
ЛЕГКИХ В ГОРОДАХ ЭСТОНСКОЙ ССР

С.-Э. Раукас, Л. Яннус, Ю. Карусоо, Л'. Масер, А. Рейнвальд, Л. Сауемяги

Резюме

Авторами изучалась частота хронических неспецифических заболеваний легких в 
■следующих городах Эстонской ССР: Таллине, Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве и Пярну. 
Частоту хронических неспецифических заболеваний легких оценивали на основании 
амбулаторных карт, которых было изучено 9929 (4090 — мужчин и 5839 — женщин). 
У 2466 (24,2%) обследованных лиц обнаружили неспецифические заболевания дыха
тельных органов, из которых у 2045 (20,6%) были острые формы и у 361 (3,6%) — 
хронические формы неспецифических заболеваний легких.

Результаты изучения показывают, что больше всего случаев неспецифических за
болеваний легких, а также острых форм этих заболеваний было в гг. Кохтла-Ярве и 
Нарве и меньше всего — в г. Тарту. Наибольшее число хронических неспецифических 
заболеваний легких также зарегистрировано в г. Кохтла-Ярве, что свидетельствует о 
'большой пораженности населения хроническим бронхитом и хронической пневмонией.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что распространенность 
хронических неспецифических заболеваний легких в городах Эстонской ССР довольно 
высокая. Поэтому лечение острого бронхита и острой пневмонии требует большого 
внимания и более тщательного отношения, чем уделялось этим болезням до сих пор. 
В частности, всех больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких необ
ходимо взять на учет.
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günekoloogiliste profülaktiliste läbivaatuste
TULEMUSTEST EESTI NSV PÕLEVKIVIBASSEINIS

Arstiteaduse kandidaadid V. TAIGRO ja E. HINT
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu 

Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovskij

Vähktõve epidemioloogia edasiseks uurimiseks Eesti NSV-s (5, 7, 8, 
13, 14) korraldas Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut aas
tail 1964—1965 kolm ekspeditsiooni põlevkivibasseini: kaks Kiviõlisse ja 
ühe Kohtla-Järvele. Massilised profülaktilised läbivaatused olid komp
lekssed, nendest võtsid osa kirurg, günekoloog ja terapeut.

Günekoloogilise läbivaatuse eesmärgiks oli andmete kogumine nais- 
suguelundite vähi epidemioloogia uurimiseks ja kohalike tervishoiuorga
nite abistamine vähi profülaktika tõhustamisel.

Informatsioon dokumenteeriti ääreperforatsiooniga kaartidele. Güne- 
koloogilisel uurimisel rakendati kolpo-tsütoloogilist meetodit. Viimast on 
massilistel profülaktilistel läbivaatustel edukalt kasutanud mitmed Nõu
kogude Liidu ja välismaa teadlased (3, 5, 9, 10, 11, 12). Enamik prakti
seerivatest arstidest on seni kahjuks piirdunud hariliku günekoloogilise 
vaatlusega.

Haigetel, kellel esinesid emakakaela erosioon ja kolpiit, uuriti tupe- 
sisaldist tsütoloogiliselt. Materjal võeti erosiooni pinnalt, kolpiidi puhul 
tagumisest tupevõlvist. Äigepreparaadid fikseeriti Nikiforovi lahuses 
(võrdsetes osades 95%-list alkoholi ja eetrit) ning värviti hematoksüliin- 
eosiiniga (20 minutit hematoksüliinilahusega ja 1 minut eosiini 0,5—1 Po
lise vesilahusega). Tsütoloogilise uuringuga paralleelselt leidis aset lihtne 
ja laiendatud kolposkoopiline uuring, mille puhul kasutati 3%-list äädik- 
happelahust. Vajaduse korral uuriti tsütoloogilisi preparaate kohe pärast 
läbivaatust, suuremat osa neist aga pärast ekspeditsiooni lõppu. Kaht
lastel juhtudel tehti vaatluse ajal biopsia. Kõik meie poolt avastatud 
haiged suunati ravile.

3547 günekoloogilisem uuritud naisest 850 töötas Kiviõli Põlevkivi-kee- 
miakombinaadis, 1815 olid Kiviõli linna elanikud, kes nimetatud kombi
naadis ei töötanud, ja 882 naise töökohaks oli V. I. Lenini nimeline 
Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Kombinaat. Emakavähk diagnoositi 10 
(0,3%) esmakordselt, neist 8-1 oli emakakaela- ja 2 emakakehavähk. 
Emakakaelavähk oli kliiniliselt sedastatav ainult ühel juhul, 9 juhul avas
tasime vähktõve kolposkoopia ja tsütoloogiliste uuringute abil. Diagnoosi 
kinnitas histoloogiline uuring (A. Võsamäe ja K. Titkin).

Emakavähki haigestumise indeks * Kiviõlis oli 1961. aastal 65,5, 
1962. aastal 43,7, 1963. aastal 43,7 ja 1964. aastal 152,9. Seega 1964. aastal 
esmakordselt avastatud ja arvelevõetud haigete arv oli tunduvalt suurem 
kui eelmistel aastatel. Kui arvestada tõsiasja, et enamikul nendest diag
noositi emakavähk alles meie ekspeditsioonide ajal kolposkoopilis-tsüto- 
loogisel uurimisel, siis võib viimast pidada otstarbekaks ja praktiseeriva
tele arstidele vajalikuks.

* Esmakordselt registreeritud emakavähijuhud (tervishoiuosakonna aastaaru
annete andmeil) arvutatud täiskasvanud elanikkonna kohta.

Kirjanduse andmeil (1, 2, 6, 7) avastatakse massilistel profülakti
listel läbivaatustel emakakaela erosiooni keskmiselt 10—17% piires. Leid
sime seda 679 naisel, s. o. 19,1 %-1 kõigist läbivaadatuist. Neist 20,5%-l 
täheldasime kolposkoopilisel uurimisel atüüpilist pilti, mida 80,8%-1 juh
tudest kinnitas histoloogiline uuring.

Tabelis on toodud andmed emakakaela erosiooni juhtude kohta vas
tavalt vanusele. Selgub, et seda tuli kõige sagedamini ette Kiviõli Põlev
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kivi-keemiakombinaadi töölistel (25,3%). Kui võrrelda seda arvu analoo
gilise arvuga Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Kombinaadi töölistel 
(18,3%) (x2 = 12,6; n=l; p<0,002) ja Kiviõli naistel, kes kombinaadis ei 
töötanud (16,7%) x2 = 27; n=l; p<0,002), selgub, et erinevus on mõlemal 
juhul statistiliselt oluline. Kui vanuselise erinevuse elimineerimiseks 
kasutada otsest standardiseerimist, ilmneb samuti, et emakakaela ero
siooni tuleb Kiviõli Põlevkivi-keemiakombinaadi töölistel ette sageda
mini kui muudes uuritud rühmades. Seejuures nii sünnituste kui ka 
abortide arv võrreldavates rühmades oluliselt ei erine.

Emakakaela erosiooni esinemine põlevikivibasseini elanikel

U
ur

itu
te

 
va

nu
s 

(a
as

ta
te

s)

Kiviõli elanikud, kes ei 
tööta kombinaadis

Kiviõli Põlevkivi
keemia Kombinaadi 

töötajad
Kohtla-Järve Põlevkivi

töötlemise Kombinaadi 
töötajad

kokku 
uuri
tuid

emakakaela 
erosioon

kokku 
uuri
tuid

emakakaela 
erosioon

kokku 
uuri
tuid

emakakaela 
erosioon

absoluut- 

arv
% ±m

abso
luut - 
arv

°/o±m
absoluut-

arv
%±m

kuni 29 296 65 21,9±2,4 198 48 24,2±3,0 143 38 26,6±3,7
30—39 561 126 22,5±1,8 334 99 29,6 ±2,5 415 72 17,3±1.9
40—49 342 76 22,2±2,2 217 54 24.9 ±2.9 257 44 17,1 ±2.3
50—59 401 33 8,2 ±1,4 94 13 13,8±3,6 63 7 ll,l±4.0
60—69 183 3 l,6±0,9 7 1 14,3± 13,2 4 — —
70—79 32 — — — — — — —

Kokku 1815 303 16,7±0,88 850 215 25,3 ±1,5 882 161 18,3±1,3

Kirjeldatud seaduspärasuse põhjuste selgitamisel ilmnes, et Kiviõli 
Põlevkivi-keemiakombinaadis ei olnud sanitaar-hügieenilised tingimused, 
samuti ravi ja profülaktiline töö nõutaval tasemel, millega võibki põh
jendada emakakaela erosiooni sagedat esinemist seal töötavatel naistel. 
Mainitud puudustest informeeriti kohalikke tervishoiuorganeid ja tehti 
konkreetsed ettepanekud nende kõrvaldamiseks.

Profülaktilistel läbivaatustel leitakse emakakaela polüüpi tavaliselt 
0,5—5%-l, kõige sagedamini 40—60 aasta vanustel naistel (2, 4, 7). Üldse 
diagnoosisime neid 55 juhul, s. o. 1,5% läbivaadatuist, neist 38 naist olid 
40—60 aastat vanad.

Mis munasarjakasvajate ja emaka fibromüoomide esinemissagedusse 
puutub, siis kirjanduse andmeil (1, 2, 7) on esimest profülaktilistel läbi
vaatustel leitud 1,2%, teist 1,4—3,1%. Käesoleva töö käigus saadud and
med ei erine oluliselt kirjanduse andmetest: munasarjakasvajat diag
noositi 0,7%-l ja emaka fibromüoomi 2,7%-l läbivaadatuist.

Põletikulistest protsessidest esines kolpiiti 9,2 %-1 ja emaka- või 
emakamanuste põletikku 5,6%-l uurituist. V. Babini (1) andmeil tehti 
maarajoonides profülaktilistel läbivaatustel menstruaaltsükli häireid 
kindlaks 12 naisel 1518-st (0,8%). Eesti NSV põlevkivibasseinis esines 
neid sagedamini — 12,2 %-1 läbivaadatuist. Eriti rohkesti menstruaaltsükli 
häireid võis leida põlevkivikombinaatide tööliste hulgas: Kohtla-Järvel 
17,7% ja Kiviõlis 13,5%. Selle nähtuse põhjuste selgitamine vajab täien
davat uurimist. Oletada võib keemiatoodete ebasoodsat toimet.

Seega võimaldasid nimetatud ekspeditsioonid koguda küllaltki olu
lisi andmeid elanike tervise seisundi kohta põlevkivibasseinis. Käesolevas 
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töös kasutatud kolposkoopilis-tsütoloogilise uurimise laialdasem tarvitu
selevõtmine, samuti olukorra saavutamine, et prekantseroosseid prot
sesse õigel ajal ravitaks, aitavad naiste haigestumist suguelundite vähki 
tõenäoliselt vähendada.

KIRJANDUS: 1. Бабин В. П. Bonp. охр. материнства и детства, 1958, 5, 80—85. — 
2. Барсукова О. И. В кн.: Сб. научн. трудов, Ростов-на-Дону. Мед. ин-т, 1963, 
кн. 21, 39—44. — 3. В и к ш р а й т и с Т. Ю. Вопр. онкологии, 1965, 1, 53—55. — 4. Го
лубев В. А. Сов. медицина, 1961, 8, 131 —135. — 5. П у р д е М. К- и Т а й г р о В. И. 
В кн.: Вопросы противораковой борьбы. Материалы VI-ой республ. конф, онкологов Ли
товской ССР. Каунас, 1964, 30—32. — 6. Рахтанов П. П. В кн.: Задачи противо
раковой борьбы. Вып. 1, Рига, 1948, 99—204. — 7. Г ай гр о В. И. В кн.: Основные ма
териалы VIII республ. конф, онкологов Латвийской ССР. Рига, 1964, 222—223. — 
8. Тайгро В. И. Уч. записки Тартуского гос. университета. Выпуск 147. Труды по ме
дицине. Тарту, 1964, VII, 140—145. — 9. Ш и л л е р - В о л к о в а Н. И. и др. Акушерство 
и гинекология, 1964, 4, 71—74. — 10. Dohnai, V. Ceskosl. gynaekol., 1964, 29/43,1—2, 
62—65. — И. Elsner, Н. Zbl. Gynäkol., 1963, 85, 38, 1357—1365. — 12. Macg- 
regor, J. E. a. Baird, D. Brit. Med. J., 1963, 5346, 1631—1636. — 13. Purde M. 
Nõukogude Eesti Tervishoid, 1963, 4, 14—17. — 14. P u r d e, M. Nõukogude Eesti Ter
vishoid, 1964, 5, 20—23

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 
В СЛАНЦЕВОМ БАССЕЙНЕ ЭСТОНСКОЙ ССР

В. Тайгро и Э. Хант

Резюме

Для изучения эпидемиологии рака в Эстонской ССР Институт экспериментальной 
и клинической медицины М3 ЭССР в 1964—1965 гг. организовал три экспедиции в слан
цевый бассейн (две — в Кивиыли и одну — в Кохтла-Ярве).

При гинекологических осмотрах главное внимание уделялось сбору научного ма
териала для изучения эпидемиологии рака женских половых органов и помощи мест
ным органам здравоохранения.

Данные, полученные при массовых профилактических осмотрах, наносились на 
перфокарты. Гинекологические осмотры проводились с помощью кольпоскопии и цито
логического исследования вагинальных мазков. Рак матки был выявлен у (10%) из 3547 
женщин, подвергшихся гинекологическому обследованию, причем в 9 случаях рак был 
выявлен кольпоцитологическим методом. Эрозия шейки матки обнаружена у 19,1% об
следованных. Частота последней особенно высокой оказалась у женщин сланцехимиче
ского комбината «Кивиыли» (25,3%). Поэтому местным органам здравоохранения было 
указано на низкий уровень санитарно-гигиенических условий, на большие пробелы в 
лечебно-профилактической работе указанного комбината и предложено устранить обна
руженные недостатки.

Из числа обследованных полип шейки матки наблюдался в 1,5% случаев, опухоль 
яичника — в 0,7% и фибромиома матки — в 2,7% случаев. Из воспалительных про
цессов кольпиты имели место в 9,2% случаев и воспаление придатков матки — в 5,6% 
случаев.

Расстройством менструально-овариального цикла страдали 12,2% женщин.
Выявленные больные были направлены на лечение в соответствующие лечебные 

учреждения.
Данный опыт работы позволяет рекомендовать кольпоскопию и цитологическое ис

следование вагинальных мазков при массовых профилактических осмотрах.

ANDMEID REUMA КОНТА KINGISSEPA RAJOONIS

R. BIRKENFELDT
(Kingissepa Rajooni Keskhaiglast, peaarst E. Väärt)

Reuma epidemioloogias etendavad peale sensibiliseeriva antigeeni 
tähtsat osa veel mitmed muud tegurid, mida G. Fanconi ja A. Wall- 
gren (10) on jaotanud reuma teket soodustavateks ja vallandavateks tegu
riteks.
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Joon. 1. Aktiivset reumat põdevate haigete 
ealine ja sooline jaotumine

rüngiidi ja kroonilise tonsilliidi võivad enne

Soodustavateks asja
oludeks võivad olla kli- 
matogeograafiline kesk
kond ja meteoroloogilised 
tegurid (7, 9, 10), sesoon 
(11), külmetus (2), sot- 
siaalolustikulised tingimu
sed (6, 14), elukutse (3) 
ja alimentaarne tegur (11). 
Sisemisteks soodustava
teks momentideks on va
nus (11), sugu (3, 6) ja 
pärilikkus (6), samuti or
ganismi reaktiivsus (13), 
konstitutsionaalsed oma
dused (4, 6) ja põetud 
haigused (1).

Reumaatakile eelne
vad angiin 64—95 %-1 ja 
sarlakid 5—13 %-1 juhtu
dest (4, 9, 11). Peale fa- 
reumat esineda veel üle

miste hingamisteede katarr ja gripp (8), harvem otiit, sinusiit, odon- 
togeensed kolded, erüsiipel ja nakkuskolle seedetraktis (6). Atakke võivad 
provotseerida operatsioonid, eriti tonsillide ja adenoidide eemaldamine, 
põletused ja põrutused, mehhaaniline ja psüühiline trauma, mürgistu
sed (7), rasedus (5), seerumite ja vaktsiinide parenteraalne manusta
mine (4).

Kingissepa Rajooni Keskhaigla sisehaiguste ja lasteosakondades aas
tail 1958—1964 ravil viibinute haiguslugude (kokku 9583 haiguslugu) läbi
töötamisel ilmnes, et selle aja jooksul oli reumat diagnoositud 560 haigel.
Neist 330 haiget, keda oli haiglasse suunatud kokku 384 korral, põdes

Joon. 2. Haigete vanus reumasse 
haigestumisel.

aktiivset reumat. Reumahaiged moo
dustavad 5,8% ja aktiivset reumat 
põdevad haiged 4% sisehaiguste ja 
lasteosakonnas ravitavate üldarvust. 
Lähemalt analüüsisime nende hai
guslugusid, kel haigus oli aktiivses 
faasis. Kuni 10 aasta vanuste hulgas 
valitses poisslaste ülekaal. Hiljem 
ilmnes naissoost haigete ülekaal. 
Reumahaigete naiste ja meeste suhe 
oli 2:1 (rajooni elanikkonna hulgas 
on see 10 : 7) (vt. joon. 1).

Reumasse haigestus eelkooliea- 
listest 0,7%o ja õpilastest 4%. Kuni 
15. eluaastani haigestus 51,5% ja 20. 
eluaastani 69,7% haigetest (vt. 
joon. 2).

Haigestumine kutsealade järgi 
reastus järgmiselt: metsatöölised 
3,3%, kalatööstuse töölised 2,3%, 
tervishoiutöötajad 1,6%, kalurid 
1,2%, ehitustöölised 0,9% ja põllu
majandustöötajad 0,8%. Tähelepan

dav on haiguse laialdasem levik metsatööliste ja kalatööstuse töötajate 
hulgas. Et füüsilise töö tegijad haigestuvad reumasse sagedamini kui 
vaimse töö tegijad, seda on täheldatud ka Leedu NSV-s (3).
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Võrdlesime reumasse haigestumust ja retsidiivide tekkimise sagedust 
kuude lõikes meie poolt (12) varem avaldatud andmetega angiini ja kül
metushaiguste sesoonsuse kohta (vt. joon. 3). Jooniselt näeme, et esmane 
haigestumine kasvab septembrist jaanuarini üheaegselt angiinijuhtude 
sagenemisega, samuti märtsist 
maini koos angiini ja eriti 
grippi ning ülemiste hingamis
teede katarridesse haigestumise 
arvu suurenemisega. On ise
loomulik, et reuma juhtude arv 
saavutab maksimumi veidi hil
jem, kui seda võib täheldada 
külmetushaiguste puhul keva
del. Ei ole haruldane, et esma
ne atakk tekib suvel, sest angii
ni tuleb ette ka suvekuudel.

Reuma retsidiivide arvu 
suurenemist võime täheldada 
koos angiinidesse ja külmetus
haigustesse haigestumise sage
nemisega detsembris ja jaanua
ris. Kui külmetushaigustesse 
haigestumus juunis järsku lan
geb, langeb ka reuma retsi
diivide arv peaaegu nullini.

Esmasele haigestumisele ja 
retsidiividele eelnesid järgmised 
haigused: angiin 121 juhul, 
krooniline tonsilliit 74, gripp ja 
ülemiste hingamisteede katarr 
33, külmetushaigused (lähemalt 
selgitamata) 40, sarlakid 7, kroo
niline haimoriit 7, trauma 3, 
krooniline otiit 2, furunkuloos 
1, psüühiline trauma 1 ja 
kirurgiline haigus 3 juhul. Vii
ted eelneva haiguse kohta puu
duvad 54 juhul. Sarlakitesse 
haigestumise juhte enne reu- 
maatakki tuli meil ette palju

Joon. 3.
А — Keskmine haigestumine angiini* 
grippi ja ülemiste hingamisteede katarri 

10 000 elaniku kohta (kuude lõikes)
В — Reumasse haigestumine ja retsidiivide 

tekkimine (kuude lõikes)

andmeil võiks arvata (4).harvem (1,8%), kui kirjanduse
Kliiniliste vormide alusel jagunesid haiged järgmiselt: reumokardiit 

34,1%, reumokardiit koos polüartriidiga 40,1%, reumokardiit koos polü- 
artriidi ja muude reumavormidega 2,4%, reumokardiit koos reuma närvi- 
vormidega 2,7% ja reumokardiit koos muude reumavormidega 2,4%, 
polüartriit 11,3%, reuma närvivormid 2,9%, reuma nahavormid 2,9% ja 
muud reumavormid 1,2%. Seega diagnoositi reumokardiiti 81,7 %-1 juh
tudest. Aktiivset reumat põdevate haigete letaalsus oli 1.5%.

Teatavat huvi pakub reumasse haigestumise seos meie saartel valit
seva kliimaga. Neid küsimusi aga tuleks valgustada eri artiklis.

KIRJANDUS: 1. Абдуллаев А. P. Клинико-иммунологические особенности 
ревматизма у детей дошкольного возраста. Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 1964. — 
2. Воробьев И. В. Ревматизм. М., 1952. — 3. Г а р г а с а с Л. В. Некоторые кли
нико-статистические материалы о ревматизме в Советской Литве. Автореф. дисс. канд. 
мед. наук. Вильнюс, 1964. — 4. Г о р н и ц к а я Э. А. Основы учения о ревматизме в 
детском возрасте. Л., 1964. — 5. Гутманас Э. Л. Влияние беременности на тече
ние ревматизма. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Каунас, 1965. — 6. Йо наш В. Част
ная кардиология, т. I. Прага, 1962. — 7. Ревматология. Под ред. В. Т. Цончева. 
София, 1965. — 8. Салихов С. М. В сб.: Ревматизм. Тезисы докл. и сообщения к 
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объединенной конф., посвящ. 20-летию воссоединения Закарпатья с Советской Украи
ной. 11 — 15 мая 1965 г. Ужгород. 1965. 169—171. — 9. Соколова-Понома
рева О. Д. Ревматизм у детей. М., 1965. — 10. Фанкони Г., Вальгрен А. 
Руководство по детским болезням. М., 1960. — 11. Я си но веки и М. А. В кн.: Бо
лезни суставов. Ревматизм. Авитаминозы. М., 1961, 137—284. — 12. В i г k е n f е 1 d t, R. 
Nõukogude Eesti Tervishoid, 1965, 5, 350—352. — 13. Kõrge, K. Organismi reak- 
tiivsuse ja desensibiliseeriva ravi probleeme. Tallinn, 1963. — 14. Scherf, D., 
В о у d, L. J. Klinik und Therapie der Herzkrankheiten und der Gefässerkrankungen. 
Sechste Auflage. Wien, 1955.

ДАННЫЕ О РЕВМАТИЗМА Б КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ

Р. Биркенфельдт

Резюме

Проанализировано 384 истории болезни больных в активной фазе ревматизма, 
находивщихся на лечени в детском и терапевтическом отделениях Кингисеппской цент
ральной районной больницы в период 1958—1964 гг.

Больные в активной фазе ревматизма составляют 4% от общего числа больных 
этих отделений. Проанализирован состав больных по возрасту, полу, местожительству, 
профессии, предшествующим заболеваниям и клиническим формам ревматизма.

Отмечается сезонность активных фаз ревматизма в холодные и сырые времена 
года. Динамика заболеваемости ревматизмом протекает зависимо от динамикой забо
леваемости ангинами и простудными болезнями. Весной максимум заболеваемости 
ревматизмом отмечается позже (до 1 месяца) максимума заболеваемости ангинами 
и простудными заболеваниями.

PQ-INTERVALLI PIKENEMISEST

Е. LAANE ja А. KLINK 
(Võru Rajooni Keskhaiglast, peaarst H. Kalda)

Kirjanduses (1, 3, 4, 5, 6, 7) peetakse PQ-intervalli pikenemist reumo- 
kardiidi oluliseks tunnuseks. Teiselt poolt aga leidub andmeid, et PQ- 
intervall võib olla pikenenud ka mitmesuguste muude haiguste puhul, 
nagu difteeria, tonsilliit, nakkuslik müokardiit, vegetodüstoonia. kar- 
dioskleroos jms. (4, 5, 6, 7, 8, 9). PQ-intervalli pikenemist on tähel
datud isegi täiesti tervetel lastel (2).

Et meile kättesaadavast kirjandusest ei selgu, mil määral on mai
nitud sündroom iseloomulik reumokardiidile. siis võtsime ülesandeks 
kindlaks teha, milliste haiguste puhul PQ-intervall on pikenenud ja 
millises ulatuses nimetatud nihe on seotud reumokardiidiga.

Analüüsisime 1. augustist 1964. a. kuni 1. aprillini 1965. a. Võru 
Rajooni Keskhaigla kardioloogiakabinetis tehtud 1587 elektrokardio- 
grammi, mis pärinesid 1273 isikult (nende hulka ei arvatud alla 10 või 
üle 70 aasta vanuseid haigeid).

PQ-aja pikenemist täheldati 119 juhul, s. o. umbes 10 %-1 uurituist.
PQ-intervalli hindamisel võtsime aluseks M. Gomirato Sandrucci 

ja G. Bono (2), G. Lemperti (4) ning R. Ashmanni ja E. Hulli (7) tabelid, 
milles PQ-intervalli kestuse normatiivid antakse olenevalt südamefrek- 
ventsist, uuritava east ja kasvust.

Juhud, mil PQ-intervall oli pikenenud, rühmitasime nosoloogiliste 
ühikute ja vanuserühmade järgi (vt. tabel 1).

Tabelist 1 selgub, et nooremates vanuserühmades tõepoolest üle 
poole PQ-intervalli pikenemise juhtudest langeb reumaatilisi südame- 
kahjustusi põdevate haigete arvele, kuid vanuses üle 40 eluaasta hakkab
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suurenema aterosklerootilise kardioskleroosi osatähtsus. Suur osa atero- 
sklerootilist kardioskleroosi põdevatest haigetest (23%), kellel PQ-inter
vall oli pikenenud, oli ka müokardiinfarkti põdenud.

Nii aterosklerootilise kui ka reumaatilise kardioskleroosi juhtudel 
täheldatav PQ-intervalli pikenemine oli põhiliselt püsivat laadi. PQ-in- 
tervalli pikenemist põletikuliste protsesside korral esines 2 juhul kroo
nilise tonsilliidi, 2 juhul naiste suguelundite põletike ja 2 juhul kroonilise 
nefriidi puhul. Suhteliselt väike oli ka mittereumaatilise tekkega müo- 
kardiidijuhtude osatähtsus pikenenud PQ-intervalli juhtude hulgas.

Pikenenud PQ-intervalliga haigusjuhud
Tabel 1

Haiguse nimetus

Haige' 
vanus 

aastates

Tähelepanu väärib asjaolu, et 30—40 aasta vanuste kroonilist inter- 
stitsiaalset kopsupõletikku põdevate haigete arv moodustas 10% nimeta
tud vanuserühmas ettetulnud PQ-intervalli pikenemise juhtudest. Et 
nimetatud kopsupõletikud polnud seotud reumaatilise protsessiga, näita
sid anamneesiandmed, haiguse kliiniline pilt ja südameklappide kahjus
tuse puudumine, samuti ka haigete paranemine, ilma et oleks rakendatud 
antireumaatilist ravi.

PQ-intervalli pikenemise seos reumaatiliste südamekahjustustega

Tabel 2

Haigete 
vanus 

aastates

PQ-intervalli pikenemine

kokku PQ- 
intervalli 

pikenemise 
juhte

reumokardiidi 
korral

reumokardiidi 
ja reumaatilise 
kardioskleroosi 

korral

muude haiguste 
korral

juhte 1 % juhte % juhte %

10—20 22 15 68 15 68 7 32
21—30 18 11 61 14 78 4 22
31—40 30 12 40 20 67 10 33
41—50 17 2 12 6 35 11 65
51—60 26 — — 6 23 20 77
61—70 6 — — — — 6 100

22 Nõukogude Eesti Tervishoid. 1967, nr. 5 337



PQ-intervalli pikenemist kahel kehakultuuriga tegeleval noorukil ja 
kahel haavandtõve all kannataval haigel võib seletada vegetodüstoonia 
olemasoluga.

Tabel 2 annab ülevaate PQ-intervalli pikenemise seosest reumaati
liste südamekahjustustega.

Tabelist 2 nähtub, et uuritute vanuse kasvamisel täheldatakse PQ-in
tervalli pikenemise seostumist reumokardiidiga harvem. PQ-intervalli 
pikenemine on reumokardiidiga seotud peamiselt 30-aastastel või noore
matel. Seega PQ-intervalli pikenemine ei saa üksi olla kriteeriumiks 
reumaatiliste südamekahjustuste diagnoosimisel ega reumaatilise prot
sessi aktiivsuse astme määramisel.

KIRJANDUS: 1. Дехтярь T. Я. Электрокардиографическая диагностика. M., 
1966. - 2. Томирато Сандруччи М., Боно Г. Электрокардиография детского 
возраста. М., 1966. — 3. Ионаш Б. Частная кардиология т. I. Прага, 1963. — 
4. Л е м п е р т Г. Л. Основы электрокардиологии. М., 1963. — 5. Тума нов - 
с к и й М. Н., Сафонов Ю. Д. Функциональная диагностика заболевания сердца. М.» 
1966. — 6. Фогелсон Л. И. Клиническая электрокардиография. М., 1957. —• 7. Ш и ш - 
кин С. С. Клинич. медицина, 1960, 2, 85—88. — 8. А sh man, R., Hull, E. Essen- 
tials of Electrocardiography .New York, 1944. — 9. Z a r d а у, I. Praktische Kardio- 
logie. Dresden und Leipzig, 1961.

ОБ УДЛИНЕНИИ ИНТЕРВАЛА P—Q

3. Лаане и А. Клинк

Резюме

По данным литературы, удлинение интервала Р—Q считается одним из важных: 
признаков ревматизма. С другой стороны, имеются данные о том, что интервал Р—Q 
может быть удлинен и при других заболеваниях. Удлинение интервала Р—Q наблю
далось у совершенно здоровых детей. Так как из доступной нам литературы неясно, в 
какой мере названный синдром характерен для ревмокардита, мы поставили перед со
бой задачу выяснить, при каких заболеваниях интервал P—Q удлинен и в какой сте
пени названный сдвиг связан с ревмокардитом.

Было проведено обследование 1273 лиц ЭКГ на удлинение интервала Р—Q. В 119 
случаях была обнаружена неполная атриовентрикулярная блокада 1-й степени. Анализ 
случаев с удлинением интервала Р—Q позволил нам прийти к следующим выводам:

1. В возрастной группе от 10 до 40 лет удлинение интервала Р—Q в 68—79% слу
чаев было связано с ревматическими поражениями сердца;

2. У больных в возрасте свыше 40 лет связь удлинения интервала Р—Q с ревма
тическими поражениями мышцы сердца значительно снизилась и среди случаев удлине
ния Р—Q стали преобладать случаи атеросклеротического кардиосклероза;

3. Изолированное удлинение интервала Р—Q не может быть важным критерием- 
в диагностике ревматических поражений сердца, а также решающим при определениях, 
активности ревматического процесса.

PRIMAARSEST SÜDAMEAMÜLOIDOOSIST

I. KÕO
(Tartu Vabariiklikust Kliinilisest Haiglast, peaarst Eesti NSV teeneline arst 

H. Kanter)

Viimastel aastatel on nõukogude ja välismaa perioodikas üha sage
damini kirjeldatud primaarset amüloidoosi, sealhulgas ka südameamüloi- 
doosi juhte. Seda harva esinevat haigust on raske diagnoosida. Tartu 
Vabariikliku Kliinilise Haigla sisehaiguste osakonnas on 1963. a. jooksul 
viibinud kaks haiget (haiguslood nr. 203/63 ja 906/63), kellel see haigus 
tehti kindlaks lahangul.
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Kirjanduse andmeil põevad primaarset amüloidoosi enamasti üle 
60 aasta vanused isikud, kuid haigusjuhte on kirjeldatud ka noorema- 
ealistel. Tartu Vabariiklikus Kliinilises Haiglas surnud haiged (2 meest, 
47 ja 43 aastat vanad) kuuluvad viimaste hulka. Mehed haigestuvad 
umbes 2,5 korda sagedamini kui naised. Haigus on üldiselt raske kuluga. 
Meie tähelepanekuil ja kirjanduse andmeil ei ületa selle kestus paari 
aastat, kusjuures haigestunuist mitte ükski pole tervistunud. Ravi jääb 
harilikult tagajärjetuks.

Primaarse amüloidoosi etioloogia ja patogenees on seni lõplikult 
selgitamata. Mõne autori [L. Švarts (9)] arvates on sel haigusel palju 
ühist teiste haigustega, mis on seotud sidekoes toimuvate degeneratiiv
sete protsessidega (hüalinoos, fibrinoidne nekroos ja skleroos). Düspro- 
teineemia alfaglobuliinide absoluutse prevaleerumisega üldise hüper- 
globulineemia ja hüperproteineemia foonil lubab oletada, et alfaglobu- 
liinid võivad mainitud haiguse puhul olla preamüloidseks substantsiks 
(Z. Januškevicius (11)].

Viimasel ajal on avaldatud arvamust, et amüloidoosi tekkimise põh
juseks on autoagressiivsed protsessid. Seda seisukohta on eksperimentaal
selt püüdnud tõestada mitmed autorid, nende hulgas ka L. Pavlihhina ja 
V. Serov (4, 5). Kuid mitmed (9) vihjavad sellele, et seos antigeen-anti- 
keha reaktsiooniga on primaarse amüloidoosi puhul vähem ilmne kui 
sekundaarse korral. Et esimene erineb teisest, mis arstidele on hästi tun
tud sageli tekkiva haigusena, siis tuleks neid erinevusi analüüsida. Pri
maarsel amüloidoosil puudub kindel etioloogiline seos näiteks tuber
kuloosi või mõne muu kroonilise haigusega (2). Haigestuvad inimesed, kes 
varem pole midagi olulist põdenud. Teiseks erinevuseks on see, et ees
kätt kahjustuvad elundid [südamelihas, veresoonkond, seedetrakt, nahk, 
lihased, limaskestad ja harvem muud (2, 13)1, mis sekundaarse amüloi
doosi korral on haigusprotsessist tabatud harva või üldsegi mitte. Pri
maarse amüloidoosi kolmandaks iseärasuseks on amüloidi ladestumine 
tuumoritena. Selline haigusvorm tehti kindlaks ka ühel meie haiglas 
surnud haigel, kelle vaagnas arenenud rusikasuurune tuumor raskendas 
diagnoosimist tunduvalt. Erinevus primaarse ja sekundaarse amüloidoosi 
vahel seisneb ka selles, et esimese puhul osutuvad amüloidi kindlaks
tegemiseks kasutatavad tinktoriaalproovid sageli negatiivseks (umbes 
50%-1 juhtudest). Silmatorkav on primaarse amüloidoosi kiire ja paha
loomuline kulg, kusjuures haigus võib simuleerida muid, eeskätt kardio
vaskulaarse süsteemi haigusi.

Kõik need erinevused aga on suhtelised, mistõttu mõned autorid 
[L. Švarts (9), M. Štšerba (10)] arvavad, et aja jooksul, kui amüloidoosi 
rohkem tundma õpitakse, kaob piir primaarse ja sekundaarse vormi vahel 
ning jääb püsima vaid teatav kvantitatiivne erinevus.

Praegu pole üht amüloidoosivormi teisega võimalik samastada ning 
kliinilise praktika seisukohalt tuleb primaarse amüloidoosi diagnoosimist 
vajalikuks pidada. Kui see võimalus välja lülitataks, jääks õige diagnoos 
panemata ja haiguse kliinilise omapära tõttu rakendataks ebaõigeid, haige 
seisundit veelgi halvendavaid ravivõtteid.

Kardiovaskulaarse süsteemi amüloidoosi kliiniline pilt on väga mit
mekesine. Kaebuste hulgas on esiplaanil hingeldus ja südamepekslemine, 
tursete tekkimine jms. Objektiivsel uurimisel leitakse progresseeruvaid 
kardiovaskulaarse süsteemi puudulikkuse nähte, mis sellistel puhkudel 
tavaliselt kasutatavatele ravimitele reageerivad vähe või üldsegi mitte. 
Süda on suurenenud ja selle toonid tuhmid. Elektrokardiogrammil tor
kab silma väga madal voltaaž, kuid muud spetsiifilised muutused puu
duvad. Võib esineda arütmia.

Haigusel, mis haarab nii suuri kui ka väikesi artereid, on väga mit
mesugused tunnused. See oleneb sellest, milliste elundite veresoonkond 
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on kõige rohkem kahjustatud. Amüloidi ladestumise tõttu veresoonte 
seintes ja trombembooliliste tüsistuste tagajärjel ilmneb kalduvus infark
tide tekkimiseks, millele viitab enamik autoreist [T. Dobrovolskaja ja 
P. Vassiljev (1), L. Šamessova (8) jt.]. Infarktid võivad tekkida ajus, kop
sudes, neerudes ja südames (samal põhjusel võivad haigetel esineda 
stenokardiale omased vaevused, mis elektrokardiogrammil kajastuvad 
ST-joone nihetes, samuti repolarisatsioonihäiretes). Mõnikord võib suge
neda a. femorali^e või v. porta tromboos, mis põhjustab gangreeni või 
maksa kärbuse. Ka ühel meie vaatluse all olnud haigel leiti infarktid 
neerudes ja kopsus, diagnoositi ajuinfarkti sellele järgneva parempoolse 
hemipareesi ja afaasiaga, tehti kindlaks parema reiearteri ummistus, mis 
põhjustas gangreeni ning tingis jala amputeerimise.

Mitmed autorid [R. Jones ja O. Frazier (12), Z. Januškevicius (11)] 
viitavad hemorraagilise diateesi olemasolule: nahale ilmub petehhiaalne 
või ulatuslikum hemorraagiline lööve (ühel meie haigetest oli tugevasti 
väljakujunenud hemorraagiline diatees koos nahaaluste verevalumitega 
näol, kaelal, jäsemetel, õlavöötme piirkonnas, seljal ja kõhul). Tuleb ette 
ka verejookse seedetraktist, kopsust ja muudest elunditest.

Peale elundisiseste arterite seinte amüloidoosist tingitud häirete vas
tavates elundites peab kliinilise pildi hindamisel arvestama veel kogu 
elundi üldist amüloidoosi. Primaarse amüloidoosi puhul kahjustub 
kõigepealt süda, sellele järgneb seedetrakt. Sel puhul esinevad haigel 
kõhuvalud koos kõhulahtisuse või -kinnisusega, verejooksud seedeelundi- 
test, isutus, iiveldustunne ja meteorism.

Amüloid võib ladestuda niihästi sile- kui ka vöötlihaste vahel, põh
justades lihasekiudude atroofiat ning selle tagajärjel füüsilist nõrkust. 
Väga paljud autorid (6, 9, 11), kes on kirjeldanud primaarset amüloi
doosi, viitavad makroglossicCle, mille puhul on takistatud kõne ja isegi 
söömine ja mis on tingitud amüloidi kogunemisest keelde (täheldati ka 
meie haigetel). Iseloomulikuks peetakse sõlmilisi amüloidikogumikke 
nahas ja limaskestades, mida me ei täheldanud.

Laboratoorsetest analüüsidest väärib kõige rohkem tähelepanu 
vereseerumi proteinogramm, millest oli juttu eespool. Veres on enamasti 
leukopeenia ja mõõdukas trombotsütopeenia, kuid võib täheldada ka vas
tassuunalist nihkeid. Torkab silma tugev albuminuuria suhteliselt vähese 
vormelementide sisaldusega settes.

Eespool toodust võib näha, et primaarset, sealhulgas südame amü
loidoosi on väga raske diagnoosida kliinilise pildi varieeruvuse ning tüü
piliste sümptoomide puudumise tõttu. Seda kajastavad ka kirjanduse 
andmed. F. Wojciechowski (14) andmetel on 120 uuritud juhust elu
puhuselt õigesti diagnoositud 20 juhtu, teiste autorite järgi on see prot
sent veelgi väiksem. On ette tulnud juhtumeid, kus diagnoosimine isegi 
lahanguleiu (makroskoopilise pildi) alusel pole õnnestunud ning lõpp
otsuse määras histoloogiline uuring. Primaarse amüloidoosi elupuhusel 
diagnoosimisel on otsustav tähtsus biopsia andmetel.

Südame primaarset amüloidoosi tuleb diferentsida aterosklerootilisest 
kardioskleroosist, koronaarskleroosist, kollagenoosidest ja adhesiivsest 
perikardiidist. Kui esinevad seedetraktihäired, siis ka soolte, mao ja 
muude seedeelundite haigustest. Kliinilises pildis näib primaarse amü
loidoosi kindlaimaks sümptoomiks olevat progresseeruv südame ja vere
soonte puudulikkus, mis ei allu tavalisele ravile südameglükosiidide ja 
diureetiliste vahenditega [L. Švarts (9), Z. Januškevicius (11), J. Mins- 
kaja (3), M. Tušinskaja (7) jt.]. Püsivateks tunnusteks on ka hüpoprotei- 
neemia, mida iseloomustab hüperalfaglobulineemia, ja albuminuuria.

KIRJANDUS: I. Добровольская T. И., Васильев П. H. Терапевт, архив. 
1956, 7, 75—78. — 2. Л e в к и н а А. С. Архив патол., 1951, 1, 62—68. — 3. Мин
ская Ю. И., Грюнберг А. Ю. Клинич. медицина, 1958, 2, 92 95. — 4. П а в л и -
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О ПЕРВИЧНОМ АМИЛОИДОЗЕ СЕРДЦА

И. Кыо

Резюме

Приводятся литературные данные о патогенезе и клинике первичного амилоидоза, 
а также результаты наблюдений за двумя больными, находившимися на лечении в тера
певтическом отделении Тартуской республиканской клинической больницы. Дискутиру
ется также вопрос о патогенезе заболевания и приводятся некоторые диагностические 
критерии, которые могут оказать помощь при прижизненной диагностике первичного 
амилоидоза. Указывается различие между первичным и вторичным амилоидозом, а так
же целесообразность дальнейшего изучения этого своеобразного заболевания, так как 
некоторые авторы считают, что резкой границы между первичным и вторичным ами
лоидозом нет.

LOOTE- JA VASTSÜNDINUASFÜKSIAST

R. MIKELSAAR
(Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R. Lepner)

Tavaliselt eristatakse emakasisest ja emakavälist ehk sünnijärgset 
asfüksiat. Esimene jaotatakse omakorda antenataalseks ja intranataalseks 
asfüksiaks (vastavalt sellele, kas loode sureb enne sünnituse algust või 
sünnituse ajal). Ka sünnijärgset asfüksiat jaotatakse kaheks alavormiks 
(2, 4, 5): 1) varane anoksiasündroom ehk primaarne asfüksia, mis õigu
poolest on emakasisese asfüksia jätkuks sünnijärgsel perioodil, ja 2) hiline 
anoksiasündroom, mille puhul asfüksianähud tekivad alles mõni aeg 
pärast sündi. Olenevalt hüaliinmembraanide esinemisest eristatakse vii
mase alaliikidena hüaliinmembraanide sündroomi ja hilist anoksiasünd- 
roomi ilma hüaliinmembraanideta.

Antenataalse asfüksia tekkimist seostatakse eelkõige platsentaarse 
vereringe häiretega (6, 7, 8) ning hiliste rasedustoksikoosidega (6, 17). 
Emakasisese asfüksia tekkimisel aga on peamine tähtsus loote patoloogi
liste! seisudel, sünnikulu ning sünnitusteede anomaaliatel ja nabaväädi 
patoloogial (6, 8). Varast anoksiasündroom! peetakse etioloogiliselt ühte
kuuluvaks emakasisese asfüksiaga (1, 2, 5). Hilise anoksiasündroom! põh
juste kohta lähevad arvamused lahku. Osa autoreist seostab nimetatud 
sündroomi mitmesuguste sünnieelsete kahjustustega, eeskätt emakasisese 
asfüksiaga (3, 4, 14, 19). S. Doletski ja V.' Gavrjušov (3) viitavad arene- 
misrikete tähtsusele sünnijärgse asfüksia tekkes. Teiste autorite järgi aga 
on hilise anoksiasündroomi tekke põhjused seoses sünnijärgse perioodiga, 
eelkõige lapse ebaküpsusega (1, 2, 9, 13, 15).

Andmed loote- ja vastsündinuasfüksia vormide patoloogilis-morfo- 
loogiliste erinevuste kohta peaaegu puuduvad. Üldtuntud on vaid fakt, 
et hüaliinmembraane ei esine surnult sündinud lastel. Emakasisese 
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asfüksia juhtudel on leitud maksas intensiivsemat liigveresust ja rohkem 
periportaalseid verevalumeid kui sünnijärgse asfüksia korral (10).

Aastail 1963—1965 lahati Tartu Linna Kliinilise Haigla prosektuuris 
232 vastsündinut, mis moodustas 17,7% kõigist samal ajavahemikul ette
tulnud lahangujuhtudest. Valdaval enamikul neist (75,9%) oli surma

Tabel 1

Vastsündinute asfüksia vormide esinemise sagedus 
(lahanguandmed)

Aasta

Emakasisene asfüksia Postnataalne asfüksia
Antenataalne asfüksia

Intrana
taalne 

asfüksia

Varane 
anoksia

sündroom

Hiline anoksiasündroom

matseree- 
runud 

vastsündinu

mittemat- 
sereeru- 

nud vast
sündinu

hüaliin- 
membraa

nideta

hüaliin- 
membraa

nidega

1963 24 9 10 6 4 14
1964 18 8 10 3 3 10
1965 16 8 8 4 5 16

Kok- 58 (32,9%) 25 (14,2%) 28 (15,9%) 13 (7,4%) 12 (6,9%) 40 (22.7%)
ku (%)

põhjuseks asfüksia. Tunduvalt harvemini põhjustasid surma vääraren
gud (12,7%), nakkushaigused (4,3%), sünnitrauma (4,3%) ja vastsündinute 
hemolüütiline tõbi (3,0%).

Aastail 1963—1965 moodustasid vastsündinute asfüksia juhud 13,4% 
kõikidest lahangujuhtudest. Sagedaimaks vormiks oli antenataalne asfük
sia, millele järgnesid hüaliinmembraanide sündroom ja intranataalne 
asfüksia (vt. tabel 1).

Tabel 2

Etioloogilised tegurid vastsündinute asfüksia eri vormide puhul

Etioloogiline 
tegur

Emakasisene asfüksia Postnataalne asfüksia

antena
taalne 

asfüksia

intrana
taalne 

asfüksia

varajane 
anoksia

sündroom

hiline 
anoksia

sündroom

abso
luut- 
arv

%
abso
luut- 
arv

%
abso
luut- 
arv

%
abso
luut- 
arv

%

Ema haigused 18 21,7 4 14,3 0 0 7 13,5
Rasedustoksikoosid 42 50,6 8 26,6 2 15,4 6 11,5
Vana esmassünnitaja 3 3,6 2 7,2 1 7,7 0 0
Emakarebend 0 0 4 14,3 0 0 0 0
Ähvardav raseduse katkemine 2 2,4 0 0 0 0 2 3,9
Lootevee patoloogia 12 14,5 8 26,6 1 7,7 8 15,5
Hiidloode 1 1,2 0 0 0 0 0 0
Patoloogiline looteseis 9 10,8 14 50,0 0 0 6 11,5
Sünnikulu patoloogia 20 24,0 10 35,7 0 0 7 13,5
Sünnitusabioperatsioonid 12 14,5 7 25,0 7 53,8 7 13.5
Nabaväädi patoloogia 12 14,5 14 50,0 5 38,5 5 11,5
Platsentaarpatoloogia 25 30.1 2 7,2 0 0 5 11,5
Mitmikrasedus 5 6,0 1 3,6 1 7,7 12 23,0
Enneaegsus 28 33,7 7 25,0 3 23,1 43 82,7
Ülekantud rasedus 3 3,6 0 0 0 0 0 0
Nähtav patoloogia puudub 2 2,4 0 0 1 7,7 2 3,9
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Asfüksia eri vormide puhul on arvesse tulevate etioloogiliste tegu
rite sagedus erinev. Kui antenataalse asfüksia tekkes on peamine osa 
rasedustoksikoosidel ja platsentaarpatoloogial, siis emakasisese vormi 
puhul on tähtsamateks põhjusteks patoloogilised looteseisud, emakarebend 
ja sünnikulu ning nabaväädi patoloogia. Rasedustoksikoosid ja nabaväädi 
patoloogia on olulisel kohal ka varase anoksiasündroom! etioloogias. 
Seega on mainitud asfüksiavorm etioloogiliselt lähedane emakasisesele 
vormile. Seejuures väärib esiletõstmist sünnitusabioperatsioonide suur 
sagedus mainitud sündroomiga vastsündinute emadel (vt. tabel 2).

Hilise anoksiasündroom! puhul tuleb etioloogilise tegurina kõige 
sagedamini arvesse enneaegsus. Enneaegsuse olulist osa hilise anoksia
sündroom! tekkes kinnitab ka see, et mainitud sündroomi korral on 
sageli tegemist mitmikrasedusega, mille puhul lapsed enamasti sünnivad 
enneaegsetena.

Jälgiti makroskoopiliste täppverevalumite ja suuremate verevalu
mite esinemist vastsündinute asfüksia puhul. Selgus, et täppverevalumid 
epikardis ja pleurades ilmnesid kõikide vormide korral ligikaudu ühe
suguse sagedusega. Maksakoes leidus verevalumeid peamiselt emakasisese 
asfüksia puhul. Ühelgi emakasisese asfüksia juhul ei leitud verevalumeid 
ajus ja pehmekelmes. Verevalumite lokaliseerumine ja sagedus varase 
anoksiasündroom! puhul oli analoogiline lokaliseerumise ja sagedusega 
emakasisese asfüksia juhtudel, kuid erinevalt viimasest leiti täppvere- 
valumeid mõnikord ajukoes ja pehmekelmes. Aju ja pehmekelme vere
valumeid täheldati suhteliselt sageli siis, kui tegemist oli hilise anoksia- 
sündroomiga. Viimati mainitud sündroomi korral tuli verevalumeid sage
damini ette ka maksakapslis ja kopsukoes.

Mikroskoopilisel uurimisel pöörasime peatähelepanu vereringehäi- 
rete (hüpereemia, turse ja verevalumid) intensiivsusele siseelundeis. Eriti 
kopsudes, kuid ka ajus, maksas ja südamelihases olid need hilise anok- 
siasündroomi juhtudel tunduvalt tugevamad kui emakasisese asfüksia 
juhtudel. Hüaliinmembraane, mille teket tänapäeval seostatakse eelkõige 
vereringehäiretega, ei olnud ühelgi emakasisese asfüksia juhul, hilise 
anoksiasündroom! puhul aga leidus neid 76,6 %-1 juhtudest. Välja arva
tud hüpereemia ja perivaskulaarsed verevalumid ajukoes, olid vere
ringehäired varase anoksiasündroom! korral kõikides elundites vaid veidi 
intensiivsemad emakasisese asfüksia korral ettetulevalest muutustest.

Seega olid nii makroskoopiliselt kui ka mikroskoopiliselt täheldata
vad vereringehäired kõige tugevamad hilise anoksiasündroom! puhul. 
Esiletõstmist väärib eriti see, et erinevalt hilisest anoksiasündroomist aju
verevalumeid emakasisese asfüksia puhul ei leidunud. See toetab 
K. Znamenatšeki (1) uudset, ravi ning profülaktika seisukohalt olulist 
kontseptsiooni, mille järgi ajuverevalumid vastsündinute asfüksia juh
tudel tekivad enamasti alles mõni aeg pärast sündi.

Meie poolt täheldatud erinevused vereringehäirete ulatuses asfüksia 
eri vormide puhul on tõenäoliselt seotud etiopatogeneesi erinevustega. 
Hilise anoksiasündroom! tekkes etendab peaosa enneaegsus, mis kopsude 
ebaküpsuse tõttu põhjustab mõni aeg pärast sündi hüpoventilatsiooni 
tekkimist (1, 15). Sellest sugeneb tunduv hüperkapnia. Mitmed uurijad 
(12, 17, 20) on hüaliinmembraanide sündroomiga vastsündinute veres 
täheldanud kõrget süsihappegaasisaldust. Uuemate andmete järgi põh
justab hüperkapnia tunduvalt tugevamaid vereringehäireid kui hüpoksia 
(11, 16, 17, 18). Võib arvata, et tugevate vereringehäirete ja hüaliinmemb
raanide teke hilise anoksiasündroom! korral on seotud eelkõige hüper- 
kapniaga. Tugevamate muutuste puudumine vastsündinute asfüksia 
muude vormide puhul lubab oletada, et nende patogeneesis on tähtsaim 
osa hapnikuvaegusel.
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Järeldused

1. Valdaval enamikul lahatud vastsündinutest (75,9%) on surma 
põhjuseks vastsündinuasfüksia.

2. Emakasisese asfüksia ning varase anoksiasündroom! etioloogias 
on peamine osa rasedustoksikoosidel, patoloogiliste! looteseisudel, emaka- 
rebendil ja sünnikulu-, nabaväädi- ning platsentaarpatoloogial, hilise 
anoksiasündroom! teke aga on seotud eelkõige enneaegse sünniga.

3. Makroskoopilist aju- ning pehmekelme verevalumeid tuleb kõige 
sagedamini ette hilise anoksiasündroomiga vastsündinutel. Harvem koh
tab neid varase anoksiasündroomi puhul. Emakasisese asfüksia juhtudel 
neid ei täheldata.

4. Hilise anoksiasündroomi korral esinevad tugevad vereringehäired 
(hüpereemia, turse ning verevalumid). Vereringehäired on nõrgemini 
välja kujunenud varase anoksiasündroomi korral ja veelgi nõrgemad 
emakasisese asfüksia puhul.

5. Hüaliinmembraane esineb sageli hilise anoksiasündroomi puhul. 
Varase anoksiasündroomi või emakasisese asfüksia korral neid ei leidu.
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СБ АСФИКСИИ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

Р. Микельсаар

Резюме

Был изучен секционный материал прозекторы Тартуской городской клинической 
больницы за 1963—1965 гг. В большинстве (75,9%) случаев вскрытий новорожденных 
детей причиной смерти являлась асфиксия. В этнологии внутриутробной асфиксии и 
раннего аноксического синдрома главная роль принадлежит токсикозам беременности, 
патологическим положениям плода, разрыву матки, патологии течения родов, пупови
ны и плаценты. Возникновение позднего аноксического синдрома связано прежде всего 
с недоношенностью. Расстройства кровообращения при позднем аноксическом синдроме 
значительно более выражены, чем при внутриутробной асфиксии и раннем аноксическом 
синдроме. Это можно объяснять различиями в этиологии и патогенезе названных видов 
асфиксии.
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TROMBO- JA LEUKOPEENIAINDEKSI DIAGNOSTILISEST 
TÄHENDUSEST ALLERGILISTE KUTSE-NAHAHAIGUSTE PUHUL

Arstiteaduse kandidaat N. SCHAMARDIN
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu 

Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Mitmesugused keemilised ained, kui need satuvad nahale või limas
kestadele pikema aja vältel, võivad põhjustada ülitundlikkust nende 
ainete suhtes ja tekitada allergilist dermatiiti või ekseemi. Organismi 
kõrgenenud tundlikkuse selgitamiseks oletatava allergeeni suhtes kasu
tatakse epikutaanseid teste. Mõnikord aga ei ilmne paralleelsust naha
testide tulemuste ja organismi sensibiliseerumise astme vahel. Nega
tiivsele nahatestile vaatamata võib organismi tundlikkus uuritava aine 
suhtes siiski olla kõrgenenud. Seepärast on mõnikord vajalikud veel 
täiendavad uurimismeetodid. Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada 
trombopeenia- ja leukopeeniaindeksi kasutamise võimalusi allergiliste 
kutse-nahahaiguste diagnoosimiseks.

Organismi spetsiifilise kõrgenenud tundlikkuse kindlakstegemiseks 
määratakse ravimi-, toiduallergiate jt. puhul trombopeenia- või leuko- 
peeniaindeks (2, 3, 5, 6, 7, 8). Pärast oletatava allergeeni süstimist 
nahasse või sisseandmist tehakse kindlaks trombo- ja leukotsüütide arvu 
vähenemise protsent perifeerses veres. Nende arvu vähenemist seletatakse 
vererakkude purunemisega antigeen-antikeha reaktsiooni tagajärjel. Kui 
reaktsioon puudub, väheneb trombo- ja leukotsüütide arv vähe, nimelt 
trombopeeniaindeks on alla 15% ja leukopeeniaindeks 10% [H. Gill- 
meister (3), R. Hoigne ning H. Storck (4) jt., samuti meie kontrollrüh
mal saadud andmed]. Enamik autoreist kasutab metoodikat, mis on kül
laltki komplitseeritud, sest nahasse süstimiseks on vaja sobivaid aller
geenide lahuseid. Uurimised nõuavad palju aega ja neid on soovitatav 
teha haiglas. Trombo- ja leukotsüütide hulk määratakse enne allergeeni 
manustamist ja 15, 30, 45, 60, 75 ning 90 minutit pärast seda. Käesolevas 
töös rakendati seda meetodit kutsetööst tingitud ravimallergia selgita
miseks. Teiste allergiliste kutse-nahahaiguste diagnoosimiseks töötati 
välja modifitseeritud meetod. Allergeeni süstimise asemel tehti epiku
taanseid nahateste (kompressi- või lapimeetodil). Verd analüüsiks võeti 
veenist või sõrmeotsast. Analüüsid tehti uuritavatel tühja kõhuga. 
Trombo- ja leukotsüüdid loendati Gorjajevi kambris enne nahatesti ja 
siis, kui allergeeni manustamisest oli möödunud 22—24 tundi.

Trombopeenia- ja leukopeeniaindeksid määrati 190 inimesel (36 
praktiliselt tervel isikul ja 154 kutse-dermatoosi põdeval haigel). 154 hai
gest 34 põdes kroonilist ekseemi, 74 allergilist dermatiiti ja 46 kontakt- 
dermatiiti või follikuliiti. Ühel haigel esines kaasneva haigusena astmaa
tiline bronhiit, viiel allergiline nohu ja kahel konjunktiviit.

Enamik haigetest olid noored või keskealised, ainult 154 haigest 
29 olid 50—62 aastat vanad. Naisi oli rohkem kui mehi (vastavalt 109 
ja 45). Nad olid keemiliste ainetega kokku puutunud alates mõnest näda
last kuni 34 aastani. Peaaegu pooltel tekkisid kutsekah j ustused juba 
esimese tööaasta vältel. Sageli olid haiguse põhjuseks karbamiidformal- 
dehüüdvaik ja teised sünteetilised vaigud, samuti tärpentin, happed, 
leelised, kroomiühendid, niklisoolad, antibiootikumid, metool, nafta- ja 
põlevkivitooted, aniliinvärvid jms.

59 kutse-dermatoosi põdeval haigel (38,3% uurituist) oli trombopee- 
niline reaktsioon positiivne. Leukopeeniline reaktsioon osutus positiivseks 
74 haigel (48,7% uurituist). Kontrollrühmas trombo- ja leukotsüütide 
hulk oluliselt ei vähenenud.

Lähemal uurimisel selgus (vt. joonis), et positiivsed trombo- ja 
leukopeenilised reaktsioonid esinesid sagedamini allergiliste kutse-der-
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'matooside (ekseem ja allergiline dermatiit) puhul. Rühmade erinevus on 
statistiliselt (kasutati Studenti t-testi) usaldatav — P<0,001.

108-st allergilise kutse-dermatoosiga haigest 55-1 (50,0% uurituist) 
esines positiivne trombopeeniline reaktsioon. Leukopeeniline reaktsioon 
osutus positiivseks 60 haigel (55,6%). Mõlemad reaktsioonid olid posi
tiivsed ainult 29 
trombopeenia- ja

haigel 108-st (26,9%). Esitatud andmetest nähtub,, et 
leukopeeniaindeks ei ole omavahelises seoses umbes 

pooltel. On võimalik, et 
see erinevus sõltub aller- 

vererakkude 
Võrdlusvõi-

geeni või 
omadustest, 
maiused puuduvad, sest 
me ei leidnud kirjandusest 
andmeid mõlemate näi
tajate samaaegse kasuta
mise kohta. Negatiivne 
reaktsioon esines 23-1 
(21,3%) allergilist kutse- 
nahahaigust põdeval hai
gel. Arvatavasti toimus 
nendel juhtudel antigeen-

■ POSITIIVNE ТРОЛ1ВОРЕЕ- ВИЗ POSITIIVNE LEUKOPEE
NILINE REAKTSIOON NILINE REAKTSIOON

Positiivsete trombo- ja leukopeeniliste 
reaktsioonide esinemise sagedus kutse- 
dermatoosidega haigetel ja kontrollrüh

mas.

antikeha reaktsioon tava
lisest varem või hiljem 
ja meil ei olnud trombo- 
või leukopeeniat võimalik 
konstateerida. Ka intra- 
kutaanse meetodi raken
damisel ei leitud kõigil 
allergilisi haigusi põdevail 

isikuil positiivseid reaktsioone. E. Rudzki (7) andmeil oli trombopeeni
line reaktsioon positiivne 79 %-1 ravimallergia juhtudest. A. Bazõka (1), 
kes uuris epidermofüütiat põdevaid haigeid, registreeris pärast epidermo- 
fütiini süstimist positiivset reaktsiooni 81,8 %-1 haigetest.

Kontaktdermatiitide rühmas (46 uuritavat) oli trombopeeniline 
reaktsioon positiivne 4-1 (9%) ja leukopeeniline reaktsioon 14 (31,8%) 
haigel. Viimastest kolmel oli samal ajal positiivne ka trombopeeniline 
reaktsioon. Reaktsioon puudus 29 juhul (63,0%).

Esitatud andmetest nähtub, et ka kontaktdermatiiti põdevatel hai
getel, kellel nahatestid on negatiivsed, võib esineda positiivne leukopee- 
nia- või trombopeeniaindeks. Seda asjaolu saab nähtavasti seletada sel
lega, et kontaktdermatiidi ja allergilise dermatiidi vahel leidub üle
minekuvorme, mida põhjustavad kombineeritud (nahka ärritava ja 
sensibiliseeriva) toimega keemilised ained. Negatiivsetele nahatestidele 
vaatamata leidub selliste dermatiitide patogeneesis siiski ka allergiline 
komponent, millele viitavad mõnel juhul eosinofiilsete leukotsüütide 
arvu suurenemine veres, madal histaminopeksiaindeks jm.

Uurimistulemused näitasid, et allergilisi kutse-nahahaigusi põdevail 
isikuil täheldatakse positiivseid trombopeenia- või leukopeeniaindekseid 
isegi siis, kui spetsiifilised nahatestid on negatiivsed. Seega võib trombo
peenia- ja leukopeeniaindeksit kasutada allergiliste kutse-nahahaiguste 
diagnoosimisel organismi kõrgenenud spetsiifilise tundlikkuse avastami
seks. Tuleb silmas pidada, et positiivsed trombo- ja leukopeenilised reakt
sioonid kinnitavad haiguse allergilist laadi, negatiivsed aga ei eita seda.

KIRJANDUS: 1. Базыка А. П. Вести, венерол. и дерматол., 1962, 9, 9—14. — 
2. Современная практическая аллергология. Под редакцией А. Д. Адо и А. А. Поль- 
нера. М„ 1963. — 3. G i 11 m е i s t er, H. Dtsch. med. Wochenschr. 1948, 73, 332—336. 
— 4. Hoigne, R., Storck, H. Schweiz. med. Wochenschr. 83, 1953, 31, 718. — 
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õ. Ko rossy, s. u. and. Aeta allergol., 1962, 17, 5, 409—419. — 6. R a j к а, E. 
Alleigie und allergische Erkrankungen. Bänd. lr Budapest, 1959. — 7. R u d z к i, E. 
Hautarzt. 1963, 14, 9, 407—413 — 8 U r b а c h, E., Gottlieb, Ph. Allergy. New 
York, 1946.

О ЗНАЧЕНИИ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОГО И ЛЕЙКОЦИТОПEHИЧЕСКОГО 
ИНДЕКСА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

Н. Шамардин

Резюме

Между интенсивностью результатов специфических кожных проб и степенью вы
раженности сенсибилизации организма часто нет параллелизма. Несмотря на отрица
тельные результаты специфических кожных проб, организм все же может иметь повы
шенную чувствительность к данному веществу. Поэтому нужно разрабатывать новые 
подсобные методы для диагностики аллергических профессиональных заболеваний кожи.

Мы исследовали тромбоцитопенические и лейкоцитопенические реакции у 190 лиц 
(у 154 больных профдерматозами и у 36 лиц контрольной группы).

По нашим наблюдениям, у больных аллергическими профессиональными заболе
ваниями кожи тромбоцитопенический и лейкоцитопенический индекс часто бывает поло
жительным, иногда даже в таких случаях, когда результаты специфических кожных 
проб отрицательные.

При диагностике аллергических профессиональных заболеваний кожи рекомен
дуется применять тромбоцитопенический и лейкоцитопенической индекс для выявления 
повышенной специфической чувствительности организма. При этом необходимо иметь 
в виду, что положительные тромбоцитопенические и лейкоцитопенические реакции 
только подтверждают диагноз, отрицательные же не отвергают его.

TERVISHOIU ORGANISATSIOON

STATSIONAARIST LAHKUNUTE ARVESTUS PERFOKAARTIDEE

Dotsent E. RAUDAM, M. MÄGI ja arstiteaduse kandidaat R. PAIMRE 
(Tartu Riikliku Ülikooli neuroloogia ja neurokirurgia kateedrist, juhataja dotsent 

E. Raudam, ja Tartu Vabariiklikust Kliinilisest Haiglast, 
peaarst Eesti NSV teeneline arst H. Kanter)

Viimastel aastatel on vabariigi meditsiiniasutustes perfokaarte edu
kalt kasutatud mitmesuguste andmete kogumiseks ja nende kiireks 
detailseks läbitöötamiseks (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Seni on avaldatud teateid 
peamiselt perfokaartide rakendamise kohta spetsiaalsete uurimisüles- 
annete täitmisel või teatavate haigusrühmade analüüsimisel. Et ametlike 
tervishoiu arvestusvormide (näiteks statsionaarist lahkunu kaart, kiir
teade jt.) puhul perfokaarte ei kasutata, nõuab statistiliste andmete läbi
töötamine palju aega ja on sageli puudulik.

Eespool toodud põhjustel viidi Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 
neuroloogia- ja neurokirurgiaosakondades statsionaarist lahkunu kaardid 
(tervishoiu arvestusvorm nr. 266) üle kaherealise äärisperforatsiooniga 
perfokaartidele К 5. Perfokaartide kasutamisest statsionaarist lahkunud 
haigete arvestuseks teatavad ka Z. Januškevicius jt. (3), kusjuures nende 
kaart aga ei välista ametliku arvestusvormi täitmist.
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Meie poolt kasutuselevõetud perfokaartidele (vt. joonis) on trükitud 
arvestusvormi nr. 266 tekst. Pärast haige statsionaarist lahkumist täidab 
arst kaardi endises korras. Lisaks sellele märgib ta kaardi äärtel aset
sevatesse rubriikidesse koodi numbri, mille alusel statistik kaardid säl-
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kab. Arsti ajakulu vormi nr. 266 täitmisel suureneb vaid 2—3 minuti 
võrra, seda aga korvab tunduv võit kaartide läbitöötamise kiiruses ja 
detailiseerituses.

Allpool esitame meie poolt väljatöötatud koodi kirjelduse. Kõik and
med on jaotatud 21 rubriiki. Vastavalt rubriigis olevate andmete hulgale 
on kasutatud kas otse-, kümnend- (1—2—4—7-koodi) või kombineeri
tud koodi (2, 4).

Rubriigid 1—9 on määratud haiget ja tema päritolu puudutavate 
andmete, haiglas viibimise kestuse jms. jaoks. 1. Nimi. 2. Vanus (earühm). 
3. Sugu. 4. Haiglasse saabumise aasta. 5. Osakond. 6. Elukoht (näit. 
1 — Tartu linn, ... 4 — väljastpoolt teenindatavat piirkonda). 7. Haige 
suunaja või tooja (1 — oma haigla neuroloog, ... 3 — hingamiskeskuse 
brigaad jne.). 8. Voodipäevade arv (1 — 1 päev, 2 — 2—5 päeva, ... 10 — 
üle 150 päeva). 9. Lõpe (1 — surm, 2 — surm pärast operatsiooni, 3 — 
välja kirjutatud, 4 — välja kirjutatud inoperaabli kasvajaga).

Rubriigid 10—16 sisaldavad andmeid kirurgilise ravi ja diagnostiliste 
protseduuride kohta. 10. I operatsioon (tähtsuselt esimene, peamine 
operatsioon). On võimalik kodeerida 00—99 operatsiooninimetust 10 põhi
rühmas (näiteks: 2 . . . peaaju-operatsioonid, 21 — ajukasvaja täielik 
eemaldamine, 5. . . veresoonte operatsioonid, 55 — veresoone stenoosi 
laiendamine, trombektoomia).

11. II operatsioon (10. rubriigi kordamine).
12. Narkoosi liik — 6 varianti (1 — paikne tuimastus, ... 5 — 

endotrahheaalne, juhitava hingamisega jne.). 13. 3 või enama arvu ope
ratsioonide tähistamiseks 1 sälk. 14. Operatsioonitüsistused. On võimalik 
märkida 00—19 tüsistust 2 alagrupis (0 . . . — akuutsed ja 1... — hilis- 
tüsistused). 15. Röntgendiagnostilised protseduurid — 6 protseduuri või 
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nende kombinatsiooni tähistamiseks. 16. Muud diagnostilised protseduu
rid — 6 varianti (1 — EEG, ... 4 — reograafia jt.). 17. 1 diagnoos (põhi- 
diagnoos). On koostatud kood 000—999 diagnoosi märkimiseks 10 põhi
rühmas, mis omakorda jagunevad 10 alarühmaks. Neuroloogia- 
ja neurokirurgiaosakondades ravitavad haigused jaotasime järgmisteks 
põhirühmadeks: 1 — kasvajad, 2 — vaskulaarsed haigused, 3 — infekt
sioonid, 4 — traumad, 5 — epilepsia, 6 — kongenitaalsed ja degenera
tiivsed haigused, 7 — vegetatiivse närvisüsteemi ja sisenõristussüsteemi 
haigused, 8 — perifeerse närvisüsteemi haigused, 9 — teiste elundsüs- 
teemide haigused, 10 — intoksikatsioonid. Näiteks: 23 . . . verevarustuse 
häired aju magistraalarterites, 232 — unearteri ekstrakraniaalne trom- 
boos. 18. II diagnoos (peamine kaasnev haigus või põhidiagnoosi täpsus
tamine). 17. rubriigi kordamine. 19. I tüsistus (peamine tüsistus). 00—39 
varianti 4 põhirühmas: 9 . . . — kesknärvisüsteemi poolt, 1 . . . — südame 
ja vereringe poolt, 2 ... — hingamiselundite poolt, 3... — muud tüsistu
sed. Näiteks 14 — emboolia, tromboos; 24 — pneumoonia jne. 20. II tüsis
tus. 19. rubriigi kordamine. 21. Kliinilise ja patoloogilis-anatoomilise diag
noosi lahknevus — 6 varianti (1 — diagnoosid ühtivad, 2 — lahknevus 
toopilises diagnoosis, 3 — lahknevus põhidiagnoosis, ... 6 — lahknevus 
tüsistuse osas).

Kirjeldatud kood võimaldab sälgata kaardile lisaks arvestusvormis 
nr. 266 ettenähtud informatsioonile rohkesti täiendavaid tunnuseid, mis 
teeb perfokaardi kasutatavaks ka teaduslikus töös. Meie arvates on nii
sugused perfokaardid rakendatavad statsionaarist lahkunute arvestami
seks kõigis vabariigi neuroloogia- ja neurokirurgiaosakondades, koodi 
muutmisel vastavalt eriala vajadustele ka kirurgia-, silmahaiguste-, oto- 
rinolarüngoloogia- ja teistes osakondades.

KIRJANDUS: 1. Лехепуу Б. К., Кивило M. О. Применение анестезиологиче
ских перфокарт. Экспериментальная хирургия и анестезиология, 1966, 4, 99—100. — 
2. Роометс С. Перфокарты и их применение. Таллин, 1963. — 3. Янушкеви
чу с 3. И. и др. Перфокарты в медицинской практике. Клинич. медицина, 1966, 4, 
133—136. — 4. Inke, G. Quellen medizinischer Literaturangaben und Methodik 
ihrer Bearbeitung. Jena, 1960. — 5. Lepik, A. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1966, 
3, 195—197. — 6. L õ i v, H. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1961, 5, 51—54. — 7. Paul- 
son, J. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1964, 3, 71—74. — 8. Pullisaar, H. Nõu
kogude Eesti Tervishoid, 1965, 2, 112—114. — 9. Põldvere, E. Nõukogude Eesti 
Tervishoid, 1963, 1, 68—72. — 10. Võhandu, L., Tamm, O. Nõukogude Eesti Ter
vishoid, 1964, 5, 69—72.

УЧЕТ ВЫБЫВШИХ ИЗ СТАЦИОНАРА НА ПЕРФОКАРТАХ

Э. Раудам, М. Мяги и Р. Паймре

Резюме

Сообщается о переведении учета выбывших из стационара больных на перфокар
ты К5, на которых напечатан текст учетной формы здравоохранения № 266. Краевая 
перфорация карты разделена на 21 рубрику, которые перфорируются по составленному 
авторами коду. Код позволяет наносить на карты общие данные о больном и его пре
бывании в больнице, информацию о хирургическом лечении, диагностических процеду
рах, а также диагнозы, осложнения, расхождение клинического и патологоанатомиче
ского диагнозов. Авторы считают, что описанный метод применения перфокарт способ
ствует быстрой и подробной обработке материалов при составлении отчетов и при 
научной работе.
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NÕUKOGUSSE VÕIMU
5О< AASTA PAEVAKS

NIKOLAI SEMAŠKO

; ' V/. ■<' ■

Nikolai Aleksandrovitš Semaško oli silmapaistev nõukogude tervis
hoiu organisaator, üks vanemaid Kommunistliku Partei liikmeid (alates 
1893. a.), Vene NFSV esimene tervishoiu rahvakomissar (1918—1930).

N. Semaško sündis 8. (20.) septembril 1874. a. Orjoli kubermangus 
kooliõpetaja perekonnas. Juba Jeletsi gümnaasiumis õppimise ajal juhtis 
ta õpilaste illegaalset ringi, kus 
loeti tol ajal keelatud kirjandust — 
Tšernõševski, Belinski, Dobroljubovi 
ja Pissarevi teoseid. Pärast gümnaa
siumi lõpetamist 1891. aastal astus 
N. Semaško Moskva ülikooli arsti
teaduskonda, võttis seal osa ille
gaalsetest marksistlikest ringidest, 
kus loeti ja õpiti Marxi, Engelsi 
ja Lenini töid. 1895. aastal ta arre
teeriti, saadeti pärast kolmekuulist 
vanglakaristust kaheks aastaks Orjoli 
kubermangu ning anti politsei jä
relevalve alla. Pärast selle aja möö
dumist jätkas õpinguid Kaasani üli
kooli arstiteaduskonnas, mille lõpetas 
1901. aastal. Kaasanis võttis ta jäl
legi osa revolutsioonilisest tegevu
sest, mille tõttu arreteeriti uuesti ja 
saadeti Kaasanist välja. Seejärel 
tegutses ta maal (Orjoli ja Samaara 
kubermangus) jaoskonnaarstina. Aas
tail 1904—1905 töötas N. Semaško 
Nižni Novgorodis sanitaararstina, 
tegeles meditsiinistatistikaga ja uuris 
haigestumist ning elanikkonna mig
ratsiooni. 1905. aastal arreteeriti jär
jekordselt ja pärast üheksakuulist vanglas viibimist vabastati kautsjoni 
vastu. Kohtuotsust ootamata sõitis N. Semaško Šveitsi. Genfis kohtus ta 
esmakordselt V. Leniniga ja tema juhtimisel süüvis revolutsioonilisse 
tegevusse. Ent ka siia ulatus tsaari-Venemaa sandarmeeria käsi. 1907. 
aastal arreteerisid Šveitsi võimud ta tsaarivalitsuse nõudmisel. Ainult 
tänu V. Lenini energilisele vahelesegamisele jäi N. Semaško tsaarivõimu
dele välja andmata.

1908. aastal siirdus N. Semaško Pariisi koos bolševistliku keskusega, 
mille eesotsas oli V. Lenin. Siin jätkas ta parteilist, kirjanduslikku, 
samuti loengulist tegevust. Ta töötas Venemaa Sotsiaaldemokraatliku 
Töölispartei (VSDTP) Keskkomitee välismaa büroo sekretärina, võttis osa 
Stuttgardi kongressist (1907. a.) ja Praha parteikonverentsist (1912. a.), 
kus esines sotsiaalkindlustusalase ettekandega.

1913. aastast alates tegutses N. Semaško Serbias ja Bulgaarias. Esi
mese maailmasõja algul ta interneenti ja pöördus Moskvasse tagasi alles 
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1917. aasta septembris. Moskvas töötas aktiivselt koos arstide-bolševikega*  
võttis osa relvastatud ülestõusu organiseerimisest ja korraldas ülestõus
nutele arstiabi andmist.

1918. aastal määrati N. Semaško Moskva Tööliste, Talupoegade ja 
Soldatite Saadikute Nõukogu meditsiinilis-sanitaarosakonna juhatajaks, 
samal ajal töötas ta koos Z. Solovjoviga Venemaa Kommunistliku (bol- 
ševike) Partei korraldusel välja Tervishoiu Rahvakomissariaadi organi
seerimise projekti. 11. juulil 1918. aastal kirjutas V. Lenin alla dekree
dile, mille alusel asutati Vene NFSV Tervishoiu Rahvakomissariaat, ja 
N. Semaško määrati Vene NFSV esimeseks tervishoiu rahvakomissariks.

N. Semaško kulutas palju jõudu ja energiat, et meditsiinitöötajatele 
selgitada, kuidas nõukogude tervishoidu tuleb korraldada. Ta rõhutas, et 
ainult nõukogude võim, mis hävitas sotsiaalse ja majandusliku ebavõrd
suse, lõi ratsionaalsed võimalused edukaks võitluseks sotsiaalsete hai
guste, 'laste suure suremuse ja antisanitaarsete elutingimuste vastu. 
N. Semaško pühendas palju tähelepanu meditsiinilise hariduse ümber
korraldamisele. Ta pidas vajalikuks, et esmajärjekorras hoolitsetaks ars
tide maailmavaate kujundamise eest. Tema arvates pidid nad olema 
«... sotsiaalselt haritud arstid, kes meditsiinialast tööd oskavad siduda 
kodaniku kohustega, kes tunnevad ennast töölispere ühtse lülina, kelle 
pulss lööb samas rütmis ühiskonna arengu pulsiga.»

O. Semaško rõhutas, et nõukogude meditsiin sündis sotsiaalse medit
siinina ja seepärast tuleb tervishoiu ülesandeid siduda alati kogu sotsia
listliku ülesehitustööga. Ta pidas väga tähtsaks profülaktilist meditsiini. 
Et elanikkonda tervishoiualasele tegevusele ulatuslikult kaasa tõmmata, 
töötas ta välja sanitaarharidustöö uued vormid ja meetodid. N. Semaško 
kirjutas: «Võib liialdamata öelda, see kehtib eriti meie maa kohta, et 
profülaktika algab ja lõpeb sanitaarharidustööga.»

Teadlase ja pedagoogina oli N. Semaško eelkõige kirglik võitleja 
teaduse parteilisuse eest. 1922. a. organiseeris ta Moskva ülikooli juurde 
esimese sotsiaalhügieeni kateedri (hiljem nimetati tervishoiu organisat
siooni kateedriks), mille juhatajana ta töötas kuni surmani.

P. Semaško juhtis komisjoni, mis uuris Suure Isamaasõja sanitaar
seid tagajärgi, sõja mõju laste ja noorukite tervisele, ühtlasi selgitati 
Isamaasõja invaliidide taastava kirurgilise ravi tulemusi jne. Tema init
siatiivil hakati välja andma esimest suurt meditsiinilist entsüklopeediat 
(1927—1936), mille peatoimetajaks ta ise oli. Samuti võttis ta osa 
NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia asutamisest, oli selle tegevliige ja 
presiidiumi liige (alates 1944. a.). 1945. a. alates oli N. Semaško ka 
Vene NFSV Pedagoogika Akadeemia tegevliige. Tema juhtimisel loodi 
Tervishoiu Organisatsiooni ja Meditsiini Ajaloo Instituut (millel praegu 
on tema nimi) ning ta oli selle direktoriks aastail 1947—1949. Nikolai 
Aleksandrovitš Semaško suri 18. mail 1949. aastal.

Revolutsionääri-kommunisti, kirgliku nõukogude patrioodi, andeka 
teadlase ja pedagoogi, Arstiteaduse Akadeemia ja Pedagoogika Akadee
mia tegevliikme arstiteaduse doktor professor Nikolai Semaško teened 
nõukogude tervishoiu rajamisel ja arendamisel olid tohutu suured. 
N. Semaškol kui organisaatoril ja nõukogude meditsiini teoreetikul on 
silmapaistev koht nõukogude tervishoiu ajaloos.

H. Roots
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STATISTILISI ANDMEID NÕUKOGUDE TERVISHOIU ARENGUST

Ajaloo aspektist on vähe möödunud sellest ajast, mil Eesti Nõukogude 
Sotsialistliku Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu natsionaliseeris kõik 
erahaiglad ja -polikliinikud ning andis need Tervishoiu Rahvakomis
sariaadi alluvusse, seega töötava rahva käsutusse.

Laskem arvudel kõnelda neist saavutustest, mida nõukogude võim 
nimetatud aja jooksul on suutnud teha töötajate heaks, kogu Eesti NSV 
elanikkonna hüvanguks.

Eesti NSV raviasutuste võrk

Raviasutuse liik

1940. a. 1945. a. 1967. a.
(1. jaanuar)

raviasu
tusi

neis voo
dikohti

raviasu
tusi

neis voo
dikohti raviasu

tusi
neis voo
dikohti

Kokku
Sealhulgas:
Vabariiklikud ja linnahaig

lad (kaasa arvatud Tartu 
Riikliku Ülikooli kliini-

58 5054 146 5681 191 14090

kud)
Rajooni keskhaiglad ja ra-

35 3100 53 3187 44 5130

joonihaiglad — — — — 18 2070
Erihaiglad 5 453 9 805 9 1485
Sünnitusmajad 2 52 1 60 3 305
Dispanserite statsionaarid
Maahaiglad (jaoskonna-, 

rajooni-maahaiglad ja

— •— — — 20 1720

muud) 9 177 75 788 93 1695

Spetsialiseeritud arstiabi areng

Raviasutuse profiil
Arstide arv raviasutustes Voodikohtade arv raviasu

tustes

1940. a. 1945. a.
1967. a. 
(1. jaa
nuar)

1940. a. 1945. a.
1967. a. 
(1. jaa
nuar)

Kokku raviasutusi 813 460 3197 5054 5681 14090
Sealhulgas: 
Teraapia 266 147 624 820 514 2397
Endokrinoloogia — — 15 — — 45
Kirurgia 57 39 200 926 1063 1277
Neurokirurgia — — 10 — — 105
Traumatoloogia ja ortopee

dia _ _ 30 __ — 327
Uroloogia — — 23 — — 111
Stomatoloogia 50 22 366 — •— 45
Onkoloogia — 30 126 85 270
Sünnitusabi ja günekoloo

gia 80 33 200 542 730 1483
Pediaatria 67 47 420 48 231 1144
Oftalmoloogia 27 15 65 66 73 194
Otorinolarüngoloogia 22 8 72 71 57 165
Ftisiaatria 30 24 177 166 267 1950
Dermatoveneroloogia 57 22 45 232 111 230
Neuroloogia 38 14 90 186 180 275
Psühhiaatria 12 9 63 1113 725 1650
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Ambulatoorset abi andvad tervishoiuasutused

Tervishoiuasutused 1940. a. 1945. a.
1967. a. 
(1. jaa
nuar)

I. Arstidega komplekteeritud asutuste üldarv 
Sealhulgas:

261 263 232

polikliinikuid ja ambulatooriume 186 184 194
dispansereid ja iseseisvaid tervishoiupunkte 26 31 22
iseseisvaid laste- ja naistepolikliinikuid-nõuandlaid 45 43 —
tervishoiupunkte

II. Keskharidusega meditsiinitöötajatega komplektee-
4 5 16

ritud asutuste'üldarv 
Sealhulgas:

17 47 380

velskripunkte 11 26 144
velskri-ämmaemandapunkte

III. Stomatoloogia-alaste tervishoiuasutuste (kabinet-
6 21 236

tide) üldarv 
Sealhulgas:

47 39 227

stomatoloogiapolikliinikuid — 1 3
stomatoloogiakabinette (hambaravikabinette) 47 32 199
hambaproteesitöökodasid — 6 25

Dispanserid ja tervishoiuasutused (kabinetid), kus toimub ambulatoorne vastuvõtt

Asutuse profiil

Üldarv Sealhulgas dispansereid

1940. a. 1945. a.
1967. a. 
(1. jaa
nuar)

1940. a. 1945. a.
1967. a. 
(1. jaa
nuar)

Kokku 26 31 137 5 6 22
Sealhulgas:
tuberkuloositõrje 12 13 31 2 3 12
naha- ja suguhaigused 14 17 25 3 3 5
onkoloogia - — 1 15 — — 2
struumatõrje — — 9 — —— 1
ravikehakultuur — — 18 — — 2
psühhiaatria ja neuroloogia — 39 — — —

ja profülaktika-alane teenindamineNaiste ja laste ravi

1940. a. 1945. a.
1967. a. 
(1. jaa
nuar)

Pediaatreid 67 47 420
Akušööre-günekolooge 80 33 200
Ämmaemandaid 299 131 610
Velskreid-ämmaemandaid — 78 315
Naiste- ja lastenõuandlaid 45 43 108
Sotsiaal-õigusnõuandlaid — — 10
Voodikohti (üldarv) haiglates laste jaoks 160 261 2348

Sealhulgas:
somaatilisi haigusi põdevate laste jaoks 48 231 1341
nakkushaigusi põdevate laste jaoks 112 — 792
tuberkuloosi põdevate laste jaoks — 30 215
Voodikohti haiglates rasedate ja sünnitajate jaoks 321 564 786
Lastesanatooriume (alalised ja hooajalised) 3 5 20
Voodikohti nendes 220 306 1616
Lastesõimi ja -päevakodusid 13 34 359
Kohtade arv nendes kuni 3-aastaste laste jaoks 240 1203 11 754
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Ravi- ja profülaktikaasutuste varustatus ning nende spetsialiseeritud 
osakonnad, kabinetid, laboratooriumid jm.

M. Marants

Nimetus 1940. a. 1945. a. 1966. a.

Röntgeniaparaate 50 37 322
Fluorograafe 12
Füsioteraapiakabinetid 14 26 134
Radioloogiaosakonnad ja laboratooriumid, mis tegele-

vad diagnoosimisega radioaktiivsete isotoopide abil — — 5
Elektrokardiograafiakabinetid — — 49
Funktsionaalse diagnoosimise kabinetid — 9 ----- 26
Nakkushaiguste kabinetid — 22
Ravikehakultuurikabinetid — — 35
Traumatoloogiapunktid — — 3
Kliinilised laboratooriumid 25 46 198
Bakterioloogialaboratooriumid — — 19
Biokeemialaboratooriumid — — 27
Tsütoloogialaboratooriumid — — 4
Vereülekandeosakonnad (-kabinetid) — — 13.
Meditsiinilise kiirabi jaamad — 2 18
Sanitaarautode arv nendes — 2 78

ARSTITEADUSE ARENGUST NSV LIIDUS

(Kronoloogilisi andmeid)

1917 — Petrogradis toimus vene füsioloogide I kongress.
— Ilmus V. Filatovi töö «Ümarvarreplastika».

1918 — Petrogradis asutati meditsiinilise radioloogia instituut.
1918—1920 — Omskis, Astrahanis ja Krasnodaris avati meditsiiniinstituudid ning 

Bakuus ja Taškendis arstiteaduskonnad.
1919 — Moskvas asutati bakterioloogia keskinstituut ning Taškendis kurortoloogia- 

ja füsioteraapiainstituut.
1920 — Moskvas asutati riiklik rahvatervishoiu instituut (rajaja L. Tarassevitš),. 

meditsiinilise parasitoloogia ja troopikameditsiini instituut (rajaja E. Mart- 
sinovski), keemia-farmaatsiainstituut ning kehakultuuriinstituut, Harkovis 
Ukraina Röntgenoloogia Akadeemia, Kiievis röntgeniinstituut, Mineralnõje 
Vodõs balneoloogiainstituut.

— D. Zabolotnõi organiseeris Odessas esimese iseseisva epidemioloogia kateedri 
maailmas.

1921 — Ilmus A. Bezredka töö «Vaktsineerimine trahhea kaudu». Moskvas asutati 
biokeemiainstituut, F. Erismani nimeline sanitaariainstituut, traumatoloogia 
ja ortopeedia keskinstituut, veneroloogia keskinstituut, kurortoloogia kesk
instituut, Harkovis rajati psühhoneuroloogia-instituut, Tomskis füüsikaliste 
ravimeetodite instituut.

1922 — G. Ivašentsov avastas paratüüfuse tekitaja Ni.
— Ilmus N. Kravkovi töö «Elusa protoplasma tundlikkuse piiridest».
— D. Zabolotnõi formuleeris õpetuse katku looduskoldelisusest.
— Moskva I ülikoolis organiseeriti sotsiaalhügieeni kateeder (juhataja N. Se

maško).
— Moskvas asutati emade- ja lastekaitse instituut (praegu Arstiteaduse Aka

deemia Pediaatria Instituut).
1923 — I. Pavlov avaldas töö «Kahekümne aasta kogemused loomade kõrgema närvi- 

tegevuse (käitumise) objektiivsel uurimisel. Tingitud refleksid».
— Ilmus A. Uhtomski «Dominant kui närvi keskuste tööprintsiip».
— Moskvas asutati V. Obuhhi initsiatiivil tööhügieeni ja kutsehaiguste insti

tuut ning N. Sklifossovski nimeline kiirabiinstituut.
1924 — Ilmus A. Samoilovi uurimus «Erutuse üleminekust liigutajanärvilt lihasele».

— V. Filatov töötas välja sarvkesta siirdistutamise meetodi.
— Moskvas asutati röntgenoloogia ja radioloogia keskinstituut.
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1925 — S. Brjuhhonenko lõi kunstliku vereringe põhialused ja koos S. Tšetšuliniga 
konstrueeris kunstliku vereringe aparaadi, mida edukalt prooviti katseloo
madel.

— Ilmus A. Bezredka töö «Paikne immuniseerimine».
1926 Avaldati S. Fjodorovi raamat «Kirurgia teelahkmel».

— A. Bogdanovi initsiatiivil asutati Moskvas esimene vereülekandeinstituut 
maailmas.

— Ilmus I. Pavlovi töö «Suhted erutuse ja pidurduse vahel... ja eksperimen
taalsed neuroosid koertel».

— Ilmus Z. Solovjovi «Ravimeditsiini ülesanded profülaktika alal».
1927 — M. Arinkin töötas välja sternaalpunktsiooni meetodi.

— Ilmus I. Pavlovi «Loengud peaaju suurte poolkerade tööst».
— Moskvas asutati Aju Instituut ja neuro-psühhiaatrilise profülaktika insti

tuut, Tbilisi kurortoloogia- ja füsioteraapiainstituut.
1928 — V. Samov ja M. Kostjukov põhjendasid eksperimentaalselt võimaluse kasu

tada vereülekandeks laibalt võetud verd.
— V. Bašenin kirjeldas leptospiroosi «veepalavik», mille tekitaja S. Tarassov 

ja G. Epštein avastasid samal aastal.
— Moskvas asutati laste ja alaealiste tervise kaitse instituut ning Odessas 

kurortoloogia- ja füsioteraapiainstituut.
1928 —1936 — Ilmus «Suur meditsiiniline entsüklopeedia» (peatoimetaja N. Semaško).
1930 — Moskvas asutati sanitaarkultuuri-instituut, Kiievis emade- ja lastekaitse 

instituut, Nižni Novgorodis (Gorkis) meditsiiniinstituut.
1931 — Mosikvas asutati toitlustusinstituut, meditsiiniinstituutidesse loodi pediaatria- 

ja sanitaar-hügieeni teaduskonnad.
— Ilmus N. Gamaleja «Filtreeruvad viirused».
— S. Judin ja R. Sakojan kandsid esmakordselt haigele üle laibalt võetud 

verd.
— A. Višnevski tegi ettepaneku kasutada paikset tuimastust roomava novo- 

kaiininfiltratsiooni näol.
— Ivanovos ja Habarovskis asutati meditsiiniinstituudid.
— Moskvas loodi arstide kesktäiendusinstituut.
— V. Filatov alustas tööd biogeensete stimulaatorite uurimise alal.

1930 —1931 — A. Kibjakov tõestas eksperimentaalselt, et mediaatorid võtavad osa 
erutuse ülekandmisest neuronitevahelistes sünapsides.

— Alma-Atas, Samarkandis, Sverdlovskis, Simferoopolis ja Donetskis asutati 
meditsiiniinstituudid.

1933 — Ilmus I. Pavlovi töö «Eksperimentaalsed neuroosid».
— V. Engelgardt viitas esimesena fosforüleerimisprotsessi osatähtsusele kergesti 

mobiliseeritavate energiavarude kogumisel organismi.
— Arhangelskis, Ufaas, Mahhatškalas ja Ašhabadis asutati meditsiiniinsti

tuudid.
1934 — Iževskis asutati meditsiiniinstituut.
1935 — Ilmus I. Pavlovi «Kõrgema närvitegevuse eksperimentaalpatoloogia».

— Moskvas toimus IV rahvusvaheline reumavastane kongress.
1936 — Ilmus A. Speranski «Meditsiiniteooria elemendid».

— Leningradis ja Moskvas toimus XV rahvusvaheline füsioloogiakongress.
— Kurskis, Stalingradis (Volgogradis) ja Novosibirskis asutati meditsiiniinsti

tuudid.
— Moskvas loodi H. Helmholzi nimeline silmahaiguste instituut ja viroloogia 

kesklaboratoorium.
1937 — Odessas asutati V. Filatovi nimeline silmahaiguste ja kuderavi instituut, 

Kiievis N. Stražesko nimeline (kliinilise meditsiini instituut.
1938 — L. Zilber, A. Smorodintsev, M. Tšumakov jt. avastasid kevad-suve puuk- 

entsefaliidi ja selle tekitaja.
— A. Braunštein ja M. Kritsman avastasid aminohapete transaminatsiooni- 

protsessi.
— V. Filatov sooritas konserveeritud laibanaha siirdistutamise,

1939 — M. Jatsimirskaja-Krontovskaja jt. tegid kindlaks puukide poolt levitatava 
Kesk-Aasia tähnilise tüüfuse tekitaja.

1940 — J. Pavlovski formuleeris õpetuse transmissiivsete ja parasitaarsete haiguste 
looduskoldelisusest.

— V. Engelgardt ja M. Ljubimova avastasid lihasevalgu fermentatiivsed oma
dused.

— A. Višnevski võttis kasutusele vagosümpaatilise novokaiinblokaadi.
1941 — Ilmus K. Skrjabini ja R. Šultsi «Üldhelmintoloogia alused».

— A. Smorodintsev ja M. Tšumakov avastasid kaug-ida hemorraagilise nef- 
roosonefriidi ning hemorraagiliste palavikkude viirused ja töötasid välja 
vaktsiini nende haiguste vastu.

— Ilmus D. Ždanovi «Lümfisüsteemi funktsionaalne anatoomia».
1940 —1942 — N. Ginsburg ja A. Tamarin töötasid välja siberi Katku elusvaktsiini 

saamise viisi.
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1943 Ilmus A. Zavarzini «Närvisüsteemi evolutsioonilise histoloogia peajooned1».
1944 — Z. Jermoljeva valmistas esimesena NSV Liidus penitsilliini.

K. Bõkov avaldas uurimuse «Peaajukoor ja siseelundid».
1944 — Asutati NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia.
1945—1947 — Ilmus A. Zavarzini uurimus «Vere ja sidekoe evolutsioonilise histo

loogia peajooned».
1945 — G. Rudnev töötas välja kaheetapilise vaktsiinravi-meetodi brutselloosi puhul.

— L. Zilber publitseeris töö «Epideemilised entsefaliidid».
1946 — Ilmus A. Savinõhhi «Kõhuõõnekaudne mediastinotoomia ja selle praktiline 

tähtsus».
— A. Bakulev ja V. Samov tegid NSV Liidus esimesed radikaalsed kopsuope- 

ratsioonid.
1947 — Ilmus A. Timofejevski «Inimese kasvajate eksplanteerimine».

— K. Skrjabin avaldas töö «Devastatsioon võitluses helmintoosidega ja ini
meste ning loomade muude haigustega».

— L. Boguš sooritas esimesena NSV Liidus pneumoektoomia tuberkuloosihaigel. 
1947—1951 — P. Veršilova ja H. Kotljarova töötasid välja meetodi brutselloosi elus- 

vaktsiini saamiseks.
1 947—1962 — K. Skrjabin avaldas uurimuse «Loomade ja inimese trematoodid».
1 947—1962 — N. Petrov publitseeris «Pahaloomulised kasvajad».
1948 — A. Bakulev tegi NSV Liidus esimese eduka operatsiooni kaasasündinud 

südamerikke (avatud arteriaalse juha) puhul.
— Ilmus I. Kassirski ja G. Aleksejevi «Vere- ja vereloomesüsteemi haigused». 

1949 — Ilmus A. Braunšteini «Aminohapete ainevahetuse biokeemia».
1950 — Asutati NSV Liidu Teaduste Akadeemia Kõrgema Närvitegevuse Instituut.

— G. Lang avaldas töö «Hüpertooniatõbi».
1951—1955 — Ilmus «Nõukogude meditsiini kogemused Suures Isamaasõjas aastail 

1941—1945» (peatoimetaja J. Smirnov).
1952 — N. Petrov avaldas uurimuse «Pahaloomulise kasvu tekkimise ja arengu 

dünaamika katsetes ahvidel».
— Ilmus V. Orehhovitši uurimus «Prokollageenid, nende keemiline koostis, 

omadused ja bioloogiline osatähtsus».
— A. Bakulev tegi NSV Liidus esimese komissurotoomia.

1952—1954 — Ilmus I. Davõdovski töö «Tulirelvahaavad inimesel».
1953 — Ilmus P. Zdrodovski ja J. Golinevitši «Õpetus riketsiatest ja riketsioosidest».

— A. Višnevski sooritas paikset tuimastust kasutades esimese valvulotoomia 
mitraalstenoosi puhul.

1954 — Ilmus S. Judini töö «Taastav kirurgia söögitoru läbimatuse puhul».
1954—1955 — P. Kuprijanov kasutas esimesena NSV Liidus hüpotermiat südame

operatsioonide puhul.
1956 — Leningradis asutati I. Setšenovi nimeline evolutsioonilise füsioloogia insti

tuut.
1956—1965 — Ilmus «Suure meditsiinilise entsüklopeedia» 2. trükk (peatoimetaja 

A. Bakulev).
1957 — Uuriti bioloogilisi nähtusi kosmoselennu tingimustes (koera Laika lend teise 

nõukogude sputniku kabiinis).
— Eksperimentaalse Kirurgilise Aparatuuri ja Instrumentaariumi Instituudis 

konstrueeriti NSV Liidus esimene ekstrakorporaalse vereringe aparaat.
1958 — Moskvas toimus rahvusvaheline sümpoosion elektroentsefalograafia alal.

— A. Višnevski ja V. Burakovski tegid NSV Liidus esimesed operatsioonid 
«kuival» südamel.

1959 —1960 — A. Smorodintsev ja M. Tšumakov töötasid teaduslikult läbi ja kor
raldasid poliomüeliidi elusvaktsiini tootmise ning juurutasid selle meditsiini- 
praktikasse.

1961 — Moskvas toimus V rahvusvaheline biokeemiakongress.
1962 — Moskvas toimus VIII rahvusvaheline vähivastane kongress.
1963 — Ilmus N. Dubinini «Molekulaargeneetika ja kiirguste toime pärilikkusele».
1964 — Moskvas toimus rahvusvaheline antropoloogia- ja etnograafiakongress.

— Ilmus S. Reinbergi «Luude ja liigeste röntgendiagnoosimine».
— Ilmus P. Korneri «Luu-liigesetuberkuloosi kirurgia».
— NSV Liidus kasutati esmakordselt optilise kvantgeneraatori kiirt silma kas

vajate opereerimiseks.
— B. Jegorov tegi esimesed vahetud inimese organismi meditsiinilis-bioloogi- 

lised uurimised kosmoselennu tingimustes.
1965 — Ilmus «Teine grupiviisiline kosmoselend ja mõned kosmoselaevadel «Vostok» 

toimunud nõukogude kosmonautide lendude tulemused. Teise grupiviisilise 
kosmoselennu ajal tehtud meditsiinilis-bioloogiliste uurimiste tulemused».

1966 — Moskvas toimus rahvusvaheline mikrobioloogiakongress.
1967 — Leningradis loodi Üleliiduline Gripi Teadusliku Uurimise Instituut.

J. Kärt

356



ÜHEST VAPRAST NAISSANITARIST

Elviine Šogel sõja ajal

Heitluses nõukogude võimu pärast Suure Isamaa
sõja ajal ei saanud meditsiinitöötajad oma elu ega 
tervist rohkem hoida kui rindevõitlejad. Paljud 
arstid, velskrid, meditsiiniõed ja sanitarid langesid, 
paljude kangelasteod elavad edasi üle aegade. Üheks 
niisuguseks näiteks, kus julgus, eneseületamine ja hä
daohu trotsimine ei olnud väiksem rindesõduri omast, 
võib tuua Eesti Laskurkorpuse sanitari Elviine So- 
geli sõjaaegse tegevuse. Noor Siberi päritoluga eesti 
neiu päästis Velikije Lüki lahingutes tulejoonelt 25 
haavatut. Vapruse eest autasustati E. Sogelit Puna- 
tähe ordeniga.

*

Elviine Peetri tütar Sogel sündis 1. veebruaril 
1921. aastail Novosibirski oblastis Moškovo rajoonis. 
Sõja puhkemise ajal töötas ta kolhoosis, kust 1941. 
aasta oktoobris kommunistliku noorena mobiliseeriti 
ja tööpataljoni saadeti. Eesti rahvusväeosade loomisel 
suunati ta sõjaväelaagrisse, määrati 7. Eesti laskur- 
diviisi 27. laskurpolgu sanitaarroodu koosseisu ning 
saadeti hiljem koos väeosaga rindele. Elviinest, keda 
kodus oli hüütud Elvi, vene sõbrataride poolt El ja, sai 
sõjaväes nimede kõlalise sarnasuse tõttu Niina. Niina 
Šogelina rindekaaslased teda mäletavadki. See, mida

nad temast mäletavad, annab neiust harukordselt jõulise, vapra, seejuures ometi 
väga meeldiva tütarlapseliku pildi.

Valentiina Mikkur, endine sanitaarinstruktor. «Niina oli erakordselt 
tugev, õlakas, seejuures hästi täidlane tüdruk. Mäletan teda väga tagasihoidlikuna, 
häbelikuna, sõbralikuna, meeles on tema alatine heasüdamlik naeratus, mis peaaegu 
kunagi ei lahkunud näolt. Niina iseloomu kohta saab öelda ainult head.»

Oskar Lepp, endine sanitaarinstruktor. «Niina oli väga tugev. Poisid ütle
sid naljatades — Siberi karu. Meie naistest oli ta ainus, kes ei kartnud kahuri- 
pauku. Eesti keelt kõneles ta hästi, kuigi võru murdes.» (Elviine Sogeli vanaisa oli 
1911. aastal Venemaale asunud Võrumaalt. M. K.).

Eduard Karpi n, 27. laskurpolgu suurtüki-eriüksuste endine komandör. 
«Niina oli väga tubli, terve punapõskne tüdruk. Kui ta teiste noortega vahel lumes 
hullas, siis ta lausa õitses näost.»

Alfred Sarve t. «Olin statsionaari toitlustaja, hooldada oli mul üle 300 
haige — malaaria, tüüfus, düsenteeria, mumps. Niinat on mul eriline heameel 
meelde tuletada. Ta oli sanitar nagu sanitar olema peab. Kui oli vaja tüüfushaigete 
potte pesta, surnuid tõsta või midagi muud niisugust teha, millest teised püüdsid 
kõrvale hoiduda, täitis Niina kuulekalt iga korralduse. Iseloomustaksin teda nii: ta 
oli alati seal, kus teda vaja oli. Jõu poolest oli ta tõeline Siberi karu. Meil olid 
seal kolmekordsed narid. Kui oli tarvis mees sülle võtta ja narile tõsta, siis oli 
see Niinale täiesti jõukohane. Tõsi küll, mehed olid sel ajal ka väga kerged... 
Mäletan 13. detsembrit 1942, mil Velikije Lüki all läksime pealetungile. Langenuid 
ja haavatuid oli palju, sanitarid tõid ühe haavatu teise järel kanderaamidel esma- 
abipunkti, meeleolu oli raske. Niinat see ei kohutanud, tema oli, nagu ikka, mehe 
eest väljas.»

Voldemar Suurkask. «Kui meie 45-millimeetriliste suurtükkide üksus 
Velikije Lüki all tulejoonele toodi ja käsk anti otsesihtimisega tulistada, langes 
mehi nagu loogu. Surnuid ja haavatuid oli palju. Niina oli selle poolest haruldane, 
et ta ei kartnud ei verd ega surnuid, ei suurtükituld ega -pauku. Vähe leidub 
naisi, kes lahinguelu sel viisil taluda suudaksid.»

Stiiva Gerassimov, 27. laskurpolgu 76-millimeetriliste suurtükkide pata
rei I tulerühma endine komandör. «Niina on Venemaal sündinud eestlane nagu 
minagi. Ta oli äärmiselt julge ja külmavereline. Velikije Lüki all tulistasime saks
laste kindlustatud positsioone üsna lähedalt, otsesihtimisega, seetõttu oli meie olu
kord küllaltki ohtlik. Mul tuli tüdruk mitmel korral sõna otseses mõttes patarei 
juurest ära ajada. Niina ainult naeris, ta ei kartnud midagi. Pealetungi algul, 
13. detsembril 1942, kui esimesed kaksteist mürsku olime saanud välja lasta, külva
sid sakslased meid üle ägeda miinipildujatulega. Vanem Saluste, reamees Gilden 
ja veel keegi, kelle nime enam ei mäleta, said haavata. Niina oli kohe kohal, andis 
esmaabi. 24. detsembri õhtul~ pimedas — olime tookord oma patareiga üldisest rinde
joonest mõnesaja meetri võrra eespool, eikellegimaal — tabas sakslaste leekkuul 
seersant Laubet otse südamesse. Me ei teadnud, et ta kohe surma sai. Niina tõi ta
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kahe mehe kaasabil tule alt ära, riskides ise eluga. 1943. aasta jaanuaris haigestus 
Niina grippi. Palavikku tal ei olnud, kuid nõrkus oli nii suur, et tüdruk ei jaksanud 
jalga jala ette tõsta. Tahtsin ta tagalasse saata, kuid Niina tõrkus, ei läinud. Siis 
tõmmati meie üksus puhkuseks tagasi ja ta käis haigena veel 172 kilomeetrit maha 
ning läks alles aprillis statsionaari.»

*

Kuidas näeb kangelaslikkus välja teiselt poolt, kangelase oma silmade läbi?
Kui 27. laskurpolgu endised meditsiinitöötajad 22. aprillil 1967 Tallinnas kokku 

tulid ja Elviine Sogel kaheks päevaks Eestisse sõitis, kasutasime juhust temaga 
vestelda.

E. Sogel elas pärast sõja lõppu kolm aastat Tallinnas, kuid asus 1948. aastal, 
pärast abikaasa surma, Novosibirskisse, kus elab praegugi. Elviine Sogel on nüüd 
kõhn kahvatu 46-aastane naine, kellel on seljataga raske haigus, entsefaliit. Haigus 
on mõnevõrra nõrgendanud mälu. Ei ole enam endise värskusega meeles daatumid, 
inimeste ega kohtade nimed. Seda tugevamini on mällu sööbinud üksikud pildid ja 
episoodid, millest rullub lahti sõjaaegse meditsiinitöötaja raske ennastohverdav 
argipäev.

Elviine Sogel pole enda teada mingi ülinaine, nagu ta ajuti võis teistele näida.
«Esimesel lahingupäeval, kui nägin, kuidas inimesed surid, haaras mind hirm. 

Pataljon asus kolm-neli kilomeetrit rindejoonest, sanitaarrood oli ette saadetud. 
Viibisime esialgu kolme-neljasaja meetri kaugusel tulejoonest, kust oli näha, kuidas 
mehed langesid. Tegin, mis mul teha tuli, kuid pidasin vastu ainult pool päeva. 
Siis ütlesid närvid üles ja ma hakkasin tagasi minema. Sain pataljoni komandörilt 
hirmsa peapesu. «Mis ma pean tegema?» \karjus ta. «Kas pean teid desertöörina 
maha laskma?» Tuli end kokku võtta. Pöörasin ümber ja hakkasin tuldud teed 
üksinda rinde poole tagasi minema. Tuli harjuda.

Harjusingi vaenlase tule all roomama, haavatuid ära tooma, esmaabi andma. 
Küsite, millega olin varustatud? Kaasas oli mul sanitaarpaun sidemetega, kummist 
žgutid verejooksu sulgemiseks, jood ja vatt ning joogipudel veega. Sidemeid alati 
ei jätkunud. Häda korral tõmbasin haavatul käise otsast või rebisin ta enda särgi 
küljest riideribasid. Lahingute käigus saime sakslastelt trofeena ka sidemeid, siis 
cli asi selle poolest juba lihtsam. Väga tarvilik ese oli telgipresent. Sellega vedasin 
haavatuid mööda maad nagu kelgul — nii tegin neile vähem valu.

Enamasti roomasin välja öösel. Oli julgem, riisiko ei olnud nii suur. Kujutlege 
ise niisugust ööd. Kogu aeg sähvivad välgud — lastakse rakette. Kui rakett üles 
lendab ja ümberringi valgeks muutub, laskun kähku pikali ja ootan. Läheb pime
daks, liigun kiiresti edasi, sest raketi valguses olin juba küllalt kaugele näinud. 
Seljas on mul valge kasukas, jalas valged vildid, ainult müts on hall ja paistab 
lumel silma. Vahel leban tundide kaupa liikumatuna lumes, tuleb ette, et isegi 
vees. Korra istusin ühes augus pool päeva — nii vihaselt lasti. Peaaegu alati on 
kõht tühi. Aeg-ajalt muutub nälg nii piinavaks, et roomad surnute juurde, otsid 
nende taskutes. Vahel leiadki tüki leiba.

Teine hirmus vaenlane on magamatus. Olin seda varemaltki tunda saanud. 
Tee Toropetsist Velikije Lükini läbisin ratsa, hobuse seljas, kes mulle oli antud 
patareikomandöri käsul. Korra olime nii vähe maganud ja väsinud, et jäime mõle
mad käigu peal tukkuma, hobune ja mina, ning kukkusime. Velikije Lüki all 
muutus magamatus talumatuks. Oli öid, mil une peale ei saanud mõeldagi. Neid 
on kohutav tagantjärele meenutada. Ühelt poolt laseb meie katjuuša, teiselt poolt 
vastatakse ägeda suurtüki- ja miinipildujatulega. Siis hakkavad meie lennukid 
raskelt saksa positsioone pommitama. Mitu sanitari on juba surma saanud, haava
tuid on tohutu palju. Minuga koos on väheldast kasvu vene sanitar, kuid järsku 
ei ole ka teda enam, olen jälle üksinda. Aina rooma ja rooma, tiri üht haavatut 
teise järel tule alt välja. Oled surmani väsinud, aga magamisest ei saa juttugi olla 
ei sel ööl ega ka järgmisel, mis on täpselt samasugune nagu eelminegi. Ka päeval 
ei leidu selleks võimalust. Kui on õnne, tukastad kusagil kraavis mõnikümmend 
minutit, see ongi kõik. Kord möödus terve nädal, mille kestel sai võib-olla ainult 
tunni või paai- magada. Mõnikord vajusin muldonnis laibana otse haavatute vahele, 
et natukenegi puhata. Muide, rindel ainult niiviisi magatigi, külg külje vastas, et 
vähegi sooja saada. Kord tunnen läbi une, et üks külg on jahedam kui teine. 
Püüan uuesti magama jääda, kuid külg muutub üha külmemaks. Tõusen üles. Haa
vatud sõdur mu kõrval on surnud.

Haavatute hulgas oli eestlasi, oli venelasi. Mäletan üht tuttavat eestlast, kellel 
mürsukild oli mõlemad jalad läbistanud. Roomasin lähemale, mees oigab, näen, et 
on elus. Tõmbasin jalad ülaltpoolt põlvi žguttidega kokku ja vedasin teda umbes 
pool kilomeetrit telgiriidel mäe veergu mööda tagala poole. Vedada tuli roomates. 
Kuid Velikije Lüki ümbruses on maastik künklik. Kui jõudsime künka taha, võisin 
püsti tõusta. Siis tuli üks sõdur mulle appi, kes ainult käest oli haavata saanud.
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Vigastatud jalgadega mehel oli üksainus meeleheitlik mõte: «Kas mu jalad võe
takse nüüd maha? Kas tõesti jään jalutuks?»

ühel teisel sõduril olid jalad poolest säärest saadik ära. Pöidasid polnud kusa
gil näha, haavatu oli juba ise tahapoole roomanud. Sel mehel jätkus meelekindlust 
nalja teha. Naeris, et nüüd tehtavat talle raudjalad alla. Seda mõtet tal nähtavasti 
ei olnudki, et võiks ka surra, võimalus, mis ähvardas kõiki niisuguseid haavatuid.

Tugevaid valusid talusid mehed, kes olid kõhust haavatud. Vahel ei lubanud 
Tiad end sõrmeotsagagi puudutada, sidumisest rääkimata. Nad oigasid, palusid end 
maha lasta. Veel raskem oli põrutada saanutega, need mõnikord lausa karjusid. 
Velikije Lüki lahingutes sain ka ise kergelt põrutada; pidin mitu tundi lamama, 
enne kui jälle liikuda suutsin.

Haavu oli igasuguseid. Mul ei lähe meelest mees, kellel lõhkekuul oli ühest 
põsest sisse tunginud ja teisest välja läinud. Nägu oli kohutavalt purustatud, keel 
rippus suust kaugele välja, ühestki sõnast ei olnud võimalik aru saada. Seetõttu ei 
saanudki teada, mis rahvusest ta oli. Raske oli talle isegi sidet teha.

Kui praegu küsida, mis andis mulle jõudu tegutsemiseks ja kõige selle talu
miseks, siis peatus peamine põhjus ikkagi selles, et igast haavatust oli kahju. Pea
aegu kõik nad olid noored, tugevad nagu ma isegi, paljud olid väga vaprad, lubasid 
varsti tagasi tulla. Oli muide ka teistsuguseid. Minu esimene haavatu oli kuuli õlga 
saanud. Oli kapriisne mehike, oigas ja aietas. Kui teda sidusin, ütles: «Minu sõda 
on sõditud.»

Kõige rohkem oli peahaavu. Selliste haavatute vigastused olid pealtnäha 
väikesed, verd tuli vähe või ei tulnud üldse, seetõttu lootsin oma lihtsameelsuses 
nende paranemist kõige enam. Enamasti olid nad teadvuseta. Võimaluse korral 
kandsin neid seljas, polnud ju karta, et nad valu tunneksid. Kui oma koorma 
arstidele üle andsin ja nende silmist haavatu kohta midagi välja lugeda püüdsin, 
pöörasid nad tavaliselt pilgu kõrvale ning kehitasid ainult õlgu...

Oma kõige hirmsama sõjaelamuse elasin läbi mitte rindel, vaid umbes neli 
kilomeetrit tagapool. Olin käinud haavatutele ojast vett toomas ja pöördusin üle 
lumise mäe meie peatuspaika tagasi. Umbes poolel mäel lendas üle pea kolm 
saksa hävitajat. Nad nähtavasti nägid mind, sest üks pöördus ümber, tuli tagasi, 
laskus madalamale ja hakkas kuulipildujast tulistama. Umbes viis meetrit minust 
kaugemal lõi kuuliderida tuisates lumme. Kukkusin ehmatusest maha, vesi paiskus 
katelokist välja. Kuid kohe olin jälle püsti ja hakkasin jooksma. See oli kõige 
rumalam, mida üldse teha võisin. Lennuk pöördus ringiga tagasi ja hakkas uuesti 
tulistama. Kukkusin jälle. Seekord tabas valang täpsemini, nähtavasti umbes meeter 
maad minust ettepoole, sest lund tuiskas mulle peale. Võtsin kogu meelekindluse 
kokku, jäin liikumatult lamama, ja enam ta tagasi ei tulnud. Aga kuidas see sünd
mus vapustas. Üksikut inimest niiviisi küttida! Pealegi oli mul punase ristiga sani- 
taarpaun seljas, mida lendur tingimata pidi nägema...

Olin tookord noor ja julge, närvid olid korras. Kui minu kohta on öeldud, et 
ma ei kartnud verd, siis on see õige. Seda muuseas ei karda ma praegugi. Surnuid 
ma enne sõda kartsin, sõjas ei kartnud, nüüd kardan jälle. Suurtükki ei kartnud, 
kuuli ei kartnud. Polnud õigupoolest midagi, mida oleksin kartnud. Rindel polegi 
nii väga hirmus seetõttu, et otsest ohtu pole näha. Kui kuuled kuuli vingumist, 
siis tead, et see kuul ei tule pihta. Kui pihta tuleb, siis karta ei tea, sest seda 
kuuli ei kuule. Lennukit aga hakkasin sellest päevast kartma. Ja isegi sedavõrd, 
et kui kuulsin öösel saksa lennuki mürinat, siis magada ei saanud. Ning sõja lõpul 
ei olnud need minu kiidetud närvid enam kaugeltki seda, mis varem...

Üldiselt oli mul siiski õnne. Välja arvatud paar väikest kildu, mis ma Kura
maal näkku sain, jäin sõjast puudutamata. Minu jaoks, nagu öeldakse, kuuli ei 
olnud. Muide, snaiperite kuulidest said meil paljud surma ja haavata. Mäletan üht 
teelõiku rindel, mis pidevalt oli saksa snaiperi tule all. Enne mind läks sealt läbi 
ohvitser, kes sai kuuli käsivarde. Siis tulin mina. Mind ei tulistatud. Võib-olla oli 
snaiper postilt silmapilguks lahkunud, võib-olla vaatas sel ajal mujale. Pärast mind 
tulid sõdurid, need said jällegi pihta.

Kui mul nüüd uuesti tuleks sõtta minna, kas ma siis nii kergesti pääseksin? 
■Juba üksnes sellegipärast on mul üksainus suur soov — et sõda enam ei tuleks.»

Vestles M. Kink
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KOGEMUSTE VAHETAMINE ЭД KASUISTIKA

HÜPOKALIEEMIAST TINGITUD MAORESEKTSIOONIJÄRGNE 
ANASTOMOSIIT

L. WAINER ja D. KULDEVA
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonna-, operatiivse kirurgia ja 

topograafilise anatoomia kateedrist, juhataja Eesti NSV teeneline teadlane 
professor A. Linkberg, ja Tartu Linna Kliinilisest Haiglast, peaarst R. Lepner)

Pärast mao resektsiooni võib tekkida mitmesuguseid . tüsistusi, nagu 
oksendamine, luksumine, mao ja soolte atoonia ning anastomosiit. Need 
on sageli tingitud organismi kaaliumidefitsiidist, mida on võimalik edu
kalt ravida vee- ja mineraalide ainevahetuse reguleerimise teel. Niisuguste 
haigete kohta on osutunud otstarbekaks sisse seada kontrollkaart (bilansi- 
kaart), mis kajastab igapäevast veebilanssi ning elektrolüütide nihkeid 
vereplasmas ja uriinis (3). Mao resektsiooni puhul ei tule piirduda ainult 
vee- ja mineraalide ainevahetuse bilansi koostamisega, vaid haiget peab 
uurima kompleksselt ja tema ravimisel arvestama tavaliste laboratoor
sete andmete kõrval ka muid täiendavaid biokeemiliste uuringute and
meid. Nendest seisukohtadest lähtudes pöörame erilist tähelepanu mao- 
operatsioonijärgsetele elektrolüütide ainevahetuse häiretele.

54-aastane naispatsient M. L. (haiguslugu nr. 733/1962. a.) viibis Tartu Linna 
Kliinilise Haigla haavaosakonnas ravil 25. veebruarist 25. aprillini 1962. a. Diagnoos: 
kaksteistsõrmiksoolehaavand. Haigus oli väldanud 8 aastat, selle aja jooksul oli 
kahel korral tekkinud haavandist verejooks. Haige oli korduvalt viibinud kliini
lisel ja sanatoorsel ravil.

Pärast tavalist ettevalmistust tehti 3. märtsil 1962. a. mao resektsioon Hoff- 
meister-Finstereri meetodil. Kasutati eeterhapniknarkoosi. Operatsioon kestis 1 tund 
ja 40 minutit ning kulges iseärasusteta. Ka operatsioonijärgne periood möödus algul 
tavaliselt. Kuuendast päevast alates arenesid haigel anastomosiidi nähud, tekkisid 
korduv oksendamine, röhitised, raskustunne ülakõhus, iiveldus- ja nõrkustunne. 
Oksemasside hulk ulatus mõnel päeval 1—1,5 liitrini. Haiget kontrolliti röntgeno- 
loogiliselt korduvalt, kusjuures leiti, et resektsioonijärgne ektaatiline maokönt oli 
vedelikuga täidetud. Kontrastaine anastomoosi ei läbinud. Anastomoos muutus, 
läbitavaks alles 33. päeval.

Vaatlusalusel esines väljakujunenud anastomosiidi puhul kaaliumi- 
defitsiidile iseloomulik kliiniline pilt: apaatia, lihaste nõrkus, soolte- 
atoonia ja iiveldustunne. Leekfotomeetri abil määratud kaaliumisisaldus 
vereseerumis oli nädala vältel 3,26—4,0 mekv./l (12,7 — 15,9 mg%). Sel 
perioodil tehtud elektrokardiogrammis ilmnes tugevaid bioelektrilisi 
muutusi, mis viitasid hüpokalieemiale: QT = 0,44". I — P lame, S puudub, 
T isoelektriline. II — P normis, S puudub, T isoelektriline. III — P nor
mis, r (pilbastunud) < S, T isoelektriline. CRi — P lame, r-sakk mõõdu
kalt kõrgenenud, T isoelektriline. CR4 — P lame, T negatiivne. CRe — 
P normis, T lame negatiivne. Enne operatsiooni tehtud elektrokardio
grammis leidusid koronaarpuudulikkusele tüüpilised muutused. Hüpo
kalieemiale iseloomulikke muutusi (elektrilise süstoli pikenemine, iso- 
elektrilised T-sakid) ei esinenud.

Haigel määrati enne ning korduvalt pärast operatsiooni üldvalgu ja 
valgufraktsioonide sisaldus veres. Enne operatsiooni oli üldvalku 7,49 ga
sellest albumiine 55%; globuliine: ai 3,8%, a2ll,3%, (3 12,5% ja у 17,4%. 
Pärast operatsiooni oli üldvalku 6,77—7,8% ja albumiine 49,4—58,3%.

Anastomoosis kujunenud passaažitakistuse põhjuseks oleme pidanud 
õmbluse piirkonnas tekkinud turset ning maoköndi ja soole atooniat, mida 
põhjustab organismi kaaliumidefitsiit. Oksendamise tagajärjel kaaliumi- 
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kadu suurenes, mis omakorda soodustas anastomosiidinähtude süvene
mist. Kirjanduse andmetel on oksemasside kaaliumisisaldus 2—4 korda 
suurem kui vereplasmal (1, 6). Anastomosiidi ravi eesmärgil haiget suu 
kaudu ei toidetud, mille tõttu organismi kaaliumidefitsiit veelgi suu
renes.

Kaaliumi-ainevahetuse häired võivad ilmneda nii hüpo- kui ka 
hüperkalieemia suunas. Need terminid on teataval määral ebatäpsed, 
sest nad näitavad kaaliumidefitsiiti või üleküllust ainult veres, mis 
tegelikult sisaldab ainult 2% kogu organismis leiduvast kaaliumist. 
Ekstra- ja intratsellulaarse kaaliumi proportsioon (normaalselt 1:30} 
muutub patoloogiliste protsesside korral tunduvalt, mille tõttu pole või
malik teha järeldusi vereplasma kaaliumi ja kudedes leiduva kaaliumi 
vahekorra muutustest. Seetõttu kasutab enamik autoreist väljendeid 
«kaaliumi defitsiit» ja «kaaliumi üleküllus» (1).

Operatsioonijärgne sooleparees on tavaline reaktsioon pärast kõhu- 
õõne operatsiooni. Peristaltika taastub tavaliselt 24 tunni pärast. Kui see 
spontaanselt ei taastu, järgneb kliiniline staadium, mille puhul võib rää
kida soolte atooniast. Seejuures tuleb meeles pidada, et soolte atoonia on 
sageli organismi kaaliumidefitsiidi üks esimesi sümptoome (6).

Närvisüsteem ja südamelihas reageerivad peamiselt vereplasma kaa- 
liumisisalduse muutustele, millega võiks seletada südame ja närvisüsteemi 
osas varakult väljakujunevat sümptomatoloogiat ning ühtlasi kiiret ravile 
allumist (1).

Kaaliumidefitsiidi ja kaaliumi ülekülluse puhul võib kliiniline pilt 
sageli olla ühesugune (6). Diferentsiaaldiagnostika seisukohalt on sel 
puhul määrav tähtsus iseloomulikel muutustel elektrokardiogrammis: 
ST langus, T-saki madaldumine, laienemine või negatiivseks muutumine 
ja QT-intervalli pikenemine. Sellised muutused ilmnesid ka meie haigel 
anastomosiidi ajal tehtud elektrokardiogrammis. Elektrokardiogrammi 
andmetele võib ka siis tugineda, kui kaaliumisisaldus veres säilib näi
likult normaalsena dehüdratatsiooni tõttu (2, 5). Et vereseerumi valgu
fraktsioonide ja üldvalgu hulk kõikusid normi piires, siis pole tõenäoline, 
et ödeem anastomoosi piirkonnas tekkis hüpoproteineemia alusel. Ravi 
vältel tehti korduvalt vereülekandeid, millega välditi verevalkude hulga 
suuremaid nihkeid.

Anastomosiidi raviks tehti korduvalt maoloputusi ja paranefriumi 
novokaiinblokaade, manustati spasmolüütikume (atropiini ja priamiidi) 
ning kasutati balansseeritud infusioonteraapiat (4). Seejuures arvestati 
bilansikaardi näitajaid. Haigele manustati 2 korda päevas tilkinfusiooni 
teel kokku 2—2,5 liitrit vedelikku: 5%-list glükoosilahust ja Ringeri 
lahust ä 1 liiter, 20—40%-list hüpertoonilist glükoosilahust koos insulii
niga (5—8 toimeühikut) 20 ml, 10%-list kaaliumkloriidilahust 50—lOOml, 
5%-list Bi-vitamiinilahust 2,0 ml ja konservverd ülepäeviti 100,0— 
200,0 ml. Hüpertoonilist glükoosilahust manustati koos insuliiniga, et 
kompenseerida kaaliumidefitsiiti rakkudes (1, 2). Korduvad vereülekan
ded kompenseerisid kaaliumidefitsiiti organismis osaliselt.

Pärast kaaliumkloriidilahuse süstimist paranes haige seisund tundu
valt. Esimesel nädalal pärast kaaliumipreparaadi manustamist vähenes 
oksendamine märgatavalt ning esines hiljem veel üksikutel päeva
del. Ravi tulemusena patsient tervistus ja lahkus kliinikust 50. päeval 
pärast operatsiooni.

KIRJANDUS: 1. Блажа К., Кривда С. Теория и практика оживления в хирургии. 
Бухарест. 1963. — 2. Cort, J. und F е n с 1, V. Physiologie der Körperflüssigkeiten, 
Jena, 1958. — 3. D о h r m a n n, R. Einführung in die prä- und postoperative Was- 
ser- und Elektrolyttherapie, 1959. — 4. L i n k b e r g, A. ja Tihane, H. Eesti NSV 
VIII vabariikliku kirurgide teaduslik-praktilise konverentsi ettekannete referaadid, 
Tartus 25.—27. okt. 1962. a., 36—37. — 5. S c h m i 11, W. Allgemeine Chirurgie. 
Leipzig, 1958. — 6. W i e m e r s, K. und К e r n, E. Die postoperativen Frühkomplika- 
tionen. Stuttgart, 1957.
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АНАСТОМОЗИТ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА, ВЫЗВАННЫЙ 
ГИПОКАЛИЕМИЕЙ

Л. Вайнер и Д. Кульдева

Резюме

После резекции желудка могут возникнуть такие осложнения, как рвота, икота, 
■атония желудка и кишечника и анастомозит, обусловленные недостатком калия в орга
низме. Успешное лечение этих осложнений состоит в регуляции водно-минерального 
обмена. При резекции желудка надо не ограничиваться составлением баланса водно
минерального обмена у больного, а обследовать его комплексно. При лечении наряду 
с обычными лабораторными данными необходимо учитывать и данные дополнитель
ных биохимических исследований.

Подробно описывается случай заболевания анастомозитом, который имел место 
'после резекции желудка как следствие недостатка калия в организме.

KROONILINE SUBDIAFRAGMAALNE 
EKSTRAPERITONEAALNE ABSTSESS

Z. NIHHAMKIN

Subdiafragmaalsed abstsessid on teisesed haigusprotsessid, mis teki
vad pärast operatsiooni või põletikuliste muutuste arenemist kõhuõõnes 
<1, 2, 3).

Kuid 4,3—10,9%-l juhtudest jääb subdiafragmaalsete abstsesside 
etioloogia selgusetuks, kusjuures sagedamini kui muudel juhtudel on 
etioloogia teadmata selliste ekstraperitoneaalsete abstsesside puhul, mil
les gaasimulli röntgenoloogiliselt ei sedastata (4).

Subdiafragmaalsete abstsesside diagnoosimisel peavad mõned autorid 
(3) tähtsaks röntgenoloogilist uurimismeetodit, seevastu teised aga (1) 
hindavad seda kui abimeetodit niisuguste abstsesside diagnoosimisel, 
mille abstsessiõõnes ei ole gaasi.

Muude teada olevate kliiniliste tunnuste (kehatemperatuuri tõus, 
valud, üldine nõrkus), samuti anamneesi andmete kõrval avalduvad sub
diafragmaalsete abstsesside puhul ka kindlad röntgenoloogiliselt avasta
tavad tunnused, nimelt diafragma kõrgseis, diafragma muutunud või 
piiratud liikuvus, eksudaat recessus costodiaphragmaticu^es, lisavarjud, 
mis tavaliselt kulgevad horisontaalses suunas.

Meile kättesaadavas kodumaises kirjanduses leidsime kroonilise sub- 
diafragmaalse abstsessi juhule vaid ühe viite, kusjuures ei olnud ära 
toodud abstsessi täpset lokalisatsiooni (1). Seetõttu peaksid tähelepane
kud ühe kroonilise subdiafragmaalse ekstraperitoneaalse abstsessi juhu 
kohta kliinilisest aspektist huvi pakkuma.

20-aastane meespatsient E. (haiguslugu nr. 834/1966. a.) saabus haiglasse 14. no
vembril 1966. a. Ta kaebas periooditi tekkivaid valusid rindkerealuses piirkonnas, 
mis ei olnud seoses söömisega, samuti iiveldustunne! ja vahete-vahel ilmnevaid 

■röhitisi. Ta pidas end haigeks vaid viimaste kuude jooksul. Varem polnud pat
sienti kliiniliselt uuritud. Lapsena oli põdenud leetreid, grippi, sageli angiini. 
1966. aasta jaanuaris oli tehtud tonsillektoomia, sama aasta juulis oli teda ope
reeritud mõlemapoolse kubemesonga tõttu.

Objektiivsel uurimisel siseelundite patoloogilisi muutusi ei avastatud. Rind- 
kereelundite röntgenoloogilisel uurimisel (röntgenoskoopia ja röntgenograafia) tehti 
kindlaks recessus costodiaphragmaticus’e külgmises osas 5X3 cm suurune ovaalse 
kujuga keskmise tihedusega moodustis, mille kontuurid selged, kohati märgata 
lubjastumist (vt. tahvel XIX, röntgenogramm 1). Diafragma tavalises asendis,

* Töö on ette kantud Tallinna Röntgenoloogide ja Radioloogide Teadusliku 
Seltsi koosolekul 21. aprillil 1967. aastal.
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TAHVEL XIX

Z. Nihhamkin



TAHVEL XX

Z. Nihhamkin, L. Reinvald

Röntgenogramm 3
Külgülesvõte (laterograafia) samast haigest
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diafragma liikuvus normaalne. Pärast pneumoperitoneum’i rajamist (1500 ml 
hapnikku) sedastati gaasimulli taustal parema diafragmakupli all ja diafragma 
roietepoolses osas paiknev 10X7 cm suurune ümmargune tihke moodustis, milles 
leiduvad üksikud lub j astunud kolded. Moodustise kontuurid selged, kohati näha 
lubjastumist. Selle ülemise seesmise serva piirkonnas 2,5 cm pikkune sirbikujuline 
gaasimull (vt. tahvel XIX ja XX, röntgenogrammid 2 ja 3). Haiget uuriti püsti
asendis, samuti lamamisasendis (vasakul küljel). Röntgenoloogilise uuringu tule
muste alusel pandi diagnoos: kõhuseina ehhinokokk. Haiget otsustati opereerida.

Operatsiooni ajal avastati liikumatu moodustis, mis oli kinnitunud laial alusel 
rindkere külgseinal ning tihedalt liitunud X roide ja diafragma pars costalis’ega. 
Nimetatud moodustis asetses ekstraperitoneaalselt ja ulatus kõhuõõnde. Operatsiooni 
ajal resetseeriti osa X roidest. Eemaldati 10X7X4 cm suurune roide luuümbrisega 
liitunud moodustis. Selle seinad tihked, kohati lubjastunud. Moodustis täidetud 
poolvedela, kollast värvust lõhnata massiga. Õõne seesmine pind sile. Mäda bakte
rioloogiline külv steriilne. Histoloogilisel uuringul avastati operatsioonipreparaadis 
vöötlihaskiude ja abstsessi ümbritsev tihke fibroosne kapsel. Abstsessi seinas hul
galiselt lümfotsüüte ja plasmarakke (krooniline põletik), seina katavad mädakogu- 
mid. Roide koed normaalse struktuuriga. Diagnoos: krooniline abstsess.

Kirjeldatust selgub, et eksisime kliinilise diagnoosi määramisel. 
Moodustise tihke, kohati lubjastunud kapsel, lubjastunud kollete olemas
olu, sirbikujuline gaasimull — kõik nimetatud asjaolud viisid meid eksi
teele. Seda soodustas ka see, et röntgenoloogilise uuringu andmeil me ei 
avastanud muutusi diafragma asetsuses, samuti anamneesi andmeil ei 
olnud haige varem põdenud kõhuõõne põletikulist haigusi.

Kroonilist subdiafragmaalset ekstraperitoneaalset abstsessi tuleb ette 
väga harva. Kopsude alumises külgmises osas nähtava ebaselge varju 
röntgenoloogilisel diferentsiaaldiagnoosimisel peab silmas pidama abst
sessi esinemise võimalust ning tuleb rakendada kõiki võimalikke uurimis
meetodeid, eriti aga pneumoperitoneum’! rajamist. Muidugi, lõppdiag- 
noosi võib määrata ainult histoloogilise uuringu alusel.

KIRJANDUS: 1. БакурадзеЭ. И. К вопросу клиники и лечения субдиафраг
мальных абсцессов. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Тбилиси, 1960. — 2. Завад
ская М. Я. Сб. научных трудов. Ташкент, Мед. Инет., т. 23, 1962, 279—282. — 
3. Неверко А. А. Здравоохр. Белоруссии, 1964, 5, 40—43. — 4. О с и п о в а т Б. Л., 
Жислнна М. М. Поддиафрагмальный абсцесс. Клиника, диагностика и лечение, М„ 
1956.

ХРОНИЧЕСКИЙ ПОДДИАФРАГМАЛЬНЫЙ ЗАБРЮШИННЫЙ АБСЦЕСС

3. Нихамкин.

Резюме

Поддиафрагмальные абсцессы являются вторичными процессами, развивающи
мися после оперативных вмешательств или воспалительных заболеваний в брюшной 
полости. Однако в 4,3—10,9% случаев этиология поддиафрагмальных абсцессов оста
ется неясной.

В диагностике поддиафрагмальных абсцессов некоторые авторы придают решаю
щее значение рентгенологическому методу, другие же считают рентгенологическое 
исследование при безгазовых абсцессах вспомогательным средством. При дифферен
циальной диагностике неясной тени в нижнелатеральной части легкого следует пред
положить о возможности поддиафрагмального абсцесса и применить все доступные ме
тоды исследования, в частности, диагностический пневмоперитонеум.

Приводится описание случая поддиафрагмального забрюшного абсцесса.
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MÕNEDE ANTIBAKTERIAALSETE RAVIMITE 
KÕRVALTOIMEST VERERINGESÜSTEEMISSE

L. REINVALD
(Tallinna Linna Tuberkuloositõrje Dispanserist, peaarst I. Krainjaja)

Mitmed antibakteriaalsed preparaadid, eelkõige streptomütsiin, ftiva- 
siid, PAS jt., mida manustatakse pikka aega, avaldavad kõrvaltoimet 
vereringesüsteemisse. Kirjanduse andmeil toimib streptomütsiin nii kah
justatud [I. Sledzevskaja (6), N. Starostenko (7)] kui ka tervesse süda
messe [A. Mihnev ja I. Gandža (5)] vagotroopselt, mistõttu koronaarvere- 
varustus võib halveneda. Samal põhjusel tekivad ka perifeersete kapil
laaride spasmid [A. Harkov (9)]. PAŠ võib esile kutsuda kodade virven
duse [R. Hubaytar ja D. Simpson (11)].

Mõnes töös väidetakse, et ftivasiid südame depolarisatsiooni ja repo- 
larisatsiooni kas üldse ei mõjusta [I. Stukalo jt. (8)] või isegi normalisee- 
rib südame talitlust [A. Harkov (10)], kuid kliinilistest andmetest lähtudes 
[M. Klebanov, A. Mamolat (2)] põhjustab ftivasiid sageli hoopis tahhü- 
kardiat ja valusid südame piirkonnas.

Käesoleva töö ülesandeks oli selgitada streptomütsiin! (1 g), ftivasiid! 
(2 g) ja PAS-i (12 g) ühekordsete annuste toimet vereringesüsteemisse. 
Uuriti 23 meeshaiget, kellest 4 põdes eksudatiivset pleuriiti, 10 koldelist 
ja 6 infiltratiivset kopsutubeTkuloosi, 2 ägedat bronhiiti ja 1 haimoriiti. 
Haigete vanus oli 19—28 aastat.

Kõik uuringud tehti põhiainevahetuse foonil pärast haiguse intoksi- 
katsiooninähtude kadumist. Esimest korda uuriti enne ja teist korda 
1,5—2 tundi pärast iga ravimi eraldi manustamist, s. o. ravimi maksi
maalse kontsentratsiooni ajal veres [O. Makejeva (4), M. Amiantova jt. 
(1) ja N. Makarevitš jt. (3)]. Uuritavatel mõõdeti pulsisagedust, arteriaal
set rõhku, verevoolu kiirust (oksühemomeetri abil) ja veresoonte resis
tentsust (Nesterovi järgi), tehti ostsillogrammid mõlemalt õlavarrelt ning 
elektro- (EKG) ja ballistokardiogrammid (BKG).

Tabel I
Ostsillograafilise indeksi (OI) muutused pärast ravimite manustamist

Ravim
OI langus OI tõus

Muutu
matu OI

Kokku 
haigeidkuni

2 mm
2 mm ja 
rohkem

kuni
2 mm

2 mm ja 
rohkem

1. Streptomütsiin 2 13 2 1 2 20
2. Ftivasiid 5 11 3 — 1 29
3. PAS 4 9 — 1 4 18

Ostsillogrammid registreeriti pärast streptomütsiini ja ftivasiidi 
manustamist 20-1 ja pärast PAS-i andmist 18 haigel. Uurimistulemuste 
hindamisel pöörati tähelepanu ostsillograafilise indeksi suurusele ja 
kõvera laadile. Pärast kõigi nimetatud ravimite manustamist ostsillograa- 
üne indeks enamikul juhtudest langes (vt. tabel 1). Ainult üksikjuhtudel 
see ei muutunud või isegi tõusis. Seega perifeersete veresoonte toonus 
ravimite maksimaalse kontsentratsiooni ajal veres enamikul haigetest 
tõusis.

Veresoonte resistentsus määrati kõigil 23 haigel. Pärast streptomüt
siini manustamist resistentsus vähenes 8 (34,7±9,9%), pärast ftivasiidi ja 
PAS-i vastavalt 7 (30,4% ±9,5%) ja 2 (8,7% ±6%) isikul. Verevoolu kii
rus ja arteriaalne rõhk ravimite toimel nimetamisväärselt ei muutunud, 
pulsisagedus muutus harva. Ainult ühel juhul põhjustas ftivasiidi tarvi
tamine tahhükardia.
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Tabel 2

blektrokardiograafilised muutused pärast ravimite manustamist 23 haigel

Nimetus Streptomüt
siin Ftivasiid PAS

1. Rütmihäired 2 5 2
2. Juhtehäired 1 1 1
3. Koronaarverevarustuse häired 7 6 2
4. Süstoolse näitaja suurenemine 5 8 4

Elektrokardiogrammides ilmnesid pärast ravimite manustamist mit
mesugused mõõdukad kõrvalekaldumised (vt. tabel 2). Pärast ftivasiidi ja 
streptomütsiini manustamist tekkisid muutused 14 (60,9±10%), pärast 
PAS-i andmist 9 (39,1% ±10,1%) haigel. Nagu tabelist 2 nähtub, tähel
dati kõige sagedamini koronaarverevarustuse häireid ja süstoolsete näi
tajate suurenemist. Harvemini esinesid rütmi- ja juhtehäired: respira- 
toorse arütmia tugevnemine, ühel juhul P-Q-intervalli pikenemine kuni 
0,22 sekundini ja kahel korral QRS-kompleksi pikenemine 0,11 sekun
dini. Ühel haigel tekkis pärast kõigi kolme preparaadi manustamist, 
teisel ainult ftivasiidi puhul Vi- ja V2-lülitustes M-kujuline QRS-korftp- 
leks. Nimetatud juhul võib oletada kopsu arteriaalse süsteemi angiospas- 
tilist reaktsiooni, mis põhjustas parema vatsakese akuutse ülekoormuse — 
EKG muutused olid iseloomulikud aktivatsiooni aeglustumisele (vt. tah
vel XX, elektrokardiogrammid).

Ballistokardiogrammi registreerisime sünkrooniliselt elektrokardio- 
grammiga kõigil 23 haigel. Esimese astme funktsioonihäire (Browni 
järgi) tekkis ftivasiidi mõjul 8-1 (34,7% ±9,9%), streptomütsiini ja PAS-i 
toimel (13,0% ±7,2%) 3 haigel. Kui otsustada H-K-intervalli muutuste 
järgi, pikenes hemodünaamiline süstol vastavalt 13, 14 ja 10 haigel.

Töö tulemusena selgus, et kõne all olevad ravimid võivad vereringe- 
süsteemi mõjustada. Ravimite maksimaalse kontsentratsiooni ajal veres 
tõusis veresoonte toonus perifeerses, mõnel juhul ka kopsu arteriaalses 
süsteemis. Streptomütsiini ja ftivasiidi toimel langes osal haigetest peri
feersete kapillaaride resistentsus, mõnevõrra halvenes koronaarvereva- 
rustus, pikenesid südame hemodünaamiline ja elektriline süstol. PAS-i 
kõrvaltoime esinemissagedus, välja arvatud hemodünaamilise süstoli pike
nemine, jäi enamasti juhuslikkuse piiridesse (Studenti järgi). Statistiliselt 
oluliselt sagedamini (kui pärast PAS-i manustamist) täheldati kapillaa
ride resistentsuse langust pärast streptomütsiini ja ftivasiidi ning ballisto- 
kardiograafilist I astme funktsioonihäiret pärast ftivasiidi andmist.

Meie arvates toimivad mainitud ravimid südamesse ja veresoonkonda 
vegetatiivse närvisüsteemi kaudu. Muutused väljendusid mõõdukate kõr- 
valekaldumistena normist ja kadusid pärast ravi katkestamist. Järelikult 
olid need funktsionaalset laadi ega olnud vastunäidustuseks terve vere- 
ringesüsteemiga haigete ravimisel.

KIRJANDUS: 1. А м и а н т о в а М. А. и др. Пробл. туберкулеза. 1957, 8. 101 — 
IC4. — 2. Клебанов М. А., М а м о л а т А. С. В кн.: Фтивазид. М., 1954, 115— 
135. — 3. Макаревич Н. М. и др. В кн.: Современные вопросы химиотерапии ту
беркулеза. М., 1961, 85—90. — 4. Макеева О. О. Пробл. туберкулеза, 1953, 5, 14— 
15. — 5. М и х н е в А. Л., Г а н д ж а И. М. Врачебн. дело, 1952, 11, 975. — 6. След- 
зейская И. К- Влияние пенициллина и стрептомицина на функциональное состоя
ние миокарда при лечении различных форм эндокардита. Автореферат дисс. канд. мед. 
наук. Киев, 1959. — 7. Старое тенко Н. Т. Труды Кишиневского государствен
ного медицинского института. Кишинев, 1955, 147—150. — 8. Стукало И. Г. и др. 
Тезисы докладов VII Всесоюзного съезда фтизиатров. М., 1964, 127—128. — 9. Харь
ков А. А. В кн.: Стрептомицин в терапии туберкулеза. М., 1949, ИЗ—122. — 10 Он-же. 
Пробл туберкулеза, 1956, 2. 21—28. — 11. Hubaytar, R. Т., S i m р s о n, D. G. 
Amer. Rev. resp. Dis. 1962, 86, 5, 720—722.
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ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Л. Рейнвальд

Резюме

Было исследовано влияние максимальных однократных терапевтических доз стреп
томицина, фтивазида и ПАСК на органы кровообращения. С этой целью 26 мужчинам 
в возрасте от 19 до 28 лет, больным туберкулезом легких (23 больных), острым брон
хитом (2 больных) и хроническим гайморитом (1 больной), проводили электро- и бал
листокардиографическое и осциллографическое исследования, измеряли артериальное 
давление, скорость кровотока (при помощи оксигемометра) и резистентность капилля
ров по Нестерову. Полный комплекс исследований проводили до дачи изучаемого пре
парата и через 2 часа после введения каждого лекарства в отдельности. К исследова
ниям приступали только после исчезновения всех явлений интоксикации, вызванных 
заболеванием.

В результате проведенных исследований было обнаружено, что фтивазид и стреп
томицин оказывали побочное действие на сердечно-сосудистую систему значительно 
чаще (у 14 из 26 больных), чем ПАСК (у 9 из 26 больных). Побочное действие 
названных препаратов носило функциональный характер и чаще всего выражалось во 
ьременном ухудшении коронарного кровообращения, повышении тонуса перифериче
ских и легочных сосудов (главным образом после введения стрептомицина и фтива
зида) и в непродолжительном снижени контрактильной, способности миокарда желу
дочков (вследствие введения фтивазида).

SÜSTEEMSEST ERÜTEMATOOSSEST SÖÖTRAIAST

N. BARTELSEN ja G. PROKOFJEVA 
(Tallinna Harjumäe Haiglast, peaarst R. Mirošnitšenko)

Süsteemset erütematoosset söötraiga (lupus erythematosus systemi- 
cus) on käsitletud paljudes uurimustes [V. Nassonova (3), G. Rajevskaja 
(5), M. Kisseljova (2), G. Glavinskaja (1) jt.]. Kuid haiguse kliinilise pildi 
mitmekesisus ja diagnoosimise raskused, samuti asjaolu, et nimetatud 
kollagenoosi esineb viimasel ajal sagedamini, tingivad uute tähelepane
kute tundmaõppimise vajaduse.

Meie vaatlusaluste hulgas oli viimase kaheksa aasta jooksul viis 
20—44 aasta vanust naist, kes põdesid süsteemset erütematoosset sööt
raiga. Haiguse algus ja kulg oli erinev. Ainult ühel juhul algas see 
ägedalt, kusjuures kehatemperatuur oli kõrgenenud ja näonahale ilmus 
liblika kuju meenutav erüteem. Neljal juhul arenes haigus aeglaselt, 
enne kliinilise pildi väljakujunemist kestis latentne periood pikka aega, 
mille kestel haiged kaebasid ainult liigesevalusid. Sel põhjusel arvati 
kauemat aega, et nad põevad reumatoidset polüartriiti. Kõigil neljal 
juhul diagnoositi süsteemset erütematoosset söötraiga alles pärast seda, 
kui liigesekah j ustustele lisandusid nahakah j ustused. Ühel haigel aval
dusid need kolm aastat, ülejäänutel neli, kuus ja seitse aastat pärast 
haiguse algust.

Allpool toome kahe haigusloo väljavõtted.

Juht 1. 31-aastane naispatsient P. (haiguslugu nr. 266/1963. a.) suunati Tal
linna Harjumäe Haiglasse 8. veebruaril 1963. aastal. Haigel esinesid üldine nõrkus, 
kõhnumine, isutus ja liigesevalud. Ta oli haigestunud kolm aastat tagasi pärast 
balneoteraapiat sanatooriumis — tekkisid febriilne kehatemperatuur, liigesevalud 
ning ilmnesid muutused liigestes. Haiget oli haiglas mitmel korral ravitud nakkus
liku mittespetsiifilise polüartriidi tõttu. Anamneesi andmeil oli põdenud leetreid, 
harva angiini, 1961. aastal oli tehtud tonsillektoomia. Objektiivsed andmed haig
lasse saabumisel: üldseisund rahuldav, toitumus alla keskmise, nahk ja limaskestad 
normaalse värvusega, perifeersed lümfisõlmed normis. Kehatemperatuur periooditi 
subfebrülne. Sõrme-, randme- ja põlveliigesed mõõdukalt deformeerunud, valulikud; 
nende liikuvus mõnevõrra piiratud. Pulss 84 lööki minutis, rütmiline, rahuldava 
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taltumusega. Arteriaalne rõhk 120/80 mmHg. Suhtelise südametumestuse piirid 
normis. Südametoonid puhtad, tumenenud. Kopsude kuulatlemisel vesikulaarne 
hingamine. Kõhuõõneelundid patoloogiliste muutusteta. Maks ja põrn ei ole pal- 
peeritavad.

Vereanalüüs: hgb. 13,7 g%, leukots. 5000, SR 32 mm tunnis, eosinof. 4%, keppt. 
1%, segmentt. 70%, lümfots. 22%, monots. 3%. Üldvalk 7,98%, albumiine 4,32%,. 
globuliine 3,58%, albumiini-globuliinikoefitsient 1,23. Uriinianalüüs: valk puudub, 
leukots. 1—2, erütrots. 1—2 vaateväljas. Zimnitski proov iseärasusteta. Elektro- 
kardiogramm normis, südame elektrilise telje suund normaalne. Röntgenoskoopia 
abil rindkereelundite patoloogilisi muutusi ei avastatud.

Kliiniline diagnoos: kroonilise reumatoidse polüartriidi ägenemine, liigeste 
funktsionaalne puudulikkus (II staadium).

Ravile (salitsülaadid ja vereülekanded) vaatamata haige seisund ei paranenud. 
Näole ilmusid pigmendilaigud, mis andsidki põhjust süsteemse erütematoosse sööt- 
raia diagnoosimiseks. Vere uurimisel avastati söötraia rakke ja tehti kindlaks 
rosetifenomen. Raviks määrati resokiini ja kortikosteroide, mille toimel haige 
peagi paranes. 18. märtsil 1963. aastal kirjutati ta haiglast koju täiesti rahulda
vas seisundis.

Juht 2. 34-aastane naispatsient T. (haiguslugu nr. 862/1958) oli Tallinna Harju
mäe Haiglas ravil viibinud mitmel korral (ajavahemikul 1958—1960). Esimest korda 
oli sinna suunatud 1958. a. 15. aprillil. Sel ajal kaebas haige üldist nõrkust, valu
sid rindkeres paremal ja liigestes, samuti kuiva köha. Kehatemperatuur febriilne 
(38—39°). Oli haigestunud 1952. aastal. Haigus olevat alanud vähehaaval liigese
valude ja subfebriilse kehatemperatuuriga. Teda oli haiglates korduvalt ravitud 
nakkusliku mittespetsiifilise polüartriidi tõttu.

Objektiivsed andmed haiglasse saabumisel: üldseisund keskmise raskusega, toi- 
tumus alla keskmise, kaela, kaenlaaugu ja niudepiirkonna lümfisõlmed on palpeeri- 
tavad, väikesemõõtmelised ja tihked, palpeerimisel valutud. Liigeste konfigurat
sioon muutumata. Püsiv tahhükardia, pulss 100—120 lööki minutis, rütmiline. 
Arteriaalne rõhk 120/70 mmHg. Muud uurimisandmed siseelundite kohta iseära
susteta.

Vereanalüüs: hgb. 10,8 g%, leukots. 4200, SR 72 mm tunnis, leukotsüütide 
valem iseärasusteta. Uriinianalüüs: püsiv albuminuuria ja hematuuria, üksikud 
hüaliinsilindrid. Röntgenoloogilisel uurimisel sedastati kogu ulatuses tugevnenud 
kopsujoonist, siinused vabad.

Nädal pärast haiglasse saabumist ilmus erütematoosne lööve tuharate ja küü- 
narliigeste piirkonda. Haiget konsulteeris dermatoloog, kes diagnoosiski süsteemset 
erütematoosset söötraiga. Vereuuringul tehti kindlaks Hargravesi fenomen (erüte
matoosse söötraia rakud ja rosetifenomen).

Hilisematel haiglaravi perioodidel täheldati haigel tugevat kehakaalu langust, 
febriilne kehatemperatuur oli püsivat laadi. Hingamise puudulikkus süvenes. Rönt
genoloogilisel uurimisel 1960. aastal diagnoositi difuusset pneumoskleroosi, siinuste 
liiteid ja diafragma minimaalset liikuvust. Hüpokroomne aneemia progresseerus. 
Periooditi ilmus näole liblika kuju meenutav erüteem. Haige suri kodus 28. aprillil 
1960. aastal üldise kurtumuse ja kardiopulmonaalse puudulikkuse tagajärjel.

Kõigi viie haigusjuhu puhul torkab silma asjaolu, et kõige varaja
semaks haiguse tunnuseks olid liigesevaevused. Samal ajal esinesid 
mõõdukalt väljakujunenud düstroofianähud (üldine nõrkus, kõhnumine ja 
juuste väljalangemine), püsivat laadi tahhükardia, erütrotsüütide kiire
nenud settereaktsioon ja ebapüsiv subfebriliteet. Ühel vaatlusalusel 
täheldasime haiguse varajasel perioodil kõrgenenud tundlikkust paljude 
ravimpreparaatide, eriti antibiootikumide suhtes. Teisel põhjustas hai
guse ägenemise balneoteraapia.

Nahanähud ilmusid enamikul haigetest (neljal viiest) hilja — 3—7 
aastat pärast haiguse algust, mis oli hilinenud diagnoosimise põhjuseks. 
Varajasteks haiguse tunnusteks olid leukopeenia, hüpokroomne aneemia 
(kahel juhul), uriinimuutused (albuminuuria, hematuuria ja silindruuria), 
kiiresti möödunud polüserosiidid või ainult pleuriit (kahel haigel). Salit- 
sülaatide kasutamine ei andnud ühelgi juhul tulemusi. Haigusnähud vai
busid ainult kortikosteroidide ja resokiini toimel.

Kokku võttes peab märkima, et meie tähelepanekud langevad ühte 
viimaste aastate jooksul kirjanduses avaldatud andmetega [A. Nesterov ja 
J. Sigidin (4), V. Nassonova (3)] selle kohta, et kortikosteroidravist tingi
tuna on süsteemse erütematoosse söötraia kliiniline pilt käesoleval ajal 
muutunud. Sagedamini võib kohata nimetatud haiguse alaägedaid ja
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kroonilisi vorme, mille puhul pika aja vältel prevaleerivad ühe või teise 
elundi (liigesed, neerud, kopsud jt.) kahjustuse tunnused. Nendel juh
tudel võivad nahanähud üldse puududa või ilmuda alles mitme aasta 
pärast. Seetõttu peab loobuma seisukohast, mille järgi nahamuutused 
süsteemse erütematoosse söötraia puhul on alati esinevaks haigustunnu- 
seks, ning ka arvamusest, et nimetatud muutused on haiguse varaj as
teks tunnusteks.

Eespool toodust selgub, et süsteemset erütematoosset söötraiga on 
võimalik vara diagnoosida ainult siis, kui arstid selle haiguse esinemise 
võimalust alati silmas peavad. Paljud välismaa autorid rõhutavad, et sööt
raiga tuleb oletada igal juhul, kui tegemist on atüüpiliselt kulgeva hai
gusega (eriti naistel), millega kaasnevad liigesevalud ja palavik, mis ei 
möödu salitsülaatide toimel, samuti pantsütopeenia (eriti leukopeenia), 
tahhükardia, uriini koostise muutused, organismi allergiline reaktsioon 
mitmesuguste ravimite ja vaktsiinide manustamisel, ultraviolettkiirtega 
kiiritamisel ning muudel põhjustel.

Süsteemse erütematoosse söötraia varajane diagnoosimine annab 
võimaluse valida õige ravimeetodi ja -vahendi ning kaitsta haiget nii
suguste tegurite (antibiootikumid, balneo- ja füsioteraapia jm.) eest, mis 
sageli võivad esile kutsuda haigusprotsessi ägenemise.

KIRJANDUS: 1. Главинская Г. А. Сов. медицина, 1962, 12, 49—55. — 2. Ки
селева М. Н. Вести, венерол. и дерматол. 1959, 2, 17—22. — 3. Насонова В. А. 
Сов. медицина, 1962, 1, 16—21. — 4. Нестеров А. И. и Сигидин Я. И. Клиника 
коллагеновых болезней. М., 1966. — 5. Раевская Г. А. Сов. медицина, 1962, 1, 8—16.

О СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Н. Бартельсен и Г. Прокофьева

Резюме

Системной красной волчанке посвящено большое число исследований. Однако 
лслиморфность клинической картины, трудность диагностики, а также нарастание за
болеваемости этим коллагенозом в последние годы требуют проведения дальнейших 
наблюдений.

Под нашим наблюдением в течение последних 8 лет находилось пять больных с 
системной красной волчанкой. Все больные были женского пола, одна из которых была 
в возрасте 20 лет, три — в возрасте 30—40 лет и одна — 44 лет.

Начало и последующее течение заболевания не у всех больных было одинаковым. 
У одной больной заболевание началось остро с повышением температуры и про
явлением эритемы на лице, напоминающей по форме «бабочку». У остальных че
тырех больных заболевание развивалось медленно, и развернутой клинической картине 
системной красной волчанки предшествовал длительный скрытый период, при котором 
был выражен только суставной синдром. Поэтому долгое время эти больные рассматри
вались как больные ревматоидным полиартритом. У всех четырех больных диагноз 
системной красной волчанки был поставлен только после присоединения к поражению 
суставов кожных изменений, причем у одной эти изменения появились через три года, 
а у остальных — через 4, 6 и 7 лет после начала болезни. Более ранними симптомами 
у находившихся под наблюдением больных были лейкопения, гипохромная анемия, 
стойко ускоренная РОЭ, у двух человек изменения в моче (альбуминурия, гематурия, 
цилиндрурия), быстропроходящие полисерозиты или только плевриты (у двух больных).

У всех больных от лечения салицилатами эффекта не отмечалось, ремиссии уда
валось достигнуть лишь кортикостероидами и препаратами резохина.

Ранняя диагностика системной красной волчанки поможет выбрать правильную те
рапию и оградить больных от факторов, способствующих обострению процесса (анти
биотики, бальнео- и физиотерапия и т. д).
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STEIN-LEVENTHALI SÜNDROOM

Dotsent K. GROSS
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna sünnitusabi ja günekoloogia kateedrist, 
juhataja professor V. Fainberg, Tartu Linna Kliinilisest Sünnitusmajast, peaarst 

dotsent I. Veerma, ja Tartu Vabariiklikust Struumatõrje Dispanserist, peaarst
Eesti NSV teeneline arst V. Paškov)

Viimastel aastatel võib kirjanduses leida rohkesti andmeid ovaariu- 
mide polütsüstilise degenereerumise ehk Stein-Leventhali sündroomi 
kohta. Seda sündroomi ja kirurgilist ravi sel puhul kirjeldas esimesena 
S. Lesnoi 1928. aastal (3). Põhjaliku ülevaate polütsüstiliselt degeneree
runud ovaariumidest andsid I. Stein ja M. Leventhal 1935. aastal (11).

Ovaariumide polütsüstilise degenereerumise korral tekivad ovaa- 
riumides iseloomulikud makro- ja mikroskoopilised muutused. Tähelda
takse ovaariumide bilateraalset suurenemist, kusjuures nad on siledapin- 
nalised, tihke konsistentsiga ja kaetud paksenenud tunica albuginea1 ga, 
millest kumendab läbi arvukalt väikesi (umbes 0,5 cm läbimõõduga) 
tsüste. Leidub tähelepanekuid, et polütsüstiliselt degenereerunud ovaa- 
riumid ei ole suurenenud mitte alati [E. Kvater, M. Krõmskaja (1), 
M. Taymour kaastöötajatega (12) jt.]. Mikroskoopiliselt on sedastatavad 
follikulaarsed tsüstid [G. Gyory kaastöötajatega (7), N. Starkova ja 
J. Uramova (4), P. Kolorov ja S. Dokumov (2)]. I. Tšaba (5) on tähelda
nud theca-rakkude hüperplaasiat.

Stein-Leventhali sündroomil puudub ühtne kliiniline pilt. On tähel
datud amenorröa tüüpi menstruatsioonihäireid ja hüpomenstruaalset 
sündroomi, kuid ka hüpermenorröad ja metrorraagiat. Enamik autoreist 
arvab, et menstruaaltsükkel Stein-Leventhali sündroomi korral on an- 
ovulatoorne [H. Rottinghuis (9), V. Schäfer (10) jt.], millega seostatakse 
steriilsust neil patsientidel. Kuid M. Taymouri jt. (12) ning T. Evanansi 
ja G. Riley (6) järgi võib ovulatsioon toimuda ka polütsüstilise ovaariumi 
korral. Hirsutism pole eriti tugevasti välja kujunenud ja võib isegi puu
duda. Ka rasvumist ei tule ette kõikidel juhtudel. Tavaliselt on 17-keto- 
steroidide eritumine kas normi piires või mõõdukalt kõrgenenud. Östro- 
geensete hormoonide eritumises kvantitatiivseid muutusi pole täheldatud.

Ovaariumide polütsüstilise degenereerumise etiopatogenees on käes
oleva ajani lahtine. Ei ole selge, kas seda tuleb vaadelda kui esmast 
ovaariumi patoloogiat või mitte. Oluline tähtsus on tähelepanekutel, et 
ka teatava hüpofüüsi ja neerupealiste patoloogiaga võib kaasneda ovaa
riumide polütsüstiline degenereerumine. On võimalik, et kliinilise pildi 
varieeruvus ongi tingitud erinevatest etioloogilistest teguritest.

1962. aastast alates on Tartu Vabariiklikus Struumatõrje Dispanseris 
ja Tartu Linna Kliinilises Sünnitusmajas diagnoositud ja kirurgiliselt 
ravitud 9 patsienti, kellel esines Stein-Leventhali sündroom. Kõikidel 
juhtudel kinnitasid diagnoosi patoloogilis-histoloogilised uuringud.

Patsientidel määrati (peale tavaliste kliiniliste uuringute) põhiaine- 
vahetus, tehti proov radioaktiivse joodiga, ühtlasi АКТЫ- ja kortisoon- 
proov ning uuriti 17-ketosteroidide summaarset eritumist uriinis ööpäeva 
jooksul. Patsiendid mõõtsid basaaltemperatuuri pikema aja vältel. Kor
duvalt määrati tupe tsütohormonaalne reaktsioon. Osal patsientidest 
uuriti östrogeensete hormoonide ja pregnandiooli eritumist uriinis öö
päeva jooksul ning tehti progesteroonproov V. Patrono ja G. Nicolosi (8) 
järgi. Kui ovaariumide bimanuaalne palpeerimine oli raske, kasutati vii
masel ajal bikontrastset pelveograafiat. Vajaduse korral tehti suprareno- 
röntgenograafia ja uuriti koljut röntgenoloogiliselt.

Kõik uuritud patsiendid haigestusid 20.—26. eluaasta vahel. Nad 
kaebasid väsimust, loidust ja mälu nõrgenemist, vaevavaid valusid ala-
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kõhus. Oluliseks tuleb pidada asjaolu, et haigestumise esimesteks sümp
toomideks olid eranditult kõigil menstruatsioonihäired. Neljal patsiendil 
olid kuuriided kogu aja olnud ebakorrapärased, neil prevaleerisid hüpo- 
oligo-opsomenorröa tüüpi häired. Basaaltemperatuur oli 8 juhul mono- 
faasiline, ühel juhul basaaltemperatuuri andmed puudusid, kuid mainitud 
patsiendil esines ektoopiline rasedus ja seega ka ovulatoorne tsükkel. Tupe 
tsütohormonaalsete uuringute alusel (reaktsioon III—IV, IV) ei osutunud 
võimalikuks diagnoosida östrogeensete hormoonide vaegust. Sama kin
nitas östrogeensete hormoonide eritumise määramine ööpäevases uriinis. 
Pregnandiooli eritumine ööpäevases uriinis oli suhteliselt vähene, kuid 
ühtlane, mis on anovulatoorsele tsüklile iseloomulik.

Günekoloogilisel läbivaatusel ei täheldanud me emaka suuruse muu
tusi ühelgi juhul, mida kinnitasid ka operatsiooni ajal tehtud vaatlused. 
Bimanuaalsel palpeerimisel oli mitmel juhul raske kindlaks teha ovaa
riumide suurenemist. See oli tingitud patsientide korpulentsusest.

17-ketosteroidide summaarne eritumine oli normi ülemisel piiril või 
mõõdukalt kõrgenenud, ainult ühel juhul oli see suhteliselt kõrge. 
Kortisoonproov osutus kõikidel juhtudel negatiivseks (kortisooni manus
tamisel patsiendile summaarne 17-ketosteroidide eritumine ei langenud). 
Progesteroonproovi tehti ainult kahel patsiendil ja see osutus positiivseks 
(progesterooni manustamisel summaarne 17-ketosteroidide eritumine 
vähenes). Oleme arvamusel, et progesteroonproovi tuleks senisest laial
dasemalt kasutusele võtta.

Vererõhk oli patsientidel normaalne, suhkrusisaldus veres suhteliselt 
madal (64—80 mg%). Põhiainevahetus muutusteta.

Kõiki patsiente opereeriti — tehti bilateraalselt ovaariumide kiil- 
resektsioon. Operatsiooni ajal täheldati tüüpilisi suurenenud ovaariume 
8 juhul, ühel juhul seda ei leitud, küll aga ilmnesid iseloomulikud polü- 
tsüstilised muutused. Kollaskeha puudus 8 juhul (erandiks oli ektoopilise 
raseduse juht).

Meie andmeil sõltuvad kliinilise pildi erinevused teataval määral 
haigestumise kestusest, kuid see ei välista ovaariumi polütsüstilise dege
neratsiooni polüetioloogia võimalust.

Tuleb rõhutada nende patsientide põhjaliku endokrinoloogilise ja 
günekoloogilise uurimise vajadust. Sageli peaks neuroloogiga konsultee
rima. Enne operatsiooni tuleb alati konsulteerida ka terapeudiga. Ainult 
patsiendi mitmekülgne uurimine, kusjuures oluline tähtsus on biokeemi
liste! ja röntgenoloogilistel uuringutel, võimaldab Stein-Leventhali 
sündroomi õigesti diagnoosida.

KIRJANDUS: 1. Кватер E. И., Крымская M. Л. Акушерство и гинекология,. 
1964, 3, 65—71. — 2. Кол о ров П., Докумов С. Акушерство и гинекология, 1964, 
3, 74—77. — 3. Л е с н о й С. К. Акушерство и гинекология, 1964, 3, 71—73. — 4. Стар
кова М. Т., Урамова Е. В. Акушерство и гинекология, 1963, 1, 48—49. — 5. Ча- 
ба И. Акушерство и гинекология, 1965, 2, 116—119. — 6. Е v а п а n s, Т. N., Rileyy 
G. М. Amer. J. Obstetr. and Gynecol, 1960, 80, 873. — 7. G у о г у, G. и. а. Virchows 
Arch. Pathol. Anat. und Physiol. 330, 1957, 4, 384—390. — 8. P a t г о n о, V., N i - 
colosi, G. Lancet, 1960, 1, 656. — 9. Rottinghuis, H. Gynaecologia, 1952, 
139, 108—116. — 10. Schä f e г, V. Zbl. Gynäkol. 1962, 36, 1398—1404. — 11. 
S t e i n, I. F., L e v e n t h а 1, M. L. Amer. J. Obstetr. and Gynecol. 1935, 29, 181. — 
12. Taymor, M. L. a. o. Amer. J. Obstetr. and Gynecol. 86, 1963.
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СИНДРОМА ШТЕЙНА—ЛЕВЕНТАЛЯ

К. Гросс

Резюме

Начиная с 1962 года с помощью эндокринологов было диагностировано и подверг
нуто оперативному лечению 9 больных по поведу поликистозного перерождения яични
ка. Во всех случаях диагноз подтвердился гистологическим исследованием. Начало 
заболевания, как правило, приходилось на молодые годы. У всех без исключения боль
ных отмечалось нарушение менструального цикла как первый симптом заболевания; 
преобладало нарушение типа гипо-олиго-опсоменорреи. Наблюдались и ановуляторные 
циклы, за исключением одного случая. Дефицита эстрогенов не отмечали. Гирсутизм, 
наблюдавшийся у всех больных, являлся одним из поздних симптомов. Позднее развива
лось и ожирение, наблюдавшееся у 4 больных. Выделение суммарных 17-кетостероидов 
находилось или на высшем уровне нормы, или было умеренно повышенным.

Ценными методами диагностики являются кортизоновая и прогестероновая пробы, 
биконтрастная пельвеография и супраренорентгенография. Из работы следует вывод, 
что особенности клиники синдрома Штейна—Левенталя зависят также и от давности 
заболевания.

EPILEPTILISTE PSÜHHOOSIDE ESINEMISEST JA RAVIST

J. TEPP
(Tallinna Vabariiklikust Psühhoneuroloogia Haiglast, peaarst U. Luts)

Langetõbe põdevaid haigeid hospitaliseeritakse psühhoneuroloogia
haiglasse 1) uurimiseks diagnoosi kinnitamise otstarbel; 2) hoogude sage
duse kindlakstegemiseks töövõime ekspertiisi aspektist; 3) krambihoogude 
sagenemise ja epileptiliste staatuste puhul; 4) epileptiliste psühhooside 
ilmnemisel; 5) haigete isoleerimiseks ühiskonnast juhul, kui nad ise
loomu muutumise ja nõdrameelsuse tõttu pole võimelised elama väljas
pool ravi- või hooldusasutus!; 6) statsionaarseks kohtupsühhiaatriliseks 
ekspertiisiks süüdivuse või teovõime kindlakstegemiseks; 7) sundraviks, 
kui langetõbe põdev isik on korda saatnud ühiskonnaohtliku teo ja 
kohtupsühhiaatriline ekspertiis on ta varem süüdimatuks tunnistanud.

Aastail 1961—1965 hospitaliseeriti Tallinna Vabariiklikku Psühho
neuroloogia Haiglasse 687 langetõbe põdevat isikut. Neist 122 juhul 
(18%, 95 meest ja 27 naist) tingisid haiglasse paigutamise epileptilised 
psühhoosid. Paljud viibisid ravil korduvalt. Näiteks üks haige, kes põdes 
traumaatilise tekkega langetõbe, viibis mainitud ajavahemikul epilepti
lise psühhoosi tõttu ravil 11 korral. Hospitaliseeritute hulgas oli neid, 
kel oli diagnoositud genuiinne (61 haigusjuhtu), traumaatiline (48) või 
alkoholismist (4), ajukasvajast (3), ajupõletikust või ajukelmepõletikust 
(5) ja ateroskleroosist (1) tingitud langetõbi. Naishaigetel täheldati epi
leptilist psühhoosi peamiselt genuiinse langetõve puhul (20 juhtu), kuna 
traumaatilise tekkega langetõve korral meeshaiged haigestusid psühhoosi 
mõnevõrra sagedamini (44 juhtu traumaatilise geneesiga langetõve ja 
41 juhtu genuiinse langetõve puhul). Traumaatilise tekkega langetõve 
juhtudel psühhooside suhteline ülekaal meeshaigetel on tingitud trau
maatilise langetõve sagedasemast esinemisest meestel. Epileptilist psüh
hoose põdevad haiged olid enamasti 21—40 aastat vanad. Enamik hai- 
geist oli langetõbe põdenud 11—20 aastat.

Haiguslugude järgi võib epileptilist psühhoose klassifitseerida kol
meks kliiniliseks põhivormiks, nimelt 1) hämarolek (84 juhtu); 2) ägedad 
hallutsinatoorsed paranoilised psühhoosid (31 juhtu) ja 3) krooniline 
epileptiline paranoid (7 juhtu). Selline klassifikatsioon osutus meie ravi
töös küllaldaseks.
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Peaaegu poolte haigusjuhtude puhul sai epileptilise psühhoosi tek
kimist seostada mitmesuguste provotseerivate teguritega. Nendeks olid 
1) sagedased langetõvehood ja staatused 33 juhul, 2) alkoholi tarvitamine 
16 juhul, 3) psüühilised traumad ja muud reaktiivsed momendid 5 juhul, 
4) füüsiline ülepingutus 3 juhul (neist kahel korral tekkis epileptiline 
psühhoos pärast pikemat raudteesõitu ja magamata olekut), 5) rasedus 
kahel juhul. Mitmel korral oli haigete omakstelt saadud andmete ja 
arvamuste kohaselt epileptilist psühhoosi provotseerivaks teguriks ka 
ilmamuutus. Paljudel juhtudel oli psühhoos tingitud sellest, et haiged ei 
tarvitanud neile määratud ravimeid korrapäraselt.

Epileptilise psühhoosiga haigetel tekivad teadvusehäirete, meele
petete ja luulumõtete mõjul sageli hirmuseisundid, mistõttu nad võivad 
ohustada nii endid kui ka kaaskodanikke. 15-1 oli enne hospitaliseerimist 
tekkinud agressiivsuse hooge, 6-1 juhul oli ette tulnud raskemaid enese
vigastamist ja enesetapu katseid, kaks oli põgenenud kodust ja kolm oli 
tekitanud raskeid kehavigastusi kaasinimestele. Viimati mainitud haiged 
tunnistas kohtupsühhiaatriline ekspertiis süüdimatuks ja neile kohaldati 
sundravi psühhoneuroloogiahaiglas.

Epileptiliste psühhooside kestus oli väga varieeruv. 12 juhul kestsid 
need mõnest tunnist ühe päevani, 61 juhul 1—5 päeva, 20 juhul 6—10 
päeva, 8 juhul 11—15 päeva, 8 juhul 16—30 päeva, 9 juhul üks kuni 
mitu kuud. 4 juhul vältas epileptiline psühhoos kroonilise epileptilise 
paranoidi kujul aastaid.

Huvitav on märkida, et korduvad epileptilised psühhoosid olid alati 
stereotüüpsed. Näiteks traumaatilise tekkega langetõbe põdeval haigel 
esines psühhoos 11 korral hämaroleku näol. Teine genuiinse langetõvega 
haige viibis ravil neljal korral, alati oli tegemist psühhoosi hallutsina- 
toorse paranoilise vormiga. Tal tekkisid elavad kuulmis- ja lõhnatunde 
hallutsinatsioonid, kurvameelsus ja hirm tapmise ees.

Epileptiliste psühhooside raviks kasutati põhiliselt neuroleptikume 
(aminasiin, propasiin, plegomasiin ja nosinaan) koos langetõvevastaste 
ravimitega. Aminasiini süstiti peamiselt lihasesse (100—300 mg päevas). 
Üksikjuhtudel määrati ka suuremad aminasiiniannused, nimelt kuni 
500 mg päevas. Tugeva psühhomotoorse rahutuse korral süstiti preparaati 
mõnikord ka veeni. Enamikul juhtudest süstiti üheaegselt aminasiiniga 
ka magneesiumsulfaat! lihasesse või veeni. Langetõvevastastest ravimitest 
kasutati fenobarbitaali, heksamidiini, Sereiski segu, klorakooni, difeniini, 
Brodsky segu ja broomi nii peroraalselt kui ka intravenoosselt. Tugeva 
psühhomotoorse rahutuse korral süstiti lihasesse ka barbamüüli. Ühel 
juhul rakendati elekterkrampravi (äge hallutsinatoorne paranoiline psüh
hoos tugeva psühhomotoorse rahutusega).

Ühe krooniliseks muutunud hallutsinatoor-paranoilise epileptilise 
psühhoosi juhul manustati ka haloperidooli. Haigel ilmnes äge hallut- 
sinoos. Ta oli somaatiliselt äärmiselt kurnatud, sageli rahutu, agressiivne, 
keeldus toidust. Ravi olulist paranemist ei toonud. Haloperidooli toimel 
paranes haige mõne päeva jooksul märgatavalt — ta rahunes, meelepet- 
ted ja luulumõtted taandusid, ta hakkas sööma. Kui ravi algusest oli 
möödunud mõni nädal, kirjutati patsient kodusele ravile heas seisundis.

On tarvis, et iga langetõbe põdev haige, vaatamata haiguse geneesile, 
oleks psühhoneuroloogiadispanseris arvel, tarvitaks ravimeid regulaarselt 
ja täielikult hoiduks alkoholi pruukimisest. Iga epileptilist psühhoosi 
põdev haige tuleb kohe psühhoneuroloogiahaiglasse toimetada, sest ta 
on äärmiselt ohtlik nii enesele kui ka ümbruskonnale. Haiglas vajavad 
nad ranget järelevalvet ja kohest aktiivset ravi.
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ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПСИХОЗЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Я. Тепп

Резюме
В течение пяти лет (1961 —1965) на лечении в больнице находилось 687 больных 

щин)еПСИеИ’ Н3 КОТОРЫХ были эпилептические психозы (95 мужчин и 27 жен-

Эпилептические психозы наблюдались у больных генуинной, травматической, алко
гольной эпилепсией, при эпилепсии на почве опухоли мозга, атеросклероза мозга, пере
несенного энцефалита или менингита.

Длительность эпилептических психозов у большей части больных была от 1 до 
о дней.

По клиническим формам различались сумеречные состояния сознания, острые гал
люцинаторно-параноидные психозы и хронические эпилептические параноиды.

Психозы возникали после частых судорожных припадков и эпилептических стату
сов, после употребления алкоголя, после физического перенапряжения, после психиче
ских травм, ео время беременности.

У больных эпилептическими психозами до госпитализации отмечались агрессивные 
поступки, самоповреждения и покушения на самоубийство, некоторые из них убегали 
из дома, совершали общественно-опасные действия, в результате чего назначались на 
судебно-психиатрическую экспертизу с последующим принудительным лечением. Для 
лечения эпилептических психозов применялись в основном невролептические средства в. 
комбинации с противосудорожными.

ABIKS VELSKRITELE ЭД ÕBEBELE

KROONILISE TONSILLIIDI KLASSIFIKATSIOONIST JA 
RAVIPRINTSIIPIDEST

Arstiteaduse kandidaat A. LUTS
(Tallinna Vabariiklikust Haiglast, peaarst A. Roosileht)

Et kroonilise tonsilliidi kliiniline pilt ja kulg võivad olla erisugused  ̂
siis on seda haigust püütud mitmeti klassifitseerida. Enamik autoreist 
eristab kroonilise tonsilliidi kompenseeritud ja dekompenseeritud vormi. 
Kompenseeritud krooniline tonsilliit on haiguse algstaadium, mil mandlite 
kaitsefunktsioon veel püsib, angiine, samuti komplikatsioone ei esine. 
Puuduvad reaktsioonid regionaarsetes lümfisõlmedes. Peale nende lisab 
Lukovski subkompenseeritud kroonilise tonsilliidi vormi, mis sageli äge
neb, samuti ilmnevad lümfisõlmede muutused ja võib alguse saada reuma- 
eelne seisund, mis taandarenevad konservatiivse ravi mõjul. Organism 
allergiseerub, kusjuures mandlite kaitsevõime on langenud.

Dekompenseeritud kroonilise tonsilliidi juhtudel esineb peale paiksete 
muutuste ning sageli tekkivate angiinide ja paratonsilliitide ka püsiv sub- 
febriilne kehatemperatuur. Mandlite barjäärifunktsiooni läbimurdmise 
tagajärjel tekivad metatonsillaarsed haigused (reuma, endokardiit, nefriit). 
Organismi allergiseerumine ja vastupanuvõime nõrgenemine on märgata
vamad. Veel hiljuti pidas enamik otorinolarüngoloogidest, terapeutidest 
ja pediaatritest õigeks, et kompenseeritud kroonilist tonsilliiti põdevaid 
haigeid tuleb ravida konservatiivselt, ja alles neil juhtudel, kui ravi 
tulemusi ei anna, teha tonsillektoomia. Tonsillektoomia on kohe näidus
tatud korduvate paratonsillaarsete abstsesside puhul, samuti dekompen- 
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seeritud kroonilise tonsilliidi ja metatonsillaarsete haiguste ilmnemisel 
peab kindlasti opereerima.

Kroonilise tonsilliidi juhtudel on kirurgilise raviga viimasel ajal kal
dutud liialdama, mistõttu on vaja suuremat tähelepanu pöörata konserva
tiivsele ravile haiguse teatavate vormide korral.

Et valida ratsionaalset ravimeetodit, peab haiget eelkõige põhjalikult 
uurima. B. Preobraženski * arvates on terminid «metatonsillaarne haigus» 
või «tonsillogeenne komplikatsioon», samuti «dekompenseeritud tonsil
liit« ebaõiged ja kahjustavad nii teoreetilist kui ka praktilist meditsiini. 
Praktilises meditsiinis viib see sageli selleni, et hinnatakse üle kroonilise 
tonsilliidi osatähtsust ja tonsillektoomia määratakse põhjendamata. Seda 
teevad eelkõige terapeudid ja pediaatrid.

* Б. С. Преображенский — Принципы консервативного лечения при хроническом 
тонзиллите. Расширенный пленум Правления Всесоюзного научного общества оторино
ларингологов, 26—29 января 1964 г., г. Москва. Тезисы докладов, М., 1964, 5—7.

On eriti oluline, et õigesti mõistetaks kroonilise tonsilliidi seost 
muude haigustega. Reuma, mittespetsiifiline infektsioosne polüartriit jt. 
ei ole kroonilise tonsilliidi komplikatsioonid mitte alati. Tegelikult on 
tegemist ainult kahepoolse omavahelise patogeneetilise seosega. Näiteks 
krooniline tonsilliit võib tekkida reuma või mõne muu organismi nõrgen
dava haiguse tagajärjel.

B. Preobraženski teeb ettepaneku kroonilise tonsilliidi ja organismi 
muude üldhaiguste (reuma, neerupõletik jt.) korral kasutusele võtta 
oskussõna «kroonilise tonsilliidiga seoses olevad haigused», sest krooniline 
tonsilliit võib ebasoodsalt mõjutada mõne muu haiguse (reuma) kulgu, 
teine üldhaigus võib ebasoodsalt mõjutada kroonilise tonsilliidi kulgu, 
mõlemad haigused võivad teineteist ebasoodsalt mõjutada, mõlemad 
haigused võivad kulgeda, ilma et nad teineteist mõjutaks. Viimasel juhul 
räägime kaasnevatest ehk paralleelselt kulgevatest haigustest.

Kroonilist tonsilliiti kui iseseisvat nosoloogilist vormi on B. Preobra
ženski jaotanud 2 järgmiseks põhivormiks: 1) lihtne krooniline tonsilliit 
(tonsillitis chronica simplex) ja 2) toksikoallergiline krooniline tonsilliit 
(tonsillitis chronica toxicoallergica).

Lihtsa kroonilise tonsilliidi puhul üldnähud puuduvad, haiged kaeba
vad «tükki kurgus» ja halba suulehka, nad räägivad, et aeg-ajalt väljub 
mandlikorke. Tüüpilisel juhul võib näha kohevaid mandleid avarate 
lakuunidega, milles leidub mandlikorke, kaseoosset sekreeti või sulgunud 
krüpte kollaste läbikumendavate plekkidena, eesmiste kurgukaarte liig- 
veresust jm. Angiinijuhte tuleb ette harva või üldsegi mitte (angiinideta 
krooniline tonsilliit). Ägenemiste vaheajal on nii laboratoorsed analüüsid 
kui ka kliinilised nähud normis või vähe muutunud. Lihtsat kroonilist 
tonsilliiti võib diagnoosida haige korduval jälgimisel. Lihtne krooniline 
tonsilliit vastab kompenseeritud kroonilisele tonsilliidile.

Teine põhivorm — toksikoallergiline krooniline tonsilliit — tekib 
organismi kaitse- ja kohanemismehhanismi kahjustumise tagajärjel 
väliste või sisemiste põhjuste mõjul. Sel puhul ilmnevad mitmesugused 
üldnähud. Nagu nimetus näitab, peetakse nende haiguste tekkes kõige 
olulisemaks toksilisi ja allergilisi tegureid. Paiksete muutustega kaasne
vad üldnähud, mis on tingitud toksiinide, allergeenide ja autoallergee- 
nide sagedasest või pidevast sattumisest organismi. Haigel esineb üldine 
nõrkus, töövõime väheneb, sageli tekib subfebriilne kehatemperatuur, 
ilmnevad südame veresoonkonna funktsionaalsed muutused (tonsillokar- 
diaalne sündroom), samuti tehakse kindlaks vere muutusi (kiirenenud SR 
ja vähene leukotsütoos, immunobioloogilised nihked, globuliinide rohke
nemine). Viimastel aastatel on eespool kirjeldatud sündroomi hakatud 
nimetama tonsillogeenseks intoksikatsiooniks või dekompenseeritud kroo
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niliseks tonsilliidiks. Toksikoallergilised nähud võivad olla kergekujulised 
(I aste) või välja arenenud (II aste).

Et kroonilise tonsilliidi toksikoallergilise vormi puhul täpselt ei teata, 
milliste allergeenidega on tegemist, siis on sellist haigust parem nimetada 
krooniliseks tonsilliidiks allergia foonil.

Paiksete muutuste alusel võib kroonilise tonsilliidi puhul kurgu- 
mandleid klassifitseerida järgmisel viisil: 1) lakunaarsed — rohkesti on 
lakuune koos neis peituvate mandlikorkidega; 2) parenhümatoossed — 
lakuunid puuduvad, mandlid on tihked ja sklerootilised (ülekaalus on 
sidekoelised muutused); 3) segavormid — esinevad mõlemad eespool 
nimetatud tunnused.

Kroonilise tonsilliidi ravi võib olla konservatiivne ja kirurgiline. 
Radikaalseks kirurgiliseks ravivõtteks on kurgumandlite täielik eemalda
mine — tonsillektoomia. Seda võib vajalikuks pidada järgmistel juhtudel:

1) paljude aastate vältel sageli korduvad angiinid; 2) angiini järgsed 
intoksikatsiooninähud (kestev subfebriilne kehatemperatuur, üldine roi
dumus jms.); 3) korduvalt tekkivad mandlitagused mädanikud; 4) toksiko
allergiline krooniline tonsilliit — krooniline kurgumandlite põletik, 
millega kaasneb üldine haigestumine —, liigeste, südame ja neerude 
reumaatilised kahjustused jne.; 5) kurgumandlitest lähtunud sepsis. 
Kurgumandlite hüperplaasia puhul, kui mandlid on mehhaaniliseks takis
tuseks hingamisel ja söömisel, tehakse kas tonsillektoomia või tonsillo- 
toomia. Viimasel juhul eemaldatakse ainult kurgukaarte vahelt väljaula
tuv mandliosa.

Lihtsa kroonilise tonsilliidi juhtudel peab eelkõige proovima konser
vatiivset ravi. Seda tuleb teha süstemaatiliselt, mõnikord kuude ja aas
tate viisi, sest kroonilise haigusprotsessi puhul haige ei tervistu, vaid 
ainult paraneb. On ette nähtud 2—3 ravikuuri aastas. Kui lihtsat krooni
list tonsilliiti põdevate haigete süstemaatiline ravi tulemusi ei anna, siis 
on näidustatud tonsillektoomia. Tonsillektoomia on samuti näidustatud 
korduvate paratonsillaarsete abstsesside puhul. Kui tegemist on kerge
kujulise (I aste) toksikoallergilise kroonilise tonsilliidiga, siis on otstarbe
kohane, et algul samuti proovitaks konservatiivset ravi. Kui allergia- 
nähud on juba välja arenenud, siis lisanduks desensibiliseeriv ravi. Raske
kujulise (II aste) toksikoallergilise kroonilise tonsilliidi puhul on kirurgi
line ravi näidustatud siis, kui üldkliiniliste nähtude ja laboratoorsete 
testide andmeil esineb reumaeelne staadium või kroonilise tonsilliidiga 
seoses oleva mõne muu haiguse eelstaadium.

Kroonilise tonsilliidi ja sellega seoses olevate haiguste (reuma, kroo
niline mittespetsiifiline infektsioosne polüartriit, krooniline nefriit, türeo- 
toksikoos, hüpertoonia jt.) puhul tuleb põhjalikult kaaluda raviviisi, sest 
sellised haigused on kroonilise tonsilliidiga tavaliselt patogeneetiliselt 
(mitte etioloogiliselt) seotud.

Tonsillokardiaalse sündroomi puhul on peale konservatiivse ravi ots
tarbekohane teha ka novokaiinblokaad (nii intratonsillaarselt kui ka 
palataalselt). Igal juhul tuleb uurida kaela lümfisõlmede seisundit ja 
ka neid ravida, sest regionaarsed lümfisõlmed jäävad sageli intoksikat- 
siooni ja allergiseerumise allikaiks isegi pärast kroonilise tonsilliidi likvi
deerimist.

Reuma akuutses faasis on kroonilise tonsilliidi konservatiivsesse 
ravisse vaja suhtuda väga ettevaatlikult, et mitte põhjustada reuma äge
nemist. Reuma ägedas perioodis võib samal ajal esineda ka spetsiifiline 
reumaatiline tonsilliit või difuusne mesofarüngiit paratonsillaarse turse 
ja punetuse näol. Sel puhul võib kurgumandlite paikne ravi kahju tuua, 
mistõttu on näidustatud üldravi.

Tulemused on paremad siis, kui opereeritakse reuma algjärgus, eriti 
liigesevormide puhul, kui püsivad muutused muudes elundites pole veel 
välja arenenud. Et kurgumandlite eemaldamisel võib tekkida verejooks, 
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siis mõne verehaiguse puhul (hemofiilia, leukeemia), samuti veritsus- ja 
hüübimisaja pikenemise korral on operatsioon vastunäidustatud. Ägeda 
reumahoo järel on veresooned atoonilised, vere hüübimine häiritud, 
neerupealised kurnatud ja organismi reaktiivsus muutunud. Seepärast ei 
tehta tonsillektoomiat vahetult pärast ägedat reumahoogu, vaid alles siis, 
kui sellest on möödunud paar-kolm nädalat. Oluline on, et varakult oleks 
katkestatud salitsülaatide manustamine, mis soodustab vere hüübimise 
aja pikenemist ja tonsillektoomiajärgsete verejooksude tekkimist.

Operatsioonijärgsete verejooksude vältimiseks võib enne tonsillektoo
miat määrata C-vitamiini, kaltsiumi, vikasooli, dimedrooli, rutiini ja 
prednisolooni. Kui haige viimase kahe aasta jooksul on tarvitanud predni- 
solooni, muid kortikosteroide või AKTH-d, siis tuleb neid operatsioonišoki 
vältimiseks eelmisel päeval ja vahetult enne operatsiooni uuesti manus
tada.

Operatsiooni ajutiselt takistavate tegurite hulka kuuluvad vigased 
hambad, põsekoopa ja ülemiste hingamisteede põletikud, furunkuloos, 
menstruatsioon, samuti rasedus lõppjärgus. Vanus pole eriti oluline. Siiski 
enne 6.—7. eluaastat ja vanematel kui 50 aastat eemaldatakse kurgu- 
mandleid suhteliselt harva.

Kroonilise tonsilliidi konservatiivne ravi peab olema kompleksne. 
Mandlikorgid pigistatakse välja ja krüpte loputatakse desinfitseerivate- 
ainete või antibiootikumide lahustega korduvalt. Mandleid kiiritatakse- 
ultraviolettkiirtega, neid määritakse joodglütseriini jt. lahustega. Lastel 
võib kurgumandlite pintseldamiseks joodglütseriini asemel võtta sidruni
mahla ja mee segu (võrdsetes osades). Kurgumandleid võib kiiritada tava
lise kvartslambi abil 50 cm kauguselt, algul iga mandlit 1 minut, teisel 
ja kolmandal päeval 2 minutit, alates neljandast ja viiendast päevast 
kuni ravikuuri lõpuni 3 minutit korraga. Ravikuuri jooksul kiiritatakse- 
10—12 korda. Nägu tuleb katta musta maskiga, jättes suu kohale ava. 
Tuubuskvartsaparaadi КУФ-3 abil kiiritatakse 15 cm kauguselt ülepäeviti 
(kokku 10—12 korda). Kiiritus vältab algul 2 minutit, iga päev lisatakse 
1 minut kuni 5 minutit päevas. Ühel ja samal ajal kurgumandlite ultra- 
violettkiiritusega võib kasutada kaela lümfisõlmede lühilainesoojutust 3 
kuni 10 minutit korraga (kokku 10—12 korda).

Samal ajal on vaja ravida ka muid ülemiste hingamisteede haigusi 
(adenoidid, nohu, ninakõrvalkoobaste põletikud, ninavaheseina kõverdu- 
sed) ja saneerida hambad.

Kroonilise tonsilliidi puhul on eriti olulised desensibiliseeriv ravi 
(kaltsium, antihistamiinkuurid, vitamiinid, püramidoon, aspiriin) ja üld- 
ravi karastamise näol.

Et angiin tekib sageli varajases lapseeas, kusjuures tähtsat osa eten
dab allergia, siis saab otstarbekohase desensibiliseeriva raviga ära hoida 
kroonilise tonsilliidi tekke vanemas eas. Peale mittespetsiifilise desensibili
seeriva ravi on oluline koht ka ratsionaalsel toitumisel.

О КЛАССИФИКАЦИИ И ПРИНЦИПАХ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ТОНЗИЛЛИТОВ

А. Лутс

Резюме

В классификации хронических тонзиллитов до сих пор нет еще достаточной систе
матичности. Большинство авторов подразделяет хронический тонзиллит на компенси
рованную и декомпенсированную форму. При первом из этих видов показано, а во 
втором должно быть испробовано то или иное консервативное лечение. При наличии 
хронического тонзиллита с выраженными сопряженными заболеваниями основным мето
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дом лечения до сих пор является тонзиллэктомия. Её следует применять при деком
пенсированном хроническом тонзиллите в случае безуспешности консервативного 
лечения.

Б. С. Преображенский считает, что в практической работе встречается два основ
ных типа хронического тонзиллита: 1. простой, 2. токсико-аллергический.

При простом хроническом тонзиллите, а также при токсико-аллергической форме 
I степени, первоначально следует испробовать консервативное лечение. При токсико-ал
лергической форме II степени показано также полное удаление небных миндалин. 
Наблюдающееся в последние годы довольно частое применение тонзиллэктомии при 
хроническом тонзиллите делает необходимым обратить особое внимание на возможность 
нехирургического лечения в названных группах такого рода заболеваний. Общее лече
ние, направленное на стимулирование формирования иммунологических реакций или 
десенсибилизацию организма, имеет большее или меньшее значение и при токсико- 
аллергической форме хронического тонзиллита (пенициллинотерапия, рациональное 
питание с достаточным содержанием белков, десенсибилизирующая терапия с димедро
лом и с хлористым кальцием, общее ультрафиолетовое облучение и др.). В добавление- 
к этому показаны и местные процедуры с целью воздействия на стенки лакун и на 
паренхиму (промывание лакун, смазывание и ультрафиолетовое облучение миндалин,, 
воздействие электрического поля УВЧ на область регионарных лимфатических узлов). 
Высокая роль в профилактике хронического тонзиллита принадлежит закаливанию.

DIEETRAVIST HAAVANDTÕVE JA KROONILISE 
GASTRHDI PUHUL

V. MILLER
(Tallinna Tõnismäe Haiglast, peaarst A. Joakimov)

Üldtunnustatud arvamuse kohaselt on mao- ja kaksteistsõrmiksoole- 
haavandi ning kroonilise gastriidi ravimisel esmajärguline tähtsus ravi- 
toitlustusel. Arsti või velskri määratud dieedist on kasu vaid siis, kui 
soovitused on asjatundlikud, kui haige mõistab neid õigesti ja neid saab 
tegelikult arvesse võtta.

Dieedi määramisel ei ole vaja rangelt lähtuda haiguse nimetusest. 
Olulisem on, et õigesti hinnataks mao ja muude seedeelundite funkt
sionaalset seisundit ja häireid ning just selle alusel soovitataks haigele 
toite, samuti määrataks kindlaks toitumisrežiim. Funktsionaalse seisundi 
hindamisel on pidepunktideks anamnees, seedetrakti röntgenoloogilise 
uuringu ja maosekretsiooni uurimise (maomahla analüüsi) andmed.

Mao sekretoorse funktsiooni üks olulisi näitajaid on soolhappe moo
dustumine. Maomahla kõrge happesus on enamasti iseloomulik haavand
tõvele, alahappesus kroonilisele gastriidile. Siinjuures olgu märgitud, ei 
üle- ja alahappesust ning normaalset happesust on võimalik eristada 
ainult soolhappe eritumise tunnipinge määramise teel. Kofeiinproovieine 
kasutamisel (Katši järgi) saadud andmed maomahla happesuse kohta ei 
ole usaldusväärsed.

Haavandtõve patogeneesis etendavad olulist osa soolhappe suurene
nud eritumine ning toidu evakuatsiooni häired. Sel puhul võib pärast 
mao tühjenemist paljudel juhtudel sealt leida vaba soolhapet. Kui vaba 
soolhapet satub kaksteistsõrmiksoolde, võib tekkida peptiline limaskesta- 
haavand. Muidugi, haavandtõve patogenees on märksa komplitseeritum, 
kuid selle käsitlemine läheks liiga pikale.

Dieedi määramisel haavandtõvehaigetele on oluline, et sellesse kuu
luks soolhapet siduvaid toiduaineid. Selliseks on valgurikas toit. Tänapäe
val soovitatakse loomse päritoluga valke, mida määratakse 2—3 g keha
kaalu iga kilogrammi kohta päevas. Dieet nr. 1-a ja 1 (Pevsneri järgi) 
seda teatavasti ei võimalda. Siinkohal tulebki rõhutada, et seni laialda
selt levinud Pevsneri dieedid ja nendel põhinevad soovitused, mis ambu
latooriumides haigetele antakse, ei vasta tänapäeva seisukohtadele.
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Haavandtõbe põdevate haigete toidusedelis olgu aukohal hautatud 
lahja vasika- ja loomaliha, kala, keedetud linnuliha, piima- ja kohu- 
piimatoidud, sõir, munad. Soovitatavad on võiga hautatud värske kapsas 
ning muud aed- ja juurviljatoidud. Ei ole soovitatavad vürtsitatud ja 
teravamaitselised toidud, hapud mahlad, äädikas, puljongid. Rasvainete 
tarvitamist ei ole vaja piirata. Dieet peab olema selline, et ei tekiks kõhu
kinnisust. Kui valud on möödunud, siis loobuvad haiged tihti dieedist. 
See puudutab ka alkoholi tarvitamist, kuigi patsiendid tavaliselt püüavad 
selles osas näidata end heas valguses. Seetõttu soovitused alkoholi tarvi
tamise alal peaksid püsima reaalsuse piirides. Näib olevat asjatu nõuda, 
et patsient ei pruugiks alkoholi terve aasta. Võib-olla oleks õigem, et 
talle määrataks maksimaalne norm üheks kuuks. Olu ja veinid on haa
vandtõve puhul keelatud.

Kroonilise alahappesusega gastriidi korral näib haigetel üsna sageli 
olevat kalduvus pidada pikka aega kestvat suhteliselt ranget dieeti, mil
les esikohal on piimatoidud. On meedikuid, kes kõigile haigetele soovi
tavad rohkesti piima- ja jahutoite ning keelavad muud toidud, kuid ei 
■arvesta seda, et gastriidihaiged mõnikord taluvad piima halvasti.

Üldjoontes on kroonilise alahappesusega gastriidi korral soovitatav, 
ot haiged sööksid kergesti seeditavaid ja mõõdukal määral keemiliselt 
ärritavaid (maomahla eritumist stimuleerivaid) toite. Eelistatud on orgaa
nilisi happeid sisaldavad toiduained. Seega võib gastriidihaigele soovitada 
puljongeid, puljongiga keedetud püreesuppe, hakitud kala-, looma- ja 
linnuliha, naturaalmahlu, sidrunit (nii mahlana, teega kui ka toidu 
juurde), kefiiri, hapupiima, atsidofiilpastat jms. Rasvained peaksid olema 
võimalikult emulgeeritud kujul (hapukoor). Atroofilise gastriidi korral ei 
mõju hästi rohkesti tselluloosi sisaldavad toiduained; kui neid tarvitada, 
siis ainult riivitult (näiteks õunad, juurvili). Võib lubada naturaalseid 
viinamarjaveine, muud alkohoolsed joogid on keelatud. Võib tarvitada 
äädikaga valmistatud salateid (näiteks peedisalat). Ilma kaaluva põhju
seta ei tuleks gastriidihaigetele keelata leiva söömist. Hästi mõjuvad 
sepik ja muud B-rühma vitamiine sisaldavad toiduained, sealhulgas ka 
naturaalne õllepärm.

Tuleb rõhutada, et ravitoitlustamine ei tähenda mitte paljude toidu- 
ja maitseainete ärakeelamist, nagu sellest pahatihti aru saadakse, vaid 
vajalike, haiget ravivate või haiguse kulgu kergendavate toiduainete 
soovitamist, mis dietoloogia põhimõtete kohaselt on töödeldud ning koka
kunsti reeglite järgi maitsvalt valmistatud. Seda tuleb dieedi määramisel 
ka patsientidele selgitada. Kõigepealt on tarvis rääkida sellest, mis 
haiguse ravimiseks on soovitatav, pärast seda alles sellest, mis on kee
latud.

Enne kui määrata dieet, on küsitlemise teel vaja kindlaks teha, mida 
patsient tegelikult on söönud. Ei tohi rahule jääda trafaretse vastusega: 
«Pean dieeti.» Tuleks täpselt selgitada vähemalt 3—4 päeva toidukorrad, 
kusjuures peaks silmas pidama, mis ajal ja mida patsient on söönud. Elu 
näitab, et tahetakse visalt rääkida sellest, millest on püütud loobuda või 
mis on keelatud. Esmajoones tuleks selgitada, millised toidud patsiendile 
maitsevad, seejärel seda, milliseid ta ei talu ja kas kaebused üldse sõl
tuvad toidust.

Ravitoitlustamisel tuleb vahet teha haiguse kroonilise vormi ja selle 
•ägenemisperioodi vahel. Dieedi määramisel maohaigusi põdevaile isikuile 
on vaja silmas pidada ka muid seedeelundite (maks, kõhunääre) haigusi 
ning talitluse häireid.

Nagu iga ravi korral, nii tuleks ka pärast dieetravi määramist pat
sienti jälgida, kas ta dieeti peab ettenähtud aja vältel, kuidas ta seda 
talub, milline on kehakaalu dünaamika.
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Pikemaajaline ravitoitlustamine peab tagama, et organism saaks kül
laldaselt varustatud valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide ja mine- 
raalainetega. Ei ole õige määrata pikaks ajaks ühekülgset dieeti. Ranget 
dieeti ei ole soovitatav pidada üle paari nädala.

Toit peab alati olema haigele hästi talutav, maitsev, kooskõlas pat
siendi harjumuste ja perekonna sissetulekutega.

О ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ И 
ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ

В Миллер

Резюме

При назначении диеты больным язвенной болезнью и гастритом не следует строго 
исходить только из наименования болезни. Более важна правильная оценка функцио
нального состояния и расстройств желудка и двенадцатиперстной кишки. Именно на 
■основании этого и следует рекомендовать больному режим питания.

Лечебное питание означает не запрещение многих пищевых продуктов и приправ 
(как это зачастую неправильно понимают), а рекомендацию необходимых пищевых 
продуктов, оказывающих лечебное воздействие и облегчающих течение болезни, обра
ботанных согласно принципам диетологии и вкусно приготовленных по законам кули
нарного искусства. Пища всегда должна быть хорошо переносимой больным, вкусной, 
соответствовать привычкам пациента и доходам семьи.

Одним из принципов лечения больных язвенной болезнью является назначение 
таких пищевых продуктов, которые связывают соляную кислоту. Такова богатая бел
ками пища (тушеная нежирная телятина и говядина, рыба, молочные и творожные 
блюда, яйца и др.). Рекомендуется также тушенная в масле свежая капуста и другие 
овощные и фруктовые блюда. Не нужно ограничивать употребление жиров. При этом 
следует подчеркнуть, что ранее широко распространенные принципы диетического 
лечения Певзнера уже не совсем соответствуют современным взглядам.

При хроническом гипацидном гастрите следует употреблять легкоперевариваемые 
пищевые продукты, химически умеренно раздражающие (т. е. стимулирующие выделе
ние желудочного сока), предпочтительно продукты, содержащие органические кислоты. 
Следовательно, больным можно рекомендовать бульоны, супы-пюре, рубленые говя
дину, птичье мясо и рыбу, натуральные соки, лимон (как в виде сока, с чаем, так и в 
виде гарнира), кефир, простоквашу, сметану и т. п. Пищевые продукты, содержащие 
клетчатку (яблоки, овощи) следует употреблять только в протертом виде. Из алкоголь
ных напитков можно разрешить лишь виноградные вина.

При назначении лечебного питания следует отличать хроническое заболевание от 
периода обострения, также необходимо учитывать и функциональные расстройства и 
.заболевания других органов пищеварения (печень, поджелудочная железа).

KAA&RI ETTEVALMISTAMINE

TÄIENESID MEDITSIINIALA TÖÖTAJATE KEAD

Käesoleval kevadel saatis Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskond 
•ellu ja andis diplomid 156 noorele spetsialistile.

Nii lõpetasid ülikooli arstidena 110 isikut, stomatoloogidena 29 isikut 
ja proviisorite rida täienes 17 uue spetsialisti võrra.

Aime Aadusaar 
Jaak A g u r 
Heino-Enn А г p о 
Eevi Arusoo 
Antonina Bei j anina 
Nadežda Boitšenko 
Elle Elberg

Arstid

Tamara Gorbunova 
Leili H a n n u s 
Reet Harmants 
Maris Haug
Valli Helder 
Miia-Kersti Hiie 
Heidi-Oie Hindrikus
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Olga 11 v i к 
Anne Indermitte 
Arno J а a n s о n 
Kersti Jagomägi 
Anne-Liis Jakobson 
Martin Johanson 
Oie Johanson 
Antonina Järviste 
Rein Kaasik 
Hilju К alam 
Piia К a m p u s 
Eeva Karin 
Milvi Karu 
Juta Kask 
Anne Kivi 
Viive Kokamägi 
Maire Kokk 
Mare К о 1 j а к 
Raivo Kolle 
Katalina Korcsmäros 
Lembi Kull 
Jaan Kuremägi 
Silvi К ü b b a r 
Ilvi Laanemets 
Malle Laas 
Urve L a i 
Mai L a i к m e 
Reet Laigu 
Noemmi L a p i d u s 
Maie L a r e n s 
Lydia Laulik 
Tiiu L a u r i m а а 
Ene L a u s v e e (kiitusega) 
Mare L e b a s t e 
Maire Leisi 
Samuil Levin 
Elvi Liiv
Jüri L i n к b e r g 
Agu Lipping 
Inese Looga 
Leida L u d о 1 f 
Endla Mandel 
Mihhail Markelov 
Merike Martinson 
Anu Meier
Natalja Mihhailtšenko 
Inna Mohhovaja 
Milvi M о к s

Katrin Mooste 
Laine Mäe 
Anne Männik 
Peeter M ä n n i к о 
Maris N i 1 p 
Jüri Ojamaa 
Jaan Oli 
Maie Paabut 
Tiiu-Kalli Pae 
Anatoli Pan 
Anatoli P e š к о v 
Servi P i к n e r 
Aino P i e 1 m a n n 
Sirje Plank 
Helle Proovel 
Rein Puskar 
Mare Põder 
Jaan Pärnat 
Talvi R а 11 m a n n 
Eve Rauk 
Olaf R e m m e 1 
Mall-Anne Riikjärv 
Ellen Rivis (kiitusega) 
Hilja Roosaar 
Aili Roosimaa 
Silvi Saar 
Niina Safronova 
Helgi-Mall Saks 
Kaido Sarapuu 
Eevi S e 1 i m ä e 
Albert S e r g 
Vladimir S i г о t к i n 
Mari S i t s к a (kiitusega) 
Ene Soo 
Endel S p r e n g к 
Zoja Štšukina
Niina Žuravljova-Jurova 
Marju Tamm 
Valentina T a m m e t 
Anne Tampere 
Helgi Tiidemann 
Tiiu T о m b e r g (kiitusega) 
Asta Tönts 
Helju Tõnurist 
Sulev U1 p 
Liivia U r t s о n 
Urve Varjulill 
Maimu V i j а r d

Mare А1 j a s
Maive Angerjärv 
Eha Berg
Helle Grossthal 
Reet Jürgenson 
Aili-Ebe К а 1 d r e 
Aini Kask
Virve-Leontine Kiisel 
Maire Kolk 
Hita К о о 1 e r 
Malle Kork
Piia-Heidi Kreegimäe 
Onne Luik 
Reet Maidla 
Eugenie Mee

Stomatoloogid
Tiina О j а
Sirje-Maria P о о 1 а к e 
Enna Pärg 
Reet Pärn 
Eha Raidmets 
Helvi R u u s 
Malle Saar 
Virge Sepp 
Estia Soo 
Riima Suik 
Veera Tkatšova 
Mai-Liis Vahemets 
Aino Viljar 
Maaja Voll

Ene А1 о p
Aili А n n u к 
Viive E 11 m а а 
Terje-Mai Liias

Proviisorid
Tiiu Madise
Anne Mahlapuu (kiitusega)
Sirje Maripuu
Lea О 1 b e r g
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Lea Pisuke 
Karin Potte r 
Kadi Rannas 
Marju Rebane 
Ruth Sarapuu

Maila Z i г к 
Eve Talvik
Aili T i i v e 1 
Ilse V а a r i к

I. Maaroos

TALLINNA MEDITSIINIKOOLI LÕPETAJAD 1967. a.

Statsionaarses osakonnas

Meditsiiniõed

Valentina В a h t i n а 
Irina В a i r a š 
Tamara В e 1 к i n а 
Ludmilla E r d m a n 
Tatjana Fomina 
Elena G u d z 
Anna Gussakova 
Zinaida Gratšjova 
Aleksandra H а г к i n а 
Kiira Jermakova 
Inna Juštšenko 
Maia Kaunis 
Maaja Kivisikk 
Ludmilla К 1 e m e n t а 
Ella Klimberg 
Astrid Laanemägi 
Liia Leesi 
Linda L i i d i к 
Laine Linderman 
Galina L о b z о v а 
Galina Makarova 
Janta Marienburger 
Evi M e e n
Milvi Meisterson 
Mare Mellikov

Õie Mesipuu
Žanna Mihhailova 
Svetlana Morozova 
Raissa Partshalia
Evi P о о r i t s
Riina Raotma
Eed Saksakulm
Heljo Saun
Galina S i z о v а
Tamara S m a g а
Irina Smirnova
Irina Smõslova (kiitusega)
Maie Soopalu
Niina Stepanova
Tatjana Stoljar (kiitusega)
Alla Sarunova
Ludmilla Taras j uk
Vaike T e e t s о v
Stella T e r e š к о
Leili Tuudelepp
Malle Töiste
Miralda V а r u s к
Silvi V e 1 b e r g
Anne Äärismaa

Lasteasutuste meditsiiniõed

Tiiu А к m а e 1 
Asta А 1 j a s 
Lydia D а 11 о n 
Gerda E 1 e n u r m 
Reet Juhansoo 
Elle К e i d о n g 
Veroonika К i n s i g о 
Irma Korbelainen 
Astrid Kroonmäe 
Mare К ä n d m а 
Marju К ö ö p 
Liia Laur 
Anta L e i a r u 
Maie Lepik 
Aino L i 11 e b e r g 
Aino M e e r i t s 
Helle Meier 
Sirje Must

Liivia Mäeorg
Anne Mänd
Malle-Reet Obermann
Maie Ploompuu
Malle Rosenberg (kiitusega)
Katrin Saar
Ülle Saare
Liidia Torn-Kosula
Vally U i b о
Niina V а a b e 1
Maie V а а к s
Maire V a i n 1 о
Tiia Vallistu
Asti V a m p e r
Evi V i i к s а 1 u
Inga V u 1 f f
Sirje Ö ö p i к
Helme Ü1 e n õ m m

Kaugõppeosakonnas

Valentina Belkovskaja
Lilia В u d e j e v а
Maria Demjantšuk (kiitusega)
Margarita Eino
Evi Friedrichs
Augusta Holopova
Mare Hurt

Aarde Inglist (kiitusega)
Viivi Kaldoja
Evi Krabi
Lidia Krikonova
Loreida К r õ s i n а
Tatjana Latõševa
Grete Lehtla

381



Reet L о о r b e к 
Maie Luht 
Maimu Muru 
Luule Mänd 
Ellen Müürisepp 
Kulla Nõukas 
Veronika Pudel

Asta Rist
Heli Pärnpuu
Meela Saar
Anneli Tummeltau
Maimu V i i 1 u p
Raissa V i г к us
Dagmar Ü 1 e n õ m m

U. Ring

TARTU MEDITSIINIKOOLI LÕPETAJAD 1967. a.

Päevases osakonnas

Meditsiiniõed

Liivi А 11 v e r e
Sirje A vi к 
Ülle В a u e r 
Anna Davõdova 
Elve E n n о m ä e 
Illi E r a m а а
Ada Grünberg (kiitusega) 
Valentina Guubina
Anne H а a v
Anne H e r i к
Malle Hõbemäe 
Tüüne-Eila H ü 11 i 
Kadri 111 а к
Eha J о 11 (kiitusega)
Maimu Juha
Silvi Keks
Külli Kesas
Minni К e s 1 e r (kiitusega)
Ester Kirs
Aimi К о n s e n
Riina Kont
Linda К о r n e 1
Tiiu-Liivi К о s к о 
Elviira Kostina 
Svetlana Kudrjavtseva 
Mare Kull 
Liidi Kõiv
Linda К õ i v s а a r
Milvi Laumets
Eve Lehis
Helju Liiv (kiitusega)
Ene Link
Made Lohk
Vilja Ma asi к
Maie Marga
Anne-Ly Normann

Maila Otsa 
Silvi Palo 
Ilme P a r s о n 
Ellen P e e g i 
Aime P i n t e 
Helgi P i h 1 а к 
Marjen P u p a r t 
Tiiu Põllu 
Viivi Raev 
Marja Rand 
Evi R e i n a p u 
Lilia R ä к к i 
Marju Rätte 
Tiina Saarepere 
Vaike Salumets 
Lehte-Hilja Seim (kiitusega) 
Kaja Siidra 
Silve Soomets (kiitusega) 
Kai S u m r e 
Ebe Susi 
Urve Tamm 
Tiiu T a m m e 1 а 
Mare Tammoja 
Külvi Teder 
Helvi Terve 
Viia T i i t s 
Lilli Tiss 
Tiia T о о t s 
Mare U n t 
Taimi Vaher 
Ene Vahi 
Margarita V а 1 d s о n 
Malle V a r u s к 
Liia V ä r t о n
Reet Õigus (kiitusega)

Velsker-laborandid

Juta Aas
Helgi Hasanova 
Mirjam-Iloken Jäär 
Sirje Kukk 
Elo Kurvits 
Iile Käär 
Merike Kosti 
Sirje Läägus 
Leili N i i n e s а a r 
Tiina Ojamaa 
Malle Palm 
Maie P а г о к

Riina P e e t s 
Maret Randala 
Juta Ratasepp 
Linda Ratassepp 
Mare Rätt 
Tiina Ränk 
Lia Salumaa 
Lemmi Suur 
Eha T ä h n a s 
Külli V a s s e r 
Neesi U i b о m а а
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Sanitaarvelskrid

Aire Härginen
Tiina Kapp
Merike Kelder (kiitusega)
Silja Luik
III j a Luukanen
Valle Maask (kiitusega)
Helle Must

Tiina Must
Külli Münt 
Urve Raag 
Anu Saar 
Virve Siiber 
Rutti Soomets (kiitusega)

Õhtuses osakonnas
Meditsiiniõed

Ulve E r i s t e
Malle Härmoja
Erika Kangro
Tiiu К о i 11 а
Luule Lumi (kiitusega)
Helin Lääniste

Ene О j а
Luule Ooper 
Antonina Saalis 
Aino Selgis 
Tiina Urm

Kaugõppeosakonnas

Aino Alamäe 
Marie Jaaniste 
Roosa Kaare 
Este Kimmel 
Evi К u n s i n g 
Maie Kuusmann 
Maie Lepasepp 
Leida Lassi 
Erna L i b 1 i к 
Erna N e e m e 1 а 
Aasa M ä г к s 
Asta-Malle Parts

Maia Kiis 
Mai Kokk 
Thaisi К о s к о r 
Helve Külvik 
Helju M i i d 1 а
Virve Männiste

Meditsiiniõed

Kaie Pedajas 
Anu P õ11u m ä g i 
Malle Rebane 
Ülle Roodemäe 
Ene S а а г о j а 
Marje Sel iste 
Eha Siimann 
Ilma S i m m e r 
Leili S о о b i к 
Mare T a b u r 
Malle Trumm 
Hilda V i i t а к

Lasteasutuste meditsiiniõed

Aino Olev 
Maie Pappel 
Viiu Priimägi 
Viiu T e i n 
Elle-Mall V i i к h о 1 m 
Laine Z e r n a n t

А. H о r n

KONvenEMTsm ja nõupidamised

ÜLELIIDULINE KURORTOLOOGIA- JA FÜSIOTERAAPIA-ALANE
NÕUPIDAMINE

19 .—22. aprillini 1967. a. toimus Pjatigorskis Kurortoloogia ja Füsioteraapia 
Instituudis üleliiduline nõupidamine kurortoloogia ja füsioteraapia küsimustes.

Nõupidamise aluseks oli kaks põhiettekannet. Kurortoloogia ja Füsioteraapia 
Keskinstituudi direktori asetäitja teadusliku töö alal A. Obrossov esitas kokku
võtte üleliidulise probleemi «Teaduslikud alused väliskeskkonna füüsikaliste tegu
rite kasutamiseks ravi ja profülaktika eesmärgil» valdkonnas 1966. a. tehtud tea
duslike uurimiste tulemustest. Teise ettekande esitas sama instituudi direktor 
J. D a n i 1 о v, kes käsitles nimetatud probleemi all lähemate aastate jooksul teh
tavate teaduslike uurimiste planeerimist ja koordineerimist.

Nimetatud ettekannete kohta järgnesid kõikide uurimisasutuste esindajate 
sõnavõtud, mis andsid täpse ülevaate kurortoloogia- ja füsioteraapia-alasest tea
duslikust tööst ühes või teises liiduvabariigis. Saadud võrdlusandmete alusel võib 
öelda, et vabariigis on selle töö ulatus suhteliselt liiga kitsapiiriline.

E. Veinpalu
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ÜLELIIDULINE DEKAAD

15 . 25. maini 1967. a. toimus Moskvas üleliiduline dekaad liigesehaiguste diag
noosimise, ravi ja profülaktika alal, millest võttis osa üle 300 arsti ja teadusliku 
töötaja.

Dekaadi avas akadeemik A. Nesterov, kes rõhutas liigesehaiguste uurimise 
tähtsust, sest need on kogu maailmas laialdaselt levinud. Professor M. A s ta
pe n к о andis ülevaate liigesehaiguste klassifikatsioonist. Pikemat käsitlemist leid
sid mittespetsiifilise infektsioosse artriidi kliiniku ja ravi küsimused (E. Agaba- 
bova ja L. Ivleva). Vaatluse all olid samuti brutselloosne artriit, podagra ja 
artroosid (V. Pokrovski, E. Pihlak ja E. Agababova). Artrooside ravi
misel on viimastel aastatel tulemusi saadud tänu rumalooni kasutuselevõtmisele.

Käesoleval ajal pööratakse erilist tähelepanu mittespetsiifilise infektsioosse art
riidi kirurgilisele ravile. Selle printsiipidest ja näidustustest andsid ülevaate profes
sor M. Panova ja L. Artemjeva.

Meie vabariigist võtsid dekaadist osa A. Seffer, G. Semjonov, J. Polonskaja ja 
allakirjutanu. >

Pärast dekaadi toimunud 6-päevasel seminaril käsitleti mittespetsiifilise 
infektsioosse artriidi epidemioloogiaga seoses olevaid küsimusi.

A. Vapra

XV ÜLELIIDULINE HÜGIENISTIDE JA SANITAARARSTIDE KONGRESS

23.—27. maini 1967. a. toimus Kiievis XV üleliiduline hügienistide ja sanitaar- 
arstide kongress, millest võttis osa 746 delegaati ja üle 300 külalise. Eesti NSV dele
gatsioon oli 7-liikmeline.

Plenaaristungitel kuulati huviga ülevaateettekandeid, nagu «Sotsiaalhügieen 
NSV Liidus» (N. Vinograd jt.), «Tööhügieeni kaasaegsed probleemid NSV Liidus» 
(A. Letavet ja G. Šahbazjan), «Laste ja noorukite tervishoiu kaasaegsed 
seisukohad» (G. Serdjukovskaja), «Toitlustushügieeni aktuaalsed küsimused» 
(A. Pokrovski), «Hügieeniprobleemid seoses rahvamajanduse kemiseerimisega 
NSV Liidus» (L. M e d v e d) jm. Kongressi töö toimus kuues sektsioonis, nimelt 
sotsiaalhügieen ja tervishoiu organisatsioon, kommunaalhügieen, tööhügieen, laste ja 
noorukite hügieen, toitlustushügieen, asustatud kohtade hügieen.

Aruande Üleliidulise Hügienistide Teadusliku Seltsi tegevuse kohta ajavahe
mikul 1962—1967 esitas seltsi juhatuse esimees, NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 
tegevliige professor F. Krotkov. Kongress kiitis heaks seltsi juhatuse tegevuse 
ja valis juhatuse uue koosseisu. Eesti NSV-st valiti uude juhatusse tervishoiu 
ministri asetäitja O. Tamm ja Tervishoiu Ministeeriumi valitsusejuhataja 
I. M a s i k.

I. Stšerbakov

TAHTFÄEVAB

ENDEL LAAMANN 50-AASTANE

17. juunil 1967. a. tähistati Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 
kõrva-, nina- ja kurguosakonna juhataja, Eesti NSV teenelise arsti Endel 
Kustase p. Laamanni 50. sünnipäeva.

E. Laamann sündis 17. juunil 1917. a. Tallinnas ehitustehniku pojana. 
Pärast gümnaasiumi lõpetamist astus ta 1939. a. Tartu ülikooli arstitea
duskonda, mille lõpetas 1946. a. 1945. a. alates töötas Tartu Riikliku Üli
kooli otorinolarüngoloogia kateedris vanemlaborandina ning kõrva-, nina- 
ja kurguosakonnas ordinaatorina, 1951. a. kuni tänaseni Tartu Vabariik
liku Kliinilise Haigla kõrva-, nina- ja kurguosakonna juhatajana.

Juubilari tuntakse andeka ja abivalmis arstina. Ta on pidevalt pan
nud suurt rõhku kvalifikatsiooni tõstmisele, viibinud täienduskursustel ja 
tegelnud teadusliku tööga. Erilist huvi on ta tundnud bronhoösofago-
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heliku kohtu esimees.

loogia- ja anestesioloogia-alaste küsimuste, 
kuulmetõrve talitluse ja selle häirete vastu. 
E. Laamann on pööranud rohkesti tähelepanu 
noorte eriarstide juhendamisele ja nende kva
lifikatsiooni tõstmisele. Teda tuntakse osava 
kirurgina, kes on üheks pioneeriks kuulmist 
parandavate operatsioonide alal Eesti NSV-s. 
1966. a. anti E. Laamannile Eesti NSV teene
lise arsti aunimetus.

Juubilar on aktiivne ühiskonnategelane. 
Ta on olnud Tartu Linna Töörahva Saadi
kute Nõukogu saadik, samuti on ta osa võt
nud ametiühingu tegevusest, Eesti NSV 
Vabariikliku Rahukaitsekomitee ja ALMAVÜ 
tööst ning tegelnud spordi ja isetege
vusega. E. Laamann on NLKP liige 1962. a. 
alates, Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 
partei-algorganisatsiooni sekretär ja seltsime- 

Eesti NSV Otorinolarüngoloogide Teadusliku
Seltsi asutamisest saadik (1952. a.) kuulub ta selle juhatusse. Ta on 
aktiivne propagandist.

Soovime juubilarile jätkuvat energiat ja edu edaspidises viljakas 
arstitöös.

Kolleegid

AR$TITEABU$e AJALOOST

20 AASTAT EKSPERIMENTAALSE JA KLIINILISE 
MEDITSIINI INSTITUUTI

NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. BOGOVSKI, 
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Eksperimentaalse ja Kliinilise 
Meditsiini Instituut, mis asutati 1947. a. Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
süsteemis ning aastail 1963—1966 kuulus NSV Liidu Arstiteaduse Aka
deemia koosseisu, on üks suuremaid arstiteadusliku uurimistöö keskusi 
Tallinnas.

Instituudi töötajate arv on 20 aasta vältel tunduvalt suurenenud. Kui 
1947. a. alustati tööd 25 inimesega, siis 1957. a. oli neid juba 77, 1967. a. 
algul aga 140 inimest, neist teaduslikke töötajaid 62. Viimastel aastatel on 
alustatud instituudi baasi väljaehitamist. 1966. a. anti käiku ajakohane 
vivaarium, kus ajutiselt (peahoone valmimiseni) paikneb kolm labora
tooriumi. Kogu uusehitus peab valmima juba 1968. aastaks.

Jõudsalt on tõusnud kaadri kvalifikatsioon. Instituudis on ette val
mistatud üle 30 teaduste kandidaadi ja 3 arstiteaduse doktorit. Praegu 
on teaduslik kraad üle 60%-1 instituudi teaduslikest töötajaist.

Tunduvalt on kasvanud instituudi produktsioon. Kokku on instituudi 
töötajad avaldanud 7 monograafiat ja 10 teaduslike tööde kogumikku. 
Igal aastal ilmunud teaduslike artiklite arv ulatub viimasel ajal üle 
saja. Instituudi töötajad on üha sagedamini esinenud rahvusvahelistel 
kongressidel ning publitseerinud oma töid välismaistes väljaannetes.

25 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1967, nr. 5 385



. Insütuut on kujunenud tunnustatud teaduslikuks keskuseks vaba
riigis tööhügieeni ning tööstustoksikoloogia, kutsehaiguste, eksperimen
taalse onkoloogia, lastereuma ja kurortoloogia alal. Üle kogu NSV Liidu 
tuntakse hästi uurimistöid põlevkivitööstuse tööliste hügieeni ja profes- 
sioonipatoloogia, keemilise kantserogeneesi ja urogenitaaltrakti trihho- 
moniaasi valdkonnast. Tööhügieeni, tööstustoksikoloogia ja kutsehaiguste- 
valdkonnas on selgitatud paljude põlevkivitoodete toksilisust, mille alusel 
on esitatud ja praktikas rakendatud profülaktikaabinõusid (I. Akkerberg, 
H. Jänes, E. Blinova, I. Veldre, H. Künamägi jt.).

Põhjalikult on selgitatud põlevkivi ja põlevkivituha tolmu toimet 
hingamiselunditesse. V. Küng on oma ulatuslikke töid sel alal üldistanud 
monograafias «Põlevkivipneumokonioos» (1959). Põlevkivitolmu toimet 
on uuritud kliiniliselt ning röntgenoloogiliselt (S. Salzman). Dünaamilised 
kliinilis-röntgenoloogilised uurimised (I. Maripuu) on näidanud, et põlev- 
kivitöölistel pneumokonioosile iseloomulikke haigusnähte ei arene. Olu
lisemad on krooniline bronhiit, emfüseem jt. mittespetsiifilised kopsu- 
haigused, mis paljudel juhtudel on töövõime vähenemise otseseks põh
juseks.

Professioonipatoloogia valdkonnas on selgitatud vibratsioontõve pato- 
geneesi (B. Schamardin, N. Schamardin), pliimürgistuste ravi tõhusust 
(H. Kahn), perifeerse närvisüsteemi haiguste põhjusi põlevkivikaevureil 
ja nende ravi (A. Sillam), kroonilistesse bronhiitidesse haigestumist Kivi
õlis jne. Põlevkivitööliste toitumise küsimusi on uurinud E. Vagane.

On välja töötatud ja kehtestatud põlevkivitööstuse ettevõtete aju
tised sanitaareeskirjad ning esitatud arvukalt ettepanekuid, mis oluliselt 
parandasid põlevkivitööstuse töötingimusi (A. Anissimov, I. Akker
berg jt.). Põlevkivitööstuse reovete uurimise tulemused on kokku võetud 
I. Veldre monograafias «Põlevkivitööstuse reovete hügieeniline hinnang» 
(1962).

1950. a. alates on traditsiooniliseks muutunud teaduslike väljasõidu- 
sessioonide korraldamine põlevkivibasseinis. 1965. a. korraldati arvuliselt 
XI sessioon Kohtla-Järvel. Uurimistööde tulemused tööhügieeni, tööstus
toksikoloogia ja kutsehaiguste alal on avaldatud 6 kogumikus ning arvu
kais artikleis kodu- ja välismaal. 1965. a. ilmus H. Jänese sulest käsi
raamat «Tööstushügieen», mis on esimene sellelaadne väljaanne eesti 
keeles.

Onkoloogia alal on eksperimentaalselt kindlaks tehtud põlevkivitoo
dete kantserogeense toime iseärasused, mis on üldistatud P. Bogovski 
monograafias «Põlevkivitoodete kantserogeenne toime» (1961). Tähele
panu väärivad ka samasuunalised uurimused põlevkivitahma ja põlev- 
kivimasuudi tahma kohta (A. Võsamäe). Kollektiivse töö tulemusena 
(P. Bogovski, A. Koževnikov, G. Gortalum) on esitatud põlevkiviõlide 
dekantserogeniseerimise meetod koksistamise teel, mida 1965. a. alates on 
kasutatud V. I. Lenini nimelises Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Kom
binaadis.

Vähktõve levikut Eesti NSV-s on uuritud niihästi statistilise mater
jali läbitöötamise varal kui ka epidemioloogilisel meetodil. Üle 30 000 
vabariigi elaniku on läbi vaadatud mitme ekspeditsiooni vältel, kusjuures 
esmakordselt NSV Liidus võeti kasutusele käsiperfokaardid (M. Purde, 
V. Taigro jt.).

Instituudis isoleeriti kasekäsnaekstraktist fraktsioon А (E. Keel),, 
mille toime uurimisel (G. Loogna, P. Bogovski ja F. Vinkman) on kind
laks tehtud, et teatavates tingimustes avaldab preparaat mõõdukat kas- 
vajavastast toimet, ilmselt mõjutades organismi üldseisundit.

Onkoloogia-alaste uurimistööde tulemused on ette kantud vabariik
likel ja vabariikidevahelistel konverentsidel ning kahel rahvusvahelisel 
vähikongressil (1962. ja 1966. a.). Tööd on trükitud nii kodu- kui ka. 
välismaa ajakirjades.
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Reuma ja mudaravi uurimisega tegeleb instituudis kaks kollektiivi, 
^astereuma alal alustati töid kohe pärast instituudi asutamist. A. Reiman 
andis ülevaate selle kliinilisest kulust sõjajärgsel perioodil. Edaspidi sel
gitati Valdmani kupuproovi rakendatavust reuma puhul lastel (E. Mül- 
lerbek), tehti kindlaks lastereuma levik Tallinnas (E. Müllerbek), sel
gitati tonsillektoomia mõju haiguse kulule (L. Kook), haigusprotsessi 
aktiivsuse määramise võimalusi fonoelektrokardiograafilisel teel (S. Kleits- 
man) jt.

Haapsalu meremuda toimemehhanismide uurimise valdkonnas on 
selgitatud mudaravi toimel tekkivaid muutusi seerumivalkudes (E. Vein
palu), neerupealise koore funktsiooni ja organismi üldise reaktiivsuse näi
tajate nihkeid (L. Kõpman ja R. Trink), mudaravi mõju lumbosakraalsele 
radikuliidile (M. Roosaare) jne.

Ulatuslik uurimistööde sari oli pühendatud E. Keele poolt mere
mudast valmistatud uue ravimpreparaadi — humisooli — toime selgita
miseks (I. Sibul, V. Sui, H. Norman, L. Küdema, L. Teras jt.). Laialdane 
(üleliiduline) kliiniline aprobeerimine (E. Veinpalu jt.) võimaldas piirit
leda näidustusi selle ravimpreparaadi rakendamiseks. Käesoleval ajal on 
instituut lõpetanud kõik uurimistööd preparaadi massilise tootmise alus
tamiseks. On ilmunud kolm kurortoloogia-alaste artiklite kogumikku.

Tuberkuloosialaseid uurimistöid on tehtud instituudi algaastaist 
peale. Tuberkuloosi epidemioloogiat varaealiste laste hulgas Tallinnas on 
uurinud Z. Saar. Antibiootikumide rakendamise algperioodil selgitati 
streptomütsiini ja PAS-i poolt põhjustatud morfoloogilisi muutusi tuber
kuloosse meningiidi puhul (P. Bogovski ja V. Küng), uuriti tuberkuloosi- 
vastaste preparaatide mittespetsiifilisi toimemehhanisme (G. Mihhailets), 
nende mõju granulatsioonkoe arengule (G. Loogna), tuberkuloosiprotsessi 
paranemisele (L. Jannus), kesknärvisüsteemi funktsioonile (V. Sui) jne. 
Mitmed uurimused selgitasid mittespetsiifiliste ravimite ja tuberkuloosi- 
vastaste preparaatide koostoimet (G. Mihhailets, A. Võsamäe ja G. Loog
na). On selgitatud mitmeid seaduspärasusi tuberkuloosihaigete reaktiiv
suse nihetes (L. Maser, J. Karusoo jt.) ja tuberkuloosi kulus vanemaealis
tel isikutel (A. Reinvald). Kavernotoomia täiustamise tulemusi on üldis
tanud J. Ennulo monograafias «Kavernotoomia kopsutuberkuloosi kirur
gias» (1964).

Urogenitaaltrakti trihhomoniaasi alal on J. Teras, I. Laan, E. Rõigas, 
U. Nigesen jt. lõpetanud ulatusliku uurimuste sarja, mille tulemuseks 
olid Trichomonas vaginali^e puhaskultuuride saamise viiside väljatööta
mine, selle alglooma nelja erineva serotüübi avastamine ning trihho
moniaasi diagnoosimise otstarbeks seroloogiliste reaktsioonide ning intra- 
dermaalreaktsiooni kasutatavuse tõestamine.

Olulise tähtsusega on trihhomoniaasi epidemioloogia alal tehtud töö. 
Maailmas esmakordselt trihhomoniaasi põdevate haigete katseline dispan- 
seerimine tõestas selle infektsiooni veneerilist iseloomu. Tähtsamad tule
mused trihhomoniaasi uurimise valdkonnas on esitatud kogumikus «Uro
genitaaltrakti trihhomonoos» (1963) ning arvukates ettekannetes ja artik
lites nii kodu- kui ka välismaal.

Instituudil on vastutusrikkad ülesanded tervishoiu- ja meditsiini- 
slase teadusliku uurimistöö arendamisel vabariigis. Kavas on laiendada 
kliiniliste uurimistööde profiili — uute suundadena hakatakse arendama 
ka gastroenteroloogiat ning kardioloogiat.

Instituudi tähtsaimaks ülesandeks on rikastada eksperimentaalset ja 
kliinilist meditsiini uute, teoreetiliselt ja praktiliselt seisukohalt väärtus
like faktidega. Tähtsateks ülesanneteks jäävad ka uurimistulemuste prak
tikasse juurutamine, et sel teel tõsta rahva tervishoiulise teenindamise 
taset, ning kvalifitseeritud teadusliku kaadri ettevalmistamine.
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20 ЛЕТ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕ 910961

П. Боговский

, Резюме

Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохра
нения Эстонской ССР (созданный в 1947 г. в системе Академии наук Эстонской ССР) 
является одним из центров медицинской науки в г. Таллине. В начале 1967 г. в инсти
туте работал 140 человек, из них 62 научных сотрудников. В институте подготовлены 
белее 30 кандидатов и 3 доктора наук. В настоящее время более 60% научных сотруд
ников имеет ученый степень.

Институт является признанным научным центром в республике по изучению во
просов гигиены труда, промышленной токсикологии, профессиональных заболеваний, 
онкологии, курортологии и детского ревматизма. Всесоюзно известны результаты работ 
по гигиене труда и профессиональной патологии в сланцевой промышленности, по хи
мического канцерогенеза и трихомонозу урогенитального тракта.

Сотрудниками института изданы 7 монографии и 10 сборников. Ежегодно выхо
дит в свет более 100 научных статей как в республиканских так и во всесоюзных и 
зарубежных изданиях. Регулярно проводится научные сессии института.

В ближайшие годы будет завершено строительство базы института в Таллине. 
В настоящее время сдан эксплуатацию новый виварий, где временно помещены три 
лаборатории института. В 1968 г. будет закончено строительство главного здания инсти
тута. Все это позволяет улучшить комплексность работы между лабораториями и повы
сить методический уровень работ. Намечается также расширить исследовании клиниче
ского профиля — новыми направлениями в работе института является изучение вопро
сов кардиологии и гастроэнтерологии.

PROFESSOR ALEKSANDRA RAATMA | 

6. V 1901—22. VI 1967

22. juunil 1967. a. suri pärast rasket hai
gust Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna 
kohtuarstiteaduse professor arstiteaduse dok
tor Aleksandra Raatma.

A. Raatma sündis 6. mail 1901. a. Tallin
nas teenistujate perekonnas. Pärast Narva 
gümnaasiumi lõpetamist astus ta Tartu ülikooli 
arstiteaduskonda, mille lõpetas 1925. a. Samal 
aastal määrati ta kohtuarstiteaduse kateedri 
assistendiks. 1929. a. viibis stipendiaadina 
Göttingeni ülikooli kohtuarstiteaduse instituu
dis tuntud teadlase professor Th. Lochte juures, 
kus tutvus põhjalikult forensilise grafoloogiaga. 
1933. aastal kaitses A. Raatma edukalt doktori
väitekirja teemal «Käekirja iseloomust üksik- 
perekonnas ja sugulaskonnas ja selle tähtsusest 
grafoloogilise ekspertiisi puhul.»

Aastail 1934—1944 töötas A. Raatma kooli-
ja jaoskonnaarstina Tartus, Tallinnas, Rakveres ja Viru-Roelas. 1939. a. 
oli ta õppejõuks Tallinna Kodumajandus- ja Sotsiaalinstituudis. Õppe 
otstarbel viibis ta välismaal ja töötas Viinis ülikooli lastekliinikus ja 
Berliinis Charite sisehaiguste kliinikus, samal ajal täiendas end kohtu
arstiteaduse instituutides.

Pärast nõukogude võimu taaskehtestamist Eestis kutsuti A. Raatma
1940. a. tööle Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaati ning määrati 
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kohtumeditsiini peaeksperdiks. Fašistliku okupatsiooni aastail töötas ta 
kooliarstina Rakveres, samuti jaoskonnaarstina.

Pärast Eesti NSV vabastamist tehti A. Raatmale ettepanek tööle 
asuda Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna kohtuarstiteaduse 
kateedrisse, kus ta oli kuni surmani.

1946. a. kinnitas NSV Liidu Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministee
riumi Kõrgem Atestatsioonikomisjon A. Raatmale professorikutse.

Peale kutsetöö oli professor A. Raatma ajutiselt anatoomia kateedri 
juhatajaks, aastail 1950—1951 Tartu Riikliku Ülikooli aspirantuuri juhen
dajaks, aastail 1954—1959 aga Arstiteaduskonna prodekaaniks.

A. Raatma sulest on ilmunud üle 30 teadusliku artikli ning mitmeid 
forensilise kasuistika ja kriitilis-statistilist laadi töid, mis on avaldatud 
ka välismaa teaduslikes ajakirjades. Tal on teeneid mitte ainult arstide 
noore põlvkonna kasvatamisel, samuti on ta olnud tihedalt seotud juris
tide ettevalmistamisega, kellele õigusteaduskonnas luges kohtuarstitea
dust.

Õppetöö kõrval tegi A. Raatma kohtuarstiteadusalast praktilist tööd. 
Viimastel aastatel huvitasid teda, lähtudes kohtumeditsiinilise ekspertiisi 
praktilistest vajadustest, eriti äkksurma ja traumatoloogia probleemid.

A. Raatma võttis aktiivselt osa Tartu taastamisest, samuti kohtuarsti
teaduse kateedri ja laboratooriumi töö organiseerimisest. Teda on auta
sustatud medaliga «Ennastsalgava töö eest Suures Isamaasõjas aastail 
1941—1945» ning korduvalt esile tõstetud Tartu Riikliku Ülikooli rektori 
käskkirjades.

A. Raatma oli iseloomult tagasihoidlik, erudeeritud spetsialist, koge
nud pedagoog ning kolleegidele ja üliõpilastele alati abivalmis ja südam
likuks kaaslaseks. Eriti hinnatavad olid tema mõistev suhtumine, sügav 
taktitunne, inimlikkus, mistõttu teda tunti ühe lugupeetavama ning 
armastatuma kolleegina ja õppejõuna.

Professor A. Raatma surm on meile suureks kaotuseks, kuid helge 
mälestus temast jääb alati püsima.

Kolleegid

ALFRED RIHMA

9. VII 1906—31. III 1967

31. märtsil 1967. a. suri Tartus pärast 
rasket haigust Vabariikliku Sanitaar-Epidemio- 
loogia Jaama samtaararsti abi Alfred Hind- 
reku p. Rihma.

A. Rihma sündis 9. juulil 1906. a. Tartus 
töölisperekonnas. Tartus möödusid ta lapsepõlv 
ja noorukiiga, seal lõpetas ta 1927. a. gümnaa
siumi. Aastail 1934—1944 töötas A. Rihma Tal
linna Erahaiglas esialgu praktikandina ja hil
jem velskrina. Selle eriala omandas ta töö 
kõrval. Pärast Suurt Isamaasõda suunati 
A. Rihma tööle mitmetesse tervishoiuasutustesse 
Hiiumaal, Martnas, Haapsalus ja Tallinnas. 
1957. a. määrati ta Vabariikliku Sanitaar-Epi- 
demioloogia Jaama sanitaararsti abi ameti
kohale, kus ta töötas pensionile minekuni 
1966. a.
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A. Rihma on tervishoiutöötajate hulgas tuntud Eesti NSV õpilaste, 
haiglates, dispanserites ja sanatooriumides ravil viibivate haigete, 
samuti tööstustööliste ning meremeeste toitumise uurijana. Sellel töö
põllul oli ta üks esimeste vagude ajajaid vabariigis. A. 'Rihma sulest on 
ilmunud ligi 10 teaduslikku artiklit ajakirja «Nõukogude Eesti Tervis
hoid» veergudel ja muudes väljaannetes. Ta on esinenud ettekannetega 
vabariiklikel konverentsidel ja aidanud juurutada ratsionaalse toitumise 
põhimõtteid tervishoiuasutustes ning toiduainete tööstuse ettevõtetes. 
Uurimistööle pühendas ta oma vaba aja.

A. Rihmat on autasustatud medaliga «Ennastsalgava töö eest Suures 
Isamaasõjas aastail 1941—1945». Teda on valitud Tallinna Linna Kalinini 
Rajooni rahvasaadikuks.

Kaastöötajad tundsid A. Rihmat tagasihoidliku, sõbraliku ja alati 
abivalmis seltsimehena, kelle töösse suhtumine ning enesetäiendamine 
jäävad kõigile eeskujuks.

Kolleegid

UUSI GAVIMEIO

UUEMAID IMPORTRAVIMEID

Benesaal (Benesal, Бенесал).
Sünonüüme: Cyclopenthiazid, Navidrex, Salimid, Cyclomethiazid (NSV Liit).
Benesaal on tugevaim bensotiadiasiinrea diureetikum, mille toime avaldub 

juba siis, kui preparaati manustatakse õige väikestes (0,5 mg) annustes. Ta pärsib 
Na- ja Cl-ioonide reabsorptsiooni ja suurendab nende eritumist, mis annab bene- 
saalile eeliseid muude «salureetiliste» vahendite suhtes. Benesaal on hüpotiasiidist 
100 korda toimivam.

Näidustuseks on kõik südamepuudulikkusega seoses olevad tursed, jäsemete 
tursed portaalpaisu nähtudega maksatsirroosi korral, nefroosid, nefriidid (välja 
arvatud päsmakeste filtratsioonikiiruse vähenemisega iseloomustavad rasked prog
resseeruvad vormid), raseduse ajal sugenevad tursed jne. Benesaali võib edukalt 
kasutada vererõhu alandajana, eriti sel juhul, kui esineb südamepuudulikkus.

Optimaalseks ravimiannuseks on üks tablett päevas, mida on otstarbekohane 
sisse võtta hommikul. Toime avaldub 2 tunni järel. Pikka aega kestva ravi korral 
võib manustada pool tabletti päevas või üks tablett ülepäeviti. Eriti rasketel 
juhtudel võib ravi alustada suurema annusega (2 tabletti päevas). Hüpertoonia 
puhul võib benesaali kasutada koos muude hüpotensiivsete vahenditega. Sel juhul 
piisab poolest tabletist päevas.

Benesaali toodetakse tablettidena (ä 0,0005). Pakendis on 50 tabletti.
Preparaat kuulub B-nimekirja.
Benesaali imporditakse Saksa Demokraatlikust Vabariigist.

Bupatool (Bupatol, Бупатол).
Sünonüüme: Butedrin, Butylnorsympatol, Vasculat, Bamethanum sulfuricum 

(NSV Liit).
Valge või kreemika varjundiga kristalne pulber, mis hästi lahustub vees.
Bupatool sümpatomimeetilise vahendina laiendab perifeerset veresoonkonda 

ja avaldab mõõdukat hüpotensiivset toimet.
Näidustuseks on kõik perifeerse vereringe häired: endarteriiidid, Raynaud’ 

sündroom, akrotsüanoos, oblitereeruv trombangiit, jäsemete jahenemine, aju vere
soonte skleroosist tingitud peavalud, brahhüalgia, säärehaavandid, lamatised.

Bupatooli määratakse tablettidena (ä 0,025 g) sissevõtmiseks. Tavaliselt on ette 
nähtud pool tabletti 3—6 korda päevas. Ravikuur vältab mitu nädalat (kuni üks 
kuu). Rasketel juhtudel on otstarbekohane alustada ravi lihasesse süstimisega (1—2 
ampulli päevas), hiljem jätkatakse ravimi manustamist suu kaudu.

Kõrvalnähtudena võib täheldada mööduvat punetust, higistamist ja lihaste 
värisemist, mis kaovad annuse vähendamisel.

Vastunäidustuseks on suhkurtõbi.
Bupatool kuulub B-nimekirja.
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- ++ Preparaati väljastatakse tablettidena ä 0,025 (pakend sisaldab 20 või 100 tab
letti) ja 5%-lise lahusena ampullides ä 1 ml (pakendis on 5 või 50 ampulli).

Bupatooli imporditakse Ungari Rahvavabariigist.

Proper-MYL (Proper-MYL, Пропер-МИЛ).
Proper-MYL on mõnede pärmiseente (Candida tropicalis, Cryptococcus albidus, 

baccharomyces cerevisae varietas ellipsoideus) lüofiliseeritud rakkude suspensioon.
Proper-MYL-i näidustuseks on sclerosis multiplex. Preparaati on soovitatav 

kasutada haiguse varasemas staadiumis, ent ka kaugelearenenud juhtudel, kui 
närvisüsteemi morfoloogilised muutused juba esinevad, on saavutatud häid ravi- 
tulemusi.

Proper-MYL-i kasutatakse terapeutilise abivahendina ka nakkus- ja viirus
haiguste puhul ning kõikidel juhtudel, kui organismi kaitsejõud on nõrgenenud ja 
properdiinitiiter plasmas langenud. On täheldatud, et pärmirakud võivad orga
nismis peale properdiini produktsiooni stimuleerimise hävitavalt mõjuda teatavatele 
neoplastilistele rakkudele. Seoses sellega kasutatakse proper-MYL-i pahaloomuliste 
kasvajate ravimisel abivahendina kiiritusravi ja kasvajatevastaste raviainete kõrval. 
Preparaati manustatakse ka kiiritustõve raviks ja profülaktikaks.

Proper-MYL-i süstitakse veeni. Ravi algul süstitakse 0,1 ml, annust suuren
datakse iga päev 0,1 ml võrra. Kui ravi otseseks tulemuseks on palaviku tekkimine, 
siis tuleb ravi jätkamisel jääda kõige suurema annuse juurde, mis kehatemperatuuri 
tõusu ei põhjustanud. Väga tugeva reaktsiooni korral tuleb annust veelgi vähen- 
•dada. Kui preparaadi individuaalne talutavus on täpselt määratud, võib päevast 
-annust suurendada isegi 10—15 ml-ni. Kui kehatemperatuur ravi algul on kõrge
nenud haiguse tõttu, siis tuleb see aluseks võtta proper-MYL-ist tingitud tempera
tuuritõusu hindamisel.

Tavaline ravikuur on 40—60 süstet.
Proper-MYL-i väljastatakse pakendis, mis sisaldab 20 ampulli preparaati ja 

-20 ampulli 5%-list glükoosilahust (lahustusvahend). On ka 5-ampullilisi pakendeid.
Proper-MYL-i imporditakse Itaaliast.

Vinblastiin (Vinblastin, Винбластин).
Preparaadi toimeaineks on koerakooluliste (Apocynaceae) sugukonda kuuluva 

troopilise põõsa Vinca rosea alkaloid vinkaleukoblastiin.
Vinblastiinil on tsütostaatiline toime, ta pidurdab rakkude pooldumist ja leu- 

kotsüütide ning pahaloomustunud rakkude paljunemist. Preparaat ei mõjuta maini
misväärselt erütrotsüüte, trombotsüüte ega hemoglobiinisisaldust veres.

Arstim on näidustatud lümfogranulomatoosi, krooniliste müelooside, lümfo- ja 
retikulosarkoomi ning pahaloomuliste kasvajate niisuguste mitteopereeritavate vor
mide puhul, mis on resistentsed muude ravimpreparaatide ja kiiritusravi suhtes.

Ravimiannused määratakse individuaalselt, kusjuures arvestatakse haiguse 
laadi. Tavaliselt süstitakse veeni 2,5—5 mg (0,025-1 mg/kg) lahustatuna füsioloogi
lises keedusoolalahuses.

Ravikuuri vältel tuleb leukotsüütide arvu iga päev kontrollida. Tunduva 
leukopeenia korral on vajalik täiendusravi antibiootikumidega. Kõrvalnähtudena 
võivad tekkida agranulotsütoos, leukopeenia, allopeetsia, iiveldus, oksendamine, 
•albuminuuria, mis mööduvad pärast ravi katkestamist.

Preparaat on müügil pakendis, mis sisaldab 25 ampulli vinblastiini (ä 5 mg) 
ja 25 viiemilliliitrilist ampulli füsioloogilist keedusoolalahust (lahustusvahend).

Vinblastiini imporditakse Ungari Rahvavabariigist.
H. Kangro

KROONIKA

EESTI NSV TERVISHOIU MINISTEERIUMI KOLLEEGIUMIDELT

15. juunil 1967. a. arutati kolleegiumil Võru ja Viljandi rajooni keskhaiglate 
organisatsioonilis-metoodilist tööd. Sihipärane ja plaanikindel on see Võru Rajooni 
Keskhaiglas. Sellest võtavad osa kõik osakonnajuhatajad ja eriarstid. Organisat- 
sioonilis-metoodiline kabinet tegeleb pidevalt haigestumise analüüsimise ja aasta
aruannete koostamisega ning jälgib voodikohtade otstarbekat kasutamist. Edukalt 
arenevad Võru rajoonis teaduslik uurimistöö ja arstide seltsi tegevus.

Olulisi puudusi aga on Viljandi Rajooni Keskhaigla organisatsioonilis-metoo- 
■dilises töös. Rajooni keskhaigla arstide väljasõitudest konsultatiivsel ja metoodilisel 
«eesmärgil on paljudel juhtudel vähe kasu, vähe aidatakse kaasa jaoskonnahaig- 
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läte, velskri-ämmaemandapunktide töö parandamisele. Väljasõitudest võtab kor
raga osa kuni 4 arsti, mistõttu arstijaoskonna või velskri-ämmaemandapunkti sisu
lise tööga pole võimalik üksikasjalikult tutvuda. Tõsiseid puudusi tuleb ette dis- 
panseerimise alal. Dispanseeritute kohta ei koostata individuaalseid raviplaane, 
samuti on puudulik dispanseeritute uurimine ja ravi. Soovida jätavad jaoskonna- 
printsiibi rakendamine, elanikkonna teenindamine kodustel visiitidel, ambulatoorse 
vastuvõtu planeerimine jm.

Kolleegiumi otsuses kohustati Tallinna Vabariikliku Haigla peaarsti A. Roosi- 
lehte ja Tervishoiu Ministeeriumi peaspetsialiste S. Gulordavat, A. Gunterit, 
A. Varest, S. Naaritsat, S. Salzmani ja K. Vassiljevat välja töötama konkreetsed 
abinõud rajooni keskhaiglate organisatsioonilis-metoodilise töö juhtimise paranda
miseks.

A. Sarap

16. juunil 1987. a. arutati kolleegiumil meditsiinipersonali tsiviilkaitsealaste 
õppuste käiku 1967. a. Kuulati pearadioloog S. Salzmani aruannet.

Kolleegium märkis, et paljudes vabariigi ravi- ja profülaktikaasutustes kor
raldatakse nimetatud õppusi, kus lektoriteks on vastava eriala spetsialistid. Kuid 
mitmetes tervishoiuasutustes siiski ei ole õppusi veel organiseeritud. Näiteks Harju 
rajoonis pole ministeeriumist saadetud organisatsioonilis-metoodilisi juhendeid 
1967. aastaks kuni käesoleva ajani ravi- ja profülaktikaasutustele teatavaks tehtud. 
Halvasti kulgeb meditsiinipersonali ettevalmistamine tsiviilkaitse alal ka paljudes 
Tallinna tervishoiuasutustes (näiteks Vabariiklik Sadama Haigla, I Lastehaigla jt.). 
Samuti märkis kolleegium, et linnade tervishoiuosakondade juhatajad ja mõnede 
rajoonide keskhaiglate peaarstid ei juhenda ega kontrolli tsiviilkaitsealaste õppuste 
korraldamist küllaldaselt.

Kolleegiumi otsusega kohustati ravi- ja profülaktikaasutuste peaarste ja lin
nade tervishoiuosakondade juhatajaid ning rajoonide keskhaiglate peaarste kõrval
dama kõne all olnud puudused. Vabariikliku Teadusliku Uurimise Sanitaarkeemia 
Laboratooriumi metoodilise kabineti juhatajal M. Koltsovil, ministeeriumi peaspet
sialistidel S. Gulordaval ja S. Salzmanil ning Vabariikliku Vereülekandejaama pea
arstil L. Titmanil tuleb anda tervishoiuasutustele igakülgset abi tsiviilkaitsealaste 
õppuste korraldamisel.

А. К а 1 d m а

AUTASUSTAMISI MEDITSIINITÖÖTAJATE PÄEVA PUHUL

Väljapaistvate teenete eest arstiteaduse arendamisel ja elanikkonna meditsiini
lisel teenindamisel anti Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega Eesti NSV 
teenelise arsti aunimetus järgmistele meedikutele:

Frsto, Evi Martini t. — Rakvere Rajooni Keskhaigla Naiste Nõuandla juhataja 
Kanter, Harry Aleksandri p. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla peaarst 
Koroljova, Maria Jefimi t. — Kohtla-Järve Linna I Ühendatud Haigla laboratoo- 

riumijuhataja
Kuusik, Aleksis Aleksise p. — Tallinna Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaama pea

arst
Mardna, Adda Eduardi t. — Tallinna Vabariikliku Haigla osakonnajuhataja
Pobus, Vladimir Ivani p. — Tallinna Vabariikliku IV Haigla peaarst
Riiv, Jaan Jaagu p. — Tartu Riikliku Ülikooli kateedrijuhataja
Volohhomski, Mihhail Vulfi p. — Tallinna Garnisoni Sõjaväehaigla neuroloogia- 

osakonna juhataja

Hea töö eest autasustas NSV Liidu Tervishoiu Ministeerium märgiga «Ter
vishoiu eesrindlane» järgmisi Eesti NSV töötajaid:
Amor, Eha Siimoni t. — Rapla rajooni Eidapere velskri-ämmaemandapunkti juha

taja
Änge, Maie Augusti t. — Põltsamaa Haigla meditsiiniõde
Ankur, Helgi Aleksei t. — Kingissepa rajooni Vätta velskri-ämmaemandapunkti 

juhataja
Arend, Oie Alberti t. — Tartu Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaama laboratoo- 

riumijuhataja
Aunre, Kristjan Jaani p. — Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 

Teadusliku Uurimise Instituudi direktori asetäitja administratiiv- ja majanduse 
alal

Bergmann, Heidi Osvaldi t. — Jämejala Vabariikliku Psühhoneuroloogia Haigla 
ftisiaater 

Birkenfeldt, Reinhold Rudolfi p. — Kingissepa Rajooni Keskhaigla peaarsti asetäitja
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Blaženko, Stepan Illarioni p — Tallinna Autoremonditehase nr. 1 tervishoiupunkti 
juhataja

Bogdanova, Veera Mihhaili t. — Tartu Naha- ja Suguhaiguste Dispanseri peaarst 
Boikc, Miralda Ivani t. — Tapa apteegi nr. 64 juhataja
Demsakov, Georgi Sergei p. — Narva Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaama sani- 

taararsti abi
Eerik, Helmi Pauli t. — Tallinna apteegi nr. 198 juhataja
Elevant, Erich Antoni p. — Paide Rajooni TSN Täitevkomitee esimees
Esop, Hilda Tõnise t. — Tallinna Vabariikliku Haigla meditsiiniõde
Faizulina, Taissia Aleksandri t. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Sanitaar- 

Epidemioloogia Valitsuse inspektor
Freiberg, Inga Antoni t. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi õpetatud meditsiini

lise nõukogu teaduslik sekretär
Granat, Veera Georgi t. — Vabariikliku Naha- ja Suguhaiguste Dispanseri osa

konnajuhataja
Gross, Kadri Jakobi t. — Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna sünnitusabi ja 

günekoloogia kateedri dotsent
flmeljovskaja, Nadežda Nikolai t. — Kohtla-Järve Sanitaar-Epidemioloogia Jaama 

osakonna j uhata j а
Issurina, Judith Jossifi t. — Tallinna Vabariikliku IV Haigla laboratooriumijuhataja 
.Tukk, Aime Kristjani t. — Jõgeva Rajooni Keskhaigla tuberkuloosikabineti juhataja 
Jänes, Harri Jaani p. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Eksperimentaalse ja 

Kliinilise Meditsiini Instituudi vanem teaduslik töötaja
Jõgisman, Salme Priido t. — Haapsalu Vabariikliku Neuroloogia ja Ortopeedia 

Haigla vanem-meditsiiniõde
Kadastik, Alma Jaani t. — Tartu Kliinilise Sünnitusmaja osakonnajuhataja
Kalda, Hillar Kaarli p. — Võru Rajooni Keskhaigla peaarst
Kallas, Silvia Juhani t. — Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogia Haigla labo

ratooriumi j uhataj а
Kallasmaa, Silvi Augusti t. — Vabariikliku Sanitaar-Epidemioloogia Jaama laborant 
Karrus, Anfissa Eduardi t. — Tallinna apteegi nr. 4 juhataja
Kasak, Mia Augusti t. — Põlva Rajooni Keskhaigla Räpina sisehaiguste osakonna 

juhataja
Kersalu, Kalju Nikolai p. — Taagepera Vabariikliku Kopsutuberkuloosi Sanatoo

riumi peaarst
Kerstna, Hildegard Oskari t. — Pärnu Linna Haigla sünnitusosakonna ämmaemand 
Kliiman, Albert Gustavi p. — Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna hospitaal

kirurgia kateedri dotsent
Koidu, Vaike Friedrichi t. — Põlva rajooni Himnaste velskri-ämmaemandapunkti 

juhataja
Kostrjukova, Iraida Pjotri t. — Kohtla-Järve linna tervishoiupunkti juhataja 
Kukk, Valli Juhani t. — Valga Rajooni Keskhaigla Laste Nõuandla juhataja 
Kull, Endel Jaani p. — Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla vanemraamatupidaja 
Kullamaa, Selma Augusti t. — Kingissepa Väikelastekodu juhataja 
Kuusiku, Erna Mihkli t. — Hiiumaa Rajooni Haigla vanem-meditsiiniõde 
Käsk, Malle Aleksandri t. — Taagepera Vabariikliku Kopsutuberkuloosi Sanatoo

riumi meditsiiniõde
Lebedeva, Varvara Matvei t. — Kohtla-Järve 2. Linnahaigla osakonnajuhataja 
Lepp, Ülo Feliksi p. — Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonnasise- 

haiguste ja patoloogilise füsioloogia kateedri dotsent
Lipp, Helle Edmundi t. — Tallinna Vabariikliku IV Haigla polikliiniku juhataja 
Luberg, Jaan-Friedrich Jaani p. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Ravi-Profü- 

laktilise Abi Valitsuse juhataja asetäitja
Luht, Leo Andrei p. — Pärnu Linna Haigla osakonnajuhataja
Lumeste, Aleksandra Nikolai t. — Haapsalu Vabariikliku Neuroloogia ja Ortopeedia 

Haigla peaarst
Lužbina, Kleopatra Ivani t. — Pärnu Linna Haigla terapeut
Luts, Udo Jaani p. — Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogia Haigla peaarst 
Luuken, Linda Johannese t. — Võhma Haigla juhataja
Lõhmus, Astrid Jaani t. — Tartu Stomatoloogia Polikliiniku osakonnajuhataja 
Malviste, Roomelt Taaveti p. — Tallinna Vabariikliku Haigla peaarsti asetäitja 
Mark, Helmi Jüri t. — Haapsalu Vabariikliku Neuroloogia ja Ortopeedia Haigla 

meditsiiniõde
Martinson, Madis Osvaldi p. — Haapsalu Rajooni Keskhaigla peaarst
Megrinskaja, Niina Zalmoni t. — Tallinna Linna TSN TK Tervishoiu Osakonna 

inspektor
Mets, Helmi Andres-Elmari t. — Valga Rajooni Keskhaigla peaarsti asetäitja 
Märtin, Jaan Karl-Arnoldi p. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Sanitaar-Epi

demioloogia Valitsuse inspektor
Mäeots, Malle Rudolfi t. — Rapla rajooni Kaiu velskri-ämmaemandapunkti juhataja 
Nepotšatõhh, Natalia Dmitri t. — Tallinna Vabariikliku Sadama Haigla terapeut
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Niinesalu, Järvi Silvia Jaagu t. — Viljandi Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaama 
sanitaararst

Noskov, Semjon, Semjoni p. — Narva Linna Haigla kiirabipunkti juhataja
Ollino, Akte Arnoldi t. — Võru Tuberkuloositõrje Dispanseri ftisiaater
Ctt, Pia-Astrid Arkadi t. — Tartu Naha- ja Suguhaiguste Dispanseri laboratoo- 

riumijuhataja
Paakspuu, Helga Augusti t. — Lihula Haigla peaarst
Pagar, Elga Augusti t. — Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri vanem- 

meditsiiniõde
Päits, Magda Mardi t. — Kingissepa Rajooni Keskhaigla osakonnajuhataja
Pašentseva, Olga Gavrili t. — Tallinna Tõnismäe Haigla kirurg
Paulus, Ingeborg Friedrichi t. — Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogia Haigla 

osakonnajuhataja
Peekna, Oskar Otto p. — Tallinna Tõnismäe Haigla otorinolarüngoloog
Popova, Maria Afanassi t. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Kohtumeditsiini 

Peaekspertiisi Büroo patoloog-anatoom
Protopopova, Maria Georgi t. — Kohtla-Järve 2. Linnahaigla laboratooriumijuhataja 
Purre, Rein Aleksandri p. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla osakonnajuhataja 
Põld, Richard Mihhaili p. — Kolga-Jaani Jaoskonnahaigla juhataja
Rander, Anna Mihhaili t. — Tartu Onkoloogia Dispanseri vanem-operatsiooniõde
Reala, Risto Kristo p. — Jämejala Vabariikliku Psühhoneuroloogia Haigla peaarsti 

asetäitja
Reinaru, Joosep Karli p. — Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 

Teadusliku Uurimise Instituudi teaduslik sekretär
Kohtla, Helmut Karli p. — Vabariikliku Tuberkuloositõrje Dispanseri peaarsti ase

täitja
Roots, Hans Jaani p. — ajakirja «Nõukogude Eesti Tervishoid» peatoimetaja ase

täitja
Rubinštein, Aino Tõnise t. — Kingissepa Rajooni Keskhaigla osakonnajuhataja
Kägo, Kaljo Gerhardi p. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Eksperimentaalse 

ja Kliinilise Meditsiini Instituudi kardioloogiasektori juhataja
Sang, Virve Priidiku t. — Maardu Keemiakombinaadi Naiste Nõuandla juhataja
Sarkisjan, Lilia Ivani t. — Tallinna Merimetsa Haigla IV Laste Polikliiniku 

osakonnajuhataja
Soobik, Elga Friedrichi t. — Keila Linna Haigla jaoskonnaarst
Soop, Imbi Jüri t. — Nõmme Haigla otorinolarüngoloog
Sorkin, David Meieri p. — Tallinna Pelgulinna Haigla terapeut
Svetilkova, Niina Aleksandri t. — Tallinna I Laste Polikliiniku pediaater
Schamardin, Boriss Mihhaili p. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Eksperi

mentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi vanem teaduslik töötaja
Šapiro, Vladimir Mihhaili p. — Kohtla-Järve 1. Linnahaigla röntgenikabineti juha

taja
Zagoruiko, Raissa Pjotri t. — Tallinna Vabariikliku Haigla silmaosakonna juhataja
Taalvelt, Helju Jaani t. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla kardioloogiaosakonna 

vanem-meditsiiniõde
Tiigimäe, Lembit Karli p. — Sõmera Vabariikliku Kopsutuberkuloosi Sanatooriumi 

peaarst
Timofejeva, Paraskeva Feodori t. — Vabariikliku Struumatõrje Dispanseri füsio- 

teraapiaosakonna vanem-meditsiiniõde
Timusk, Hans Martini p. — Kohtla-Järve 1. Linnahaigla kirurg
Toode, Velta Arnoldi t. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla rindkerekirurgia- 

osakonna vanem-meditsiiniõde
Tomingas, Silvia Jakobi t. — Kohtla-Järve Rajooni Keskapteegi juhataja
Toots, Olev Reinu p. — Tartu apteegi nr. 137 juhataja
Truhhatšova, Anna Vassili t. — Narva Linna Nakkushaigla osakonnajuhataja
Tšurenkov, Roman Dimitri p. — Tartu Tuberkuloositõrje Dispanseri osakonna

juhataja
Л aher, Hilda Hansu t. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Psühhoneuroloogia Haigla 

apteegijuhataja
Vares, Leida Henriku t. — Tartu Linna Kliinilise Nakkushaigla vanem-meditsiiniõde
Vodjanitskaja, Raissa Pjotri t. — Kreenholmi Manufaktuuri Polikliiniku tervishoiu

punkti vanemvelsker
Väre, Hans Jaani p. — Jämejala Vabariikliku Psühhoneuroloogia Haigla peaarst

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi auraamatusse kanti 10 meditsiinitöötaja 
nimed.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi ja Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti 
Vabariikliku Komitee aukiri anti 16 meditsiinitöötajale.

Eesti NSV tervishoiu ministri käskkirjaga avaldati tänu 40 meditsiinitöötajale.
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UUS MEDITSIINITÖÖTAJATE SELTS

9. ja 10. juunil 1967. a. tulid Võsul kokku Eesti NSV sanitaar-epidemioloogia- 
teenistuse keskharidusega meditsiinitöötajad, et asutada oma selts.

Pärast huvitavaid ettekandeid (nende autoriteks olid keskharidusega medit
siinitöötajad) asuti asutatava seltsi põhikirja üksikasjalikult läbi arutama. Põhi
kirja projekt mõne täienduse ja parandusega võeti ühel häälel vastu. Selle järgi 
on Eesti NSV Sanitaar-Epidemioloogiateenistuse Keskharidusega Meditsiinitöötajate 
Vabariiklik Selts vabatahtlik organisatsioon, mille ülesandeks on abistada sanitaar- 
epidemioloogiateenistuse asutuste administratsioone ja ühiskondlikke organisat
sioone kasvatada oma liikmeid laialdase silmaringi ja kõrge poliitilise teadlikkusega 
spetsialistideks. Samuti peetakse vajalikuks, et meditsiinitöötajad kaasa aitaksid 
elanikkonna elu- ja töötingimuste parandamisele ning nakkushaiguste ohu vähen
damisele. Hakatakse viljelema kultuurhariduslikku tööd ning aktiivselt osa võtma 
seltsi liikmete kvalifikatsiooni tõstmisest ning töökogemuste vahetamisest. Seltsil on 
juriidilise isiku õigused.

Uue seltsi juhatus moodustati endiste Lõuna- ja Põhja-Eesti sanitaar-epidemio- 
loogiateenistuse keskharidusega meditsiinitöötajate nõukogudest. Juhatusse valiti 
Kohtla-Järve Sanitaar-Epidemioloogia Jaama sanitaararsti abi Valve Klein, Vaba
riikliku Sanitaar-Epidemioloogia Jaama epidemioloogi abi Heino Kirt (esimees), 
Tartu Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaama sanitaararsti abi Juho Matsalu (ase
esimees), Viljandi Sanitaar-Epidemioloogia Jaama sanitaararsti abi Alfred Post, Tal
linna Desinfektsiooni jaama desinfektsiooniinstruktor Bernhard Reinson, Harju Ra
jooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaama epidemioloogi abi Arseni Saar ja Pärnu Sani
taar-Epidemioloogia Jaama desinfektsiooniosakonna juhataja Johannes Välling. Valiti 
ka kolmeliikmeline revisjonikomisjon.

Soovime Eesti NSV Sanitaar-Epidemioloogiateenistuse Keskharidusega Medit
siinitöötajate Vabariiklikule Seltsile, mis on esimene sellelaadne kogu Nõukogude 
Liidus, tublit tööindu ja jõudu.

H. Gustavson

PARASITOLOOGIA-ALANE PROBLEEMIKOMISJON

Eesti Põllumajanduse Akadeemia rektori käskkirja nr. 79 (29. märtsist 1967. a.) 
alusel loodi Eesti Põllumajanduse Akadeemia juurde vabariiklik parasitoloogia-alane 
probleemikomisjon. Ametkondadevahelise probleemikomisjoni esimeheks on vete
rinaariadoktor professor V. Ridala. Arstidest kuuluvad sellesse komisjoni pro
fessor J. Teras (esimehe asetäitja), arstiteaduse kandidaadid A. Jõgiste, 
H. Lenzner, H. Pihl, Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peaepidemioloog 
K. Vassiljeva ja Vabariikliku Sanitaar-Epidemioloogia Jaama peaarst I. Stšer- 
b а к о v.

Probleemikomisjoni peamiseks ülesandeks on parasitoloogia-alase teadusliku 
uurimistöö koordineerimine vabariigi õppeasutuste ja teadusliku uurimise asutuste 
vahel.

20. juunil k. a. toimus Tartus komisjoni esimene istung. Muuhulgas otsustati 
organiseerida Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale pühenda
tud teaduslik konverents, millest kavakohaselt võtavad osa ka paljud vennasvabarii
kide esindajad.

H. Pihl

UUSI ARSTITEADUSE KANDIDAATE

21. veebruaril s. a. kaitses Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) Arstiteaduskonna 
nõukogus väitekirja teemal «Korrelatsioonianalüüsi rakendamisest korduvate jõu- 
iseloomuliste füüsiliste koormuste mõju uurimisel hemodünaamikale noortel sport
lastel» TRÜ spordimeditsiini kateedri vanemõpetaja Toomas Elmari p. Karu. 
Oponeerisid arstiteaduse doktorid professorid K. Smirnov (Leningrad) ja V. Karp- 
man (Moskva). T. Karu väitekiri valmis põhiliselt aspirantuuris professor R. Motõl- 
janskaja (Moskva) juhendamisel. Viimane viibis ka väitekirja kaitsmisel. Ta andis 
tööle kõrge hinnangu ja märkis, et see ületab kandidaadiväitekirjade nõuded ning 
vastab doktoriväitekirja tasemele. Autor uuris hemodünaamiliste näitajate vahelisi 
seoseid ja nende muutumise seaduspärasusi korduvate füüsiliste koormuste puhul 
ning selgitas võimalusi korrelatsioonianalüüsi rakendamiseks spordimeditsiinialastes 
uurimustes.

Samas nõukogus kaitses väitekirja TRÜ neuroloogia ja neurokirurgia kateedri 
assistent Liivia Ludvigi t. Luts, kes selle oli kirjutanud aspirantuuris teemal 
«Vere valgufraktsioonide dünaamikast aju vereringe akuutsete häirete korral.» Tööd 
juhendas professor N. Krõšova (Leningrad), oponeerisid professor K. Kõrge ja 
arstiteaduse kandidaat L. Maser. Autor uuris vereseerumi üldvalgu, valgufrakt
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sioonide ning fibrinogeeni muutusi aju vereringe akuutsete häirete korral sõltu
valt insuldi hemorraagilisest või isheemilisest vormist, insuldi raskusastmest ning 
haigete vanusest. Autor sai tulemusi, millel on nii teoreetiline kui ka praktiline 
väärtus ja need on rakendatavad kliinikus.

Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna nõukogu otsustas T. Karule ja 
L. Lutsule anda arstiteaduse kandidaadi kraadi.

1. Maaroos

2. juunil 1967. a. kaitses Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna nõukogus 
väitekirja Tallinna Vabariikliku Haigla prosektuuri juhataja Vello Alberti p. 
Väides. Väitekirjana esitatud uurimus «Neerupealiste koore funktsionaal-morfo- 
loogilistest muutustest mitmesuguste haiguslike seisundite puhul» valmis V. Val
dese! Tallinna Vabariiklikus Haiglas töötamise ajal. Tööd juhendas arstiteaduse 
kandidaat dotsent V. Sillastu. Ametlikeks oponentideks olid professor K. Kõrge ja 
dotsent U. Podar, kes andsid väitekirjale kõrge hinnangu.

Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna nõukogu tunnistas töö kordaläinuks 
ja otsustas V. Valdesele anda arstiteaduse kandidaadi kraadi.

K. L e e t

22. juunil 1967. a. toimus Tartus Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Tea
dusliku Uurimise Instituudi saalis Eesti NSV Teaduste Akadeemia Bioloogiateaduste 
Nõukogu avalik koosolek, kus kaitsti kaks meditsiinialast kandidaadiväitekirja.

Ühe dissertandi, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi reumato- 
loogia- ja kurortoloogialaboratooriumi noorema teadusliku töötaja Mihkel Roo
saare väitekirja teemaks oli «Haapsalu ravimuda ja sellest valmistatud prenaraadi 
humisool terapeutilisest toimest lumbosakraalse radikuliidiga haigetesse (kliinilis- 
füsioloogiline uurimus)». Töö valmis instituudi Pärnu baasis Tartu Riikliku Ülikooli 
neuroloogia ja neurokirurgia kateedri juhataja dotsent E. Raudami ning reumato- 
loogia- ja kurortoloogialaboratooriumi juhataja arstiteaduse kandidaat E. Veinpalu 
juhendamisel. Ametlikeks ononentideks olid Eesti NSV Teaduste Akadeemia korres
pondentliige professor I. Sibul ja Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud arstiteaduse 
kandidaat A. Tikk, kes hindasid tööd positiivselt.

Teiseks dissertandiks oli Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
mittekoosseisuline teaduslik töötaja, Tartu Kliinilise Sünnitusmaja akušöör-güne- 
koloog Helje Kaarma. Väitekirjana esitatud uurimistöö «Naiste urogenitaaltrakti 
trihhomonoosi diagnostikast ja vagiina tsütoloogilistest ning emakakaela histoloo- 
gilistest muutustest selle infektsiooni korral» juhendajaks oli instituudi protozoo- 
loogia- ja mikrobioloogialaboratooriumi juhataja professor J. Teras, teaduslikeks 
konsultantideks aga Tartu Riikliku Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia kateedri 
juhataja professor V. Fainberg ning patoloogilise anatoomia kateedri juhataja 
dotsent U. Podar. Oponentidena esinesid Eesti NSV teeneline teadlane professor 
F. Lepp ja Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna dekaan professor H. Vahter, 
kes andsid tööle hea hinnangu.

Nõukogu liikmete üksmeelseks otsuseks oli anda kummalegi dissertandile 
arstiteaduse kandidaadi kraad.

E. R u u s

E. KAMALE ARSTITEADUSE KANDIDAADI KRAAD

23. juunil 1967. aastal kaitses Eesti NSV tervishoiu ministri esimene asetäitja 
Endel Kama Lenini ordeniga autasustatud N. I. Pirogovi nim. Moskva II Medit
siini Instituudi õpetatud nõukogus väitekirja: «Ravi lähis- ja hilistulemused ekstra- 
pleuraalse õhk- ja õlirinnaga ravitud kopsutuberkuloosihaigetel.» Tööd juhendas 
arstiteaduse doktor professor I. Kotšnova. Oponentideks olid arstiteaduse doktor 
professor T. Hruštšova ja teeneline teadlane arstiteaduse doktor professor A. Ra- 
buhhin.

Õpetatud nõukogu tunnistas uurimuse igati kordaläinuks ja otsustas E. Kamale 
anda arstiteaduse kandidaadi kraadi.

H. Roots

EPIDEMIOLOOGIDE KURSUS

8. juulil k. a. toimus Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 
Teadusliku Uurimise Instituudis epidemioloogide kolm ~kuud kestnud kursuse pidu
lik lõpetamine. Kursusest osavõtnud arstidele andis tõendid Eesti NSV tervishoiu 
ministri asetäitja O. Tamm. Kursuse, mis oli mõeldud epidemioloogide esmaseks 
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spetsialiseerumiseks, lõpetasid järgmised arstid: L. Kampus (Tartu rajoonist), 
“■ л У k a 1 s <Tartust), L. Dubrovskaja (Pärnust), A. Groševaja (Raplast), 
E. Aleksejeva (Narvast), O. Nikiforov (Tallinnast), B. Traktman (Val
gast), G. Vesseljova (Kohtla-Järvelt) ja J. Juur (Jõgevalt).

Lektoriteks ja praktikumide juhendajateks kursustel olid peale instituudi 
teaduslike töötajate ka Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi, Vabariikliku Sanitaar- 
Epidemioloogia Jaama ja muude tervishoiuasutuste spetsialistid.

H. Pihl

KOOLIDE SANITAARPOSTIDE KOKKUTULEKULT

15. —16. juunil 1967. a. toimus Pärnu rajoonis Uulu rannas Eesti NSV koolide 
sanitaarpostide IV vabariiklik kokkutulek, mis oli pühendatud Punase Risti Seltsi 
100. aastapäevale. Kokkutulekust võtsid osa kõigi rajoonide ja vabariigilise alluvu
sega linnade koolide paremad sanitaarpostid, välja arvatud Tallinna Mererajoon. 
Juba saabumise õhtuks ehitati valmis telklinnake. Leidlikult kaunistati ja kujun
dati telkide ümbrust. Saarlaste telkide ees ilutsesid toredad tuulikud, hiidlastel 
kõrkjad ja kalavõrgud, tartlastel rahvarõivais tantsupaar. Ei puudunud ka «Vana 
Toomas», meetripikkused kraadiklaasid ja palju muud.

Kokkutuleku pidulikul avamisel tervitasid osavõtjaid Eesti NSV Punase Risti 
Seltsi Keskkomitee aseesimees B. Pšenitšnikov, Eesti NSV tervishoiu ministri 
asetäitja O. Tamm, Eesti NSV haridusministri asetäitja J. Tohver, ELKNÜ 
Pärnu Rajoonikomitee I sekretär A. Vähi jt. Südamlikult võeti vastu kaugemad 
külalised — Ukraina NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee töötaja R. Vovk ja 
üleliidulise ajakirja «Sovetski Krasnõi Krest» peatoimetaja asetäitja M. Rozar- 
j о n о v a.

Kokkutuleku kesksemaks ürituseks oli maastikumäng seitsme kontrollpunk
tiga, mis võistlejad pidid leidma kaardi ja kompassi abil. Kontrollpunktides tuli 
abistada uppunut, anda esmaabi kerge ja raske vigastuse korral, lahendada vikto
riin, näidata teadmisi tsiviilkaitses ja liikluseeskirjade tundmises, tunda lihtsamaid 
ravimeid jms. Mängu võitsid Abja, Räpina ja Rakvere I Keskkooli sanitaarpostid.

Näitusel olid eksponeeritud õpilaste endi poolt valmistatud tervishoiuteema- 
lised maketid, õppetabelid ja mulaažid, ravimtaimede kogud, näitlikud õppevahen
did OVSK («Ole valmis sanitaarkaitseks») ettevalmistusest. Esikoha võitis Tuhala 
8-klassilise kooli elektrifitseeritud makett, millel oli kujutatud inimese vereringet 
ja luustikku. Kokkutulekul võisteldi ka välklehtede väljaandmises. Siin arvestati 
lehtede päevakohasust, samuti leidlikkust ja humoorikust nende kujundamisel. 
Esimene päev lõppes lõkkeõhtuga, kus kõik sanitaarpostid konkursi korras esi
nesid ettekannetega. Esitati palju omaloomingulist Punase Risti ja tervishoiutee- 
malisi montaaže, instseneeringuid, luuletusi, laule.

Teisel päeval katsuti jõudu individuaalselt — korraldati võistlusi parima 
sanitari ja parima kõneleja väljaselgitamiseks. Tublimaks sanitariks osutus 
Puiatu 8-klassilise kooli punaristlane Tamara Kesa, parimaks «oraatoriks» 
Kaie H i r m о Räpina Keskkoolist.

Kokkutulek näitas, et koolide sanitaarpostide teadmiste ja oskuste tase järje
kindlalt tõuseb. Arvukates võistlustes tulid üldvõitjateks Rakvere I Keskkooli, 
Abja ja Nõo Keskkooli IX klasside sanitaarpostid. Peale Eesti NSV Punase Risti 
Seltsi Keskkomitee aukirjade ja auhindade said nad õiguse esindada vabariiki 
I üleliidulisel kokkutulekul Artekis 1967. aasta augustis ja septembris. Üleliiduline 
kokkutulek tõotab kujuneda eriti huvitavaks, sest peale 800 osavõtja kõigist liidu
vabariikidest oodatakse sinna ligi 200 noort Punase Risti seltside liiget 36 välis
riigist.

IV vabariikliku kokkutuleku korraldamise eest tuleb tänusõnu öelda laagri 
staabile (staabi ülem Jõgeva Haigla kirurg O. Pappel) ja kohtunike komisjonile 
(peakohtunik Eesti NSV tervishoiu ministri asetäitja O. Tamm, asetäitja Vaba
riikliku Tuberkuloositõrje Dispanseri peaarst E. К a s e).

H„Võrno

TALLINNA TÕNISMÄE HAIGLAS

Käesoleva aasta maikuus läksid Tallinna Tõnismäe Haigla ja selle polikliinik 
üle viiepäevasele töönädalale. Mitme kuu jooksul analüüsiti töögraafikuid ja vahe
tati mõtteid nende üle. Pärast arutelusid ja täiendavate ettepanekute arvestamist 
tehti töögraafikutesse korduvalt korrektiive selleks, et elanike meditsiiniline tee
nindamine viiepäevasele töönädalale ülemineku tõttu laupäeviti ei kannataks.

Uute töögraafikute järgi võtavad haigeid laupäeviti vastu kõik peamised eri
arstid, nimelt terapeut, neuropatoloog, kirurg, okulist ja otorinolarüngoloog, tööta
vad protseduuri-, füsioteraapia- ja röntgenikabinetid, samuti koduste väljakutsete 
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vastuvõtu dispetšer ja registratuur. Peale nende töötavad laupäeviti nn. valvegraa 
iku alusel haigla peaarst, tema asetäitjad ja teraapiaosakondade juhatajad ning 

vanem-meditsiiniõed.
Tallinna Tõnismäe Haigla ja selle polikliiniku tervishoiupunktid läksid üle 

viiepäevasele töönädalale ühel ja samal ajal ettevõtetega, mille töötajaid nad tee
nindavad.

Küllaltki lühikese aja jooksul tehtud tähelepanekud näitavad, et elanike medit
siinilise teenindamise kvaliteet pärast viiepäevase töönädala kehtestamist ei ole hal
venenud, kusjuures haiged pole esitanud mingeid pretensioone. See näitab veel 
kord, et uued töögraafikud on otstarbekad ja rahuldavad elanike vajadusi arstiabi 
saamisel täiel määral.

N. Alihhanov

TERVISHOIUTÖÖTAJATE SUVEPÄEVAD UULUS

Järjekordsed tervishoiutöötajate suvepäevad toimusid 17. ja 18. juunil Pärnu 
rajoonis Uulu rannas. Kokkutulek, millest võttis osa üle tuhande meditsiinitöötaja, 
avati tänavu varem kui möödunud aastal, esimeste suvepäevade ajal, sest vahepeal 
on ka meditsiinitöötajad viiepäevasele töönädalale üle läinud. Avasõnas võttis ter
vishoiu ministri asetäitja O. Tamm kokku suvepäevade mõtte: meditsiinitöötajad 
on näidanud, et nad oskavad tööd teha, kuid nad oskavad ka puhata ja nimelt 
aktiivselt puhata. Selleks suvepäevad ongi mõeldud. Nad peavad heaks traditsioo
niks saama.

Lipu heiskamise õigus anti seekord Pärnu linna ja rajooni meditsiinitöötajaile. 
Suvepäevade ametlikus kavas olid võistlusmängud, Vabariikliku Sanitaarhariduse 
Maja organiseeritud viktoriin, mille võitis Tartu rajooni võistkond, ja suur kont
sert tervishoiutöötajatest isetegevuslaste osavõtul. Pärast seda süüdati lõke ja algas 
mitteametlik osa, mis juhatati sisse tantsuga.

Ilm oli ilus, tervishoiutöötajad puhkasid suurepäraselt. Hästi oli hoolitsetud 
toitlustamise eest. Iga suvepäevadest osavõtja sai rannamütsi ja rinnamärgi.

M. Kink

MEDITSIINILIS-SANITAARPATALJONI VÕITLEJATE KOKKUTULEK

27. mail kogunesid 8. Eesti Laskurkorpuse 7. diviisi 86. üksiku meditsiinilis- 
sanitaarpataljoni endised võitlejad ja diviisi poliitosakonna töötajad ning külali
sed Tõnismäele, kus asetasid Suures Isamaasõjas Tallinna vabastamisel langenud 
võitlejate kalmule pärjad. Diviisi poliitosakonna nimel kõneles ja asetas pärja 
endine diviisi poliitosakonna ülem L. 111 i s о n, meditsiinilis-sanitaarpataljoni poolt 
endine pataljoni komissar А. К а 1 v o.

Seejärel sõideti Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise 
Instituuti Sakus, kus ühises lauas meenutati, kuidas üle 25 aasta tagasi 
7. diviisi väeüksusi formeeriti ja kuidas toimusid pingsad Õppused sõjateaduse 
omandamiseks.

Koosviibimise avas organiseeriva komitee esimees E. К i 1 j а к o, siis kõneles 
А. К а 1 v o, kelle ettepanekul mälestati lahkunud lahingukaaslasi leinaseisakuga, 
seejärel esinesid L. 111 i s о n, H. Tiidus, O. Palu, B. Pšenitšnikov jt.

Õhtul esitas rindelaule endise meditsiinilis-sanitaarpataljoni isetegevuslaste 
naistrio (E. К i 1 j а к о, E. Haug ja H. Kurba), keda saatis akordionil L. Ver- 
1 i n. Sõjaaegsete paladega esinesid veel H. Tiidus ja K. Toom («Saksa rong 
Eesti raudteel»).

Koosviibimise lõpul avaldati tänu selle organiseerijaile ning valiti alaline 
komitee, kes oleks sõjaveteranidega kontaktis ja korraldaks regulaarselt kokku
tulekuid ka edaspidi. Komiteesse valiti E. Morgenson, H. Kurba, E. Kil- 
jako, E. Pelovas, I. Steinert, A. Kalvo ja K. Vihma r.

H. Roots
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TEOORJA JA PRAHTI HA

VIIRUSTE GENEETIKA

Bioloogiakandidaat S. JÕKS 
(Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituu

dist, direktor arstiteaduse kandidaat A. Jannus)

Viimastel aastatel on tunduvalt elavnenud viiruste bioloogiliste 
omaduste, eriti aga nende geneetiliste tunnuste (markööride) uurimine. 
Teoreetilist laadi ajendite kõrval on siin märkimisväärset osa etendanud 
viiruste geneetika valdkonda kuuluvate küsimuste suur praktiline täht
sus. On väga tõenäoline, et paljud viirushaiguste ravi ja profülaktika 
aktuaalsed probleemid lahenduvad vaid viiruste geneetika uurimisel 
saadud informatsiooni vahendusel. Juba praegu võib väita, et kõik täht
samad edusammud võitluses viirusnakkusega on suuremal või vähemal 
määral olnud seotud saavutustega geneetika-alases uurimistöös. Märki
gem siinkohal mitmete uute viiruslike elusvaktsiinide väljatöötamist (14) 
ja nende ohutuse kontrolli (38), epidemioloogiliselt tähtsate (virulentsete) 
viirusetüvede tsirkuleerimise jälgimist ja saadud andmete kasutamist 
epidemioloogias (9, 42), interfereerivate ja interferooni produktsiooni 
indutseerivate (46) viirusetüvede isoleerimist ja nende kasutamist viirus
haiguste profülaktikas ning ravis jne. Geneetika-alase uurimissuuna 
osatähtsus meditsiinilises viroloogias lähemas tulevikus arvatavasti kas
vab veelgi. Seoses sellega on soovitatav, et viiruste geneetika põhialus
tega * oleksid tuttavad mitte üksnes vastava kitsa eriala spetsialistid, 
vaid ka muude arstiteaduse harude esindajad — esmajoones epidemio
loogid ja infektsionistid.

* Kaasaegse geneetika kohta üldisemalt vt. kirjanduse loetelu 8, 44.

Tänapäeva tõekspidamiste kohaselt võib viirusnakkust raku tasemel 
iseloomustada kui viiruse geneetilise aparaadi tungimist rakku, millele 
järgneb raku-ainevahetuse ümberkorraldamine vastavalt uuele geneeti
lisele informatsioonile (40). Geneetilise aparaadi all mõistetakse viirus
liku nukleiinhappe intaktset molekuli või selle küllaldase suurusega frag
menti. Viirusi võib jaotada neis sisalduva nukleiinhappe laadi järgi kahte 
järgmisse rühma: 1) ribonukleiinhappe- ehk RNH-viirused (pikorna-, 
mükso- ning arboviirused ja kõik teada olevad taimeviirused) ning 
2) desoksüribonukleiinhappe- ehk DNH-viirused (rõuge-, herpese-, adeno- 
ja papovaviirused ning enamik bakteriofaage). RNH-viirused on ainu
kesed teada olevad bioloogilised süsteemid, kus geneetilist funktsiooni 
täidab ribonukleiinhape. Kõigil muudel juhtudel on pärilikkust kand
vaks aineks desoksüribonukleiinhape.

Nagu juba märgitud, kujutab nukleiinhape endast viiruse geneetilist 
aparaati, millesse on sulundatud kogu geneetiline informatsioon, mis 
on vajalik uue viiruste põlvkonna biosünteesiks. Viiruseosakese (virioni) 
valguline komponent (kest ehk viiruskapsiid), mis etendab olulist osa 
viiruse kokkupuutel rakuga, ei näi hilisemas nakkuse kulus enam tähtis 
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olevat. Kõrge puhtusastmega nukleiinhappe-preparaadid, mis on isolee
ritud taimi (33), loomi ja inimesi (20, 41, 45) ning baktereid (36, 43) kah
justavatest viirustest, võivad esile kutsuda nakkuse ja võivad tekkima 
hakata uued viiruseosakesed, kui vaid nukleiinhappe molekul tungib 
rakku (viiruslike nukleiinhapete kohta vt. 5, 19).

Kõikidel selles suhtes uuritud viirustel, vaatamata sellele, kas nad 
sisaldavad ribonukleiinhapet või desoksüribonukleiinhapet [näiteks polio
müeliidi- ja polioomiviirustel ning bakteriofaagil T2 (22, 31, 48)], on 
ühes virionis sisalduv nukleiinhape organiseeritud ühteainsasse molekuli 
(vt. selle kohta ka 15). Geneetika seisukohalt võib seda viiruslikku nuk- 
leiinhappemolekuli vaadelda kui viiruse kromosoomi *.  Sellisele määratlu
sele on veenvaks tõendiks asjaolu, et geneetika-alastes katsetes viirused 
(näiteks Escherichia coli’t ründavad bakteriofaagid T2 ja T4) käituvad 
kui haploidsed organismid, kellel on üks geenide liitelisuse (aheldatuse) 
grupp, s. t. üks kromosoom (50). Viiruste geneetilise aparaadi haploid- 
sus ** ja viirusliku nukleiinhappe suhteline kaitsetus mitmesuguste välis
keskkonna mutageensete *** tegurite (kiiritus ja keemilised mutageenid) 
suhtes tingivad viiruste märkimisväärse geneetilise labiilsuse. Näiteks 
polioviiruse replikatsioonil täheldatakse teatava geneetilise tunnuse — 
d-markööri (viiruse võime moodustada tsütopaatilisi laike madala bikar- 
bonaadisisaldusega agarkatte all) osas üht spontaanset mutatsiooni iga 
105 viiruseosakese kohta (29). Et viiruspopulatsioonid on harilikult väga 
arvukad (näiteks polioviiruse puhul ei ole haruldased tiitrid 106—107 vii- 
ruseosakest milliliitris), siis esineb igas viirusepreparaadis alati hulga
liselt mutantseid viiruseosakesi (13, 27, 42). Kui mutageenseid tegureid 
sihipäraselt kasutada, on mutatsioonide sagedust võimalik tunduvalt 
suurendada. Nii suureneb polioviiruse mutantsete osakeste esinemissage
dus (jälgitud juba mainitud d-markööri suhtes) mutageense toimega 
akridiiniühendi proflaviini mõjul 15—20 korda (30). Tänapäeval on aga 
tuntud ühendid (nn. supermutageenid), mille toimel mutantsete viiruse- 
osakeste esinemissagedus läheneb 100 %-le (11).

* Kromosoomid on rakutuuma koosseisu kuuluvad struktuursed elemendid, 
milles asuvad pärilikkuse elementaarsed ühikud — geenid. Viiruste puhul kasuta
takse kromosoomi mõistet ülekantud mõttes, rõhutades sellega, et viirusliku nuk
leiinhappe molekul täidab viiruse replikatsioonil kromosoomi funktsiooni.

** Haploidsus on olukord, mille puhul rakus (viiruses) igast kromosoomist 
leidub vaid üks koopia. Haploidsusele on vastandiks polüploidsus, mille puhul iga 
kromosoom on esindatud enam kui ühe koopiaga. Diploidsetel organismidel, seal
hulgas ka inimesel on rakus iga kromosoomi kaks.

Bakteriofaagide ja mõnede müksoviiruste puhul on kirjeldatud «heterotsü- 
goosi» fenomeni, s. t. teatavates katsetingimustes võivad nimetatud viirused käituda 
kui diploidsed organismid (35, 37). Selle nähtuse tekkemehhanism (eriti RNH-vii- 
ruste puhul) on ebaselge.

*** Mutageenid ehk mutageensed tegurid kutsuvad esile mutatsioonide tekke. 
Mutatsioon on organismi (viiruse) päriliku konstitutsiooni (genotüübi) muutumine, 
mis on kromosoomi (nukleiinhappe molekuli) mikrolõigus toimunud keemilise 
muutuse tagajärg. Eristatakse spontaanseid ja indutseeritud mutatsioone. Esime
sed tekivad inimese teadliku vahelesegamiseta. Teised kutsuvad esile inimesed 
mutageenide abil.

Viiruspopulatsioonide geneetiline heterogeensus (olgu see siis tekki
nud spontaansete mutatsioonide loomuliku kuhjumise või inimese sihi
pärase tegevuse tagajärjel) loob eeldused «soovitavate» omadustega 
viirusetüvede (kloonide) selekteerimiseks. Kui kasutada viroloogias vii
masel aastakümnel laialdaselt rakendust leidnud tsütopaatiliste laikude 
(negatiivsete kolooniate) meetodit (26, 28), siis on hõlpsasti võimalik 
saada viiruspopulatsioone, mis on alguse saanud ühestainsast viiruseosa- 
kesest. Selline populatsioon säilitab vähemalt mõnede järgnevate passaa- 
žide vältel suhtelise geneetilise homogeensuse mingi üksiku päriliku 
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tunnuse või väikese pärilike tunnuste rühma suhtes. Veel suurema 
kindluse populatsiooni puhtuse mõttes annab kirjeldatud võtte mitme
kordne kordamine. Sellisel «laikude abil puhastamise» meetodil on saa
dud rõhuv enamik praegu kasutusel olevatest eriomadustega viiruse- 
tüvedest, sealhulgas ka nn. atenueeritud polioviirusetüved, mida kasu
tatakse poliomüeliidivastase elusvaktsiini tootmiseks (49).

Viirusliku nukleiinhappe molekulis (viiruse kromosoomis) talletatud 
geneetilist informatsiooni on võimalik liigendada ühikutesse. Geeni käsit
letakse tänapäeval kui teatavat geneetilise informatsiooni hulka, mis mää
rab ära mingi päriliku tunnuse ilmnemise. Biokeemilises mõttes kuju
tavad geenid endast nukleiinhappe molekuli kindlaid lõike. Nende asetus 
kromosoomis on rangelt lineaarne, s. t. kromosoom ei hargne ja tal ei 
ole külgahelaid. Seejuures on iga geeni asukoht (locus) kromosoomis jääv 
ja seda on võimalik kindlaks määrata. Nimetatud asjaolu võimaldab 
koostada viiruste geneetilisi kaarte, millel on kujutatud üksikute geenide 
suhteline asetus kromosoomis. Viimasel ajal on märkimisväärset edu 
saavutatud mõnede kolifaagide (T2, T4) geneetiliste kaartide koostamisel 
(23). Et geenide asukoha määramisel etendab otsustavat osa nn. rekom- 
binatsioonianalüüs *,  siis on bakteriofaagide geneetiliste kaartide koosta
misel saavutatud edu seletatav peamiselt nende omadusega anda arvu
kalt rekombinantseid vorme (rekombinante) bakteriraku nakatamisel 
kahe või enama geneetilistelt omadustelt erineva faagiosakesega. Inimesi 
ja loomi kahjustavad viirused näivad iseloomustuvat madalama rekom- 
binatsiooni-aktiivsusega. Eriti on see kehtiv RNH-viiruste kohta — 
rekombinatsioonide sagedus on teatavasti võrdeline rekombineeruvate 
geenide omavahelise kaugusega, mis lühikese (võrreldes desoksüribonuk- 
leiinhappega) RNH-molekuli ** puhul ei saa olla eriti suur. Kuigi katsetes 
gripi-, poliomüeliidi- ning suu-ja sõratõveviirustega on korda läinud saada 
rekombinante, on viimaste sagedus tavaliselt väiksem kui bakteriofaagide 
puhul (24, 37, 39, 47). Nii moodustavad rekombinandid katsetes polio- 
viirusega vaid 0,37—0,4% viiruseosakeste arvust populatsioonis (37, 39). 
Samal ajal võib rekombinatsioonide sagedus bakteriofaagidel olla isegi 
40% (18). Sobivate markööride (näiteks tsütopaatiliste laikude iseloom 
teatavas koekultuuris) valikul võib ka gripiviiruse rekombinatsioonide 
sagedus tõusta 20%-ni (51). Kuid samal ajal pole üldse õnnestunud avas
tada (hoolimata paljude eri markööride kasutamisest) rekombinatsioone 
teise müksoviiruste grupi esindaja, s. o. Newcastle’! tõve viiruse puhul 
(34). Nii ei olegi seni korda läinud koostada vähegi üksikasjalisemaid 
geneetilisi kaarte inimesi ja loomi kahjustavate viiruste kohta. Mõned 
sellesuunalised katsed [eriti gripiviiruse osas (25)] ei ole kaugemale 
läinud nende viiruste geneetiliste tunnuste kõige üldisemast gru
peerimisest.

* Rekombinatsioon on geenide ümbergrupeerumine («vahetus») kromosoomide 
vahel. Diploidsetel organismidel toimuvad rekombinatsioonid meioosi käigus. Hap- 
loidsetel organismidel (näiteks bakteritel) võivad rekombinatsioonid toimuda kon- 
jugatsioonil või transformatsioonil. Viirustel on rekombinatsioon võimalik, kui üks 
peremeesrakk on nakatatud enam kui ühe viiruseosakesega. Rekombinatsiooni- 
analüüs on geneetiline uurimisvõte, mis põhineb rekombinatsioonide sageduse mää
ramisel. Selle aluseks on eeldus, et kaks geeni rekombineeruvad seda sagedamini, 
mida suurem on nendevaheline kaugus kromosoomis. Kui seda arvestada, võib 
rekombinatsioonianalüüsi kasutada geenide suhtelise asendi määramiseks kromo
soomis (geneetiliste kaartide koostamine).

*♦ Viirusliku ribonukleiinhappe molekulkaal ei ületa tavaliselt 2X106. Ainult 
nn. kahespiraalse ribonukleiinhappe puhul on see 10X106. Viirusliku desoksüribo- 
nukleiinhappe molekulkaal (näiteks bakteriofaagi T4 puhul) võib olla 150X106 (15).

Tuntud viroloog-geneetik S. Benzer (2) võttis geneetikas hiljuti 
kasutusele uue mõiste «tsistron», tähistades sellega viiruse (bakterio- 
faagi) kromosoomi lõiku, mis kontrollib teatavat kindlat talitlust. Tsist- 

405



ronit võib käsitleda kui pärilikkuse elementaarset funktsionaalset ühikut. 
On põhjust oletada, et iga tsistroniga on määratud ühe kindla valgu 
(polüpeptiidi) molekuli struktuur. Tuleb märkida, et tsistroni mõiste 
toomine geneetikasse on mõningal määral põhjustanud segadust klassi
kalises geeni-teoorias. See näib olevat tingitud eri metoodilistest põhi
mõtetest, mis olid aluseks geeni ja tsistroni mõistete tekkimisel. Geeni 
mõiste kujunemisel oli aluseks pärilike tunnuste otsene jälgimine nende 
fenotüüpilise * ilmnemise põhjal. «Tsistron» kujutab endast kajastust 
edusammudest, mida viimasel ajal on saavutatud geneetilise informat
siooni üleskirjutamise viisi (geneetilise koodi) ja selle informatsiooni rea
liseerimise (valgu sünteesi) mehhanismi uurimisel (lähemalt nende küsi
muste kohta vt. 12, 16, 17). Tsistron väljendabki ainult ühte etappi (tea
tav kromosoomi lõik — sellele vastav polüpeptiidi molekul) geneetilise 
informatsiooni pärilikuks tunnuseks (markööriks) realiseerumise keeru
kas protsessis. Et teatav geneetiline tunnus vajab oma fenotüüpiliseks 
ilmnemiseks sageli enam kui ühe valgu (fermendi või struktuurse valgu) 
talitlust, siis tuleb tsistronit üldjuhul vaadelda kui komplitseeritud ehitu
sega geeni osa. Vähemalt näib selline lähenemine olevat õigustatud 
S. Benzeri poolt uuritava kolifaagi T4 puhul. Nii kuulub nimetatud 
faagi geeni (Zocus’e) rll (mis kontrollib faagi võimet paljuneda teatava
tes E. coli variantides) koosseisu kaks tsistronit (21). Kuid küllalt tava
lised näivad olevat ka juhtumid, kus päriliku tunnuse ilmnemiseks 
piisab ühe tsistroni funktsioonist. Näitena võib tuua viimasel ajal üksik
asjaliselt uuritud polioviiruse guanidiinitunnuseid (4, 4a). Niisugustel juh
tudel geeni ja tsistroni mõisted praktiliselt kattuvad. Seoses sellega on 
soovitatud üldse loobuda mõistest «tsistron» ja selle asemel kasutusele 
võtta (ja samas tähenduses) mõiste «geen» (3). Sisuliselt tähendaks see 
tagasipöördumist juba varem tarvitusel olnud määratluse «üks geen — 
üks ferment» juurde — ainult mõningal määral kaasaegsemal (üks geen — 
üks polüpeptiidi ahel) kujul. Viiruste geneetikas näib tsistroni mõiste 
siiski olevat võitnud endale eluõiguse. Seepärast käsitleme veel lähemalt 
seost «tsistron — geneetiline tunnus».

* Fenotüüp on isendi (viiruseosakese) omaduste summa teatavas arengustaa
diumis. Fenotüüp kujutab endast organismi (viiruse) genotüübi (geneetilise kons
titutsiooni) ja väliskeskkonna vastastikuse toime resultaati.

** Genoom on geenide (geneetilise informatsiooni) summa, mis sisaldub hap- 
loidses kromosoomide komplektis.

Viiruste rakusisese arengu jälgimine lubab oletada ka loomi ja ini
mesi kahjustavate viiruste genoomi ** polütsistroonset laadi (10). Näiteks 
sisaldub polioviirusliku ribonukleiinhappe molekulis informatsioon vähe
malt kolme erineva valgu (valkude grupi) sünteesiks — kaks neist eten
dab tähtsat osa viiruse poolt peremeesrakus esilekutsutavates ainevahe
tuse nihetes (32) ja kolmas kujutab endast virioni valgulist komponenti 
(kapsiidi). Kuid tähelepanekud viiruste geneetiliste tunnuste arvu ja 
nende omavaheliste suhete kohta (eriti tuleb siin arvestada markööride 
üksteisest sõltumatut muutumist) viivad järeldusele, et isegi väikestel 
RNH-viirustel (sealhulgas ka polioviirusel) on mitte vähem kui 8 tsist
ronit (7). Täpsed biokeemilised uurimised näitavadki, et polioviirusega 
nakatatud rakus toimub vähemalt 14 erineva polüpeptiidi-ahela pidev 
süntees (52). Gripiviirusel on praegu kindlaks tehtud 6 tsistronit (53).

Kahjuks on aga teada väga vähe viiruste geneetilisi tunnuseid, mis 
oleksid täpselt seostatavad muutustega (mutatsioonidega) mingis kindlas 
tsistronis. Seetõttu ei klassifitseerita viiruste geneetilisi markööre praegu 
mitte nende tekkemehhanismi järgi (s. t. ei võeta klassifitseerimisel 
aluseks tsistronit, mille muutmine toob kaasa kõne all oleva tunnuse 
ilmnemise või kadumise), vaid lähtutakse markööri fenotüüpilisest ise
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loomust. Nii on polioviiruse geneetilised tunnused jaotatud nende feno- 
tüüpilise iseloomu järgi kümnesse rühma (patogeensus primaatide ja 
näriliste suhtes, termoresistentsus, tundlikkus mitmesuguste ainete suh
tes, tsütopaatiliste laikude laad jne.), gripiviiruse tunnused kaheteist- 
kümnesse rühma (antigeenne spetsiifilisus, patogeensus, virioni morfo
loogia, hemaglutinatsiooni-võime, tundlikkus inhibiitorite suhtes jne.) 
(6). Selline klassifikatsioon on ilmselt ebarahuldav, sest on hästi teada, 
et ühe kindla markööri fenotüüpilise ilmnemise põhjuseks võivad olla 
mutatsioonid täiesti erinevates tsistronites. Näiteks polioviiruse mõnede 
variantide võimetus paljuneda temperatuuril +40° C (rct4o-tunnus) võib 
ühel mutantide rühmal olla tingitud blokaadist viiruse poolt indutseeri
tud fermendi ribonukleiinhappe-süntetaasi (selle fermendi abil toimub 
nakatatud rakus viirusliku ribonukleiinhappe süntees) moodustumisel, 
teisel rühmal aga viirusliku ribonukleiinhappe struktuuri iseärasustest 
kõrgendatud temperatuuril (7). Samuti on teada, et paljud mutatsioonid 
(polio-)viirustel on pleiotroopsed, s. t. üks mutatsioon kutsub esile mitme 
geneetilise tunnuse üheaegse muutumise (1). Seepärast on mingi viiruse- 
tüve ammendav geneetiline iseloomustamine praegu veel küllaltki raske 
ülesanne.

Meditsiini seisukohalt on tähtis, et just mitmete praktika jaoks 
väga oluliste pärilike tunnuste (näiteks viiruse patogeensus inimese või 
mingi loomaliigi suhtes) tekkemehhanism on õige tüsilik. Need tunnused 
kujunevad tavaliselt välja mutatsioonide tagajärjel mitmes erinevas 
tsistronis. Viimasel asjaolul on praktilise meditsiini seisukohalt siiski ka 
positiivne tähendus. Nimelt tuleneb siit, et vaktsineerimiseks kasutata
vate avirulentsete viirusetüvede patogeensuse taastumiseks (reversioo- 
niks) on vajalik rea mutatsioonide kokkulangemine suhteliselt lühike
sele ajavahemikule — nähtus, mille tõenäosust võib pidada kaduvväike
seks. Seetõttu ei kujuta reversioonide oht endast olulist vastuväidet 
viiruslike elusvaktsiinide kasutamisele.

Lõpuks tuleb märkida, et viiruste geneetika seaduspärasuste kasuta
mine võitluses viirusinfektsioonidega on edukas vaid pärilikkuse mehha
nismide võimalikult täieliku mõistmise korral. Selle saavutamine ongi 
praegu viroloogide-geneetikute lähimaks ülesandeks.
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ГЕНЕТИКА ВИРУСОВ

С. Иыкс

Резюме

В настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой вирусная инфек
ция на клеточном уровне представляет собой проникновение в клетку генетического 
аппарата вируса, состоящего из нуклеиновой кислоты. Этот генетический материал вно
сит с собой необходимую информацию для биосинтеза нового вирусного поколения 
и проникает в клетку при помощи специальной структуры — вирусной частицы (ви
риона). По характеру нуклеиновой кислоты вирусы разделяются на две группы: дез
оксирибонуклеиновые и рибонуклеиновые вирусы. Вся нуклеиновая кислота, содержав
шаяся в одной вирусной частице, организована в одну единую молекулу — вирусную 
хромосому. В генетических экспериментах вирусы ведут себя как гаплоидные орга
низмы с одной группой сцепления генов. Из-за гаплоидного характера их генетиче
ского аппарата и большой доступности этого аппарата мутагенным воздействиям 
внешней среды вирусы отличаются значительной генетической лабильностью. Резуль
татом последней является генетическая неоднородность большинства вирусных препа
ратов. Это, в свою очередь, создает благоприятные условия для селекции вирусных 
кленов с «желательными» свойствами. При помощи селекции получено, например, боль
шинство используемых в настоящее время вакцинных штаммов вирусов.

Генетическую информацию, записанную в хромосоме вируса, можно разделить на 
определенные единицы. Ген в современном представлении является единицей наслед
ственной информации, детерминирующей развитие какого-либо генетического признака. 
Биохимически гены представляют собой участки молекулы вирусной нуклеиновой кис
лоты. Гены расположены в хромосоме в строго линейнохМ порядке, занимая точно опре
деленные места (локусы). Недавно в генетику введено понятие цистрона. Цистрон 
представляет собой функционально самостоятельную единицу наследственности, кото
рая определяет структуру одной молекулы белка (одной полипептидной цепи). Обычно 
цистрон является частью сложного гена. Но иногда понятия гена и цистрона практи
чески совпадают. Из этого следует, что генетический признак может быть фенотипиче
ским выражением изменения (мутации) только в одном определенном цистроне, или 
генетический признак может представлять собой сумму наследственных изменений в 
ряде цистронов. К последним, более сложным признакам, относятся и некоторые очень 
важные с точки зрения медицинской вирусологии признаки — например патогенность 
вирусов для человека и животных.
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INTERFEROONI ANTIVIIRUSLIK TOIME

Bioloogiakandidaat L. PRIIMÄGI 
(Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituu

dist, direktor arstiteaduse kandidaat A. Jannus)

w Viiruste interferentsi ja interferooni küsimusi puudutasime eelmises 
ülevaates (20). Pärast nimetatud ülevaate avaldamist on kirjanduses 
ilmunud arvukalt uusi andmeid interferooni osatähtsuse kohta organismi 
tervenemisel esmasest viirusnakkusest, interferooni toimemehhanismist 
ja kliinilise katsetamise tulemustest. Interferoon on lühikese aja jooksul 
suutnud köita paljude maade teadlaste tähelepanu mitte üksnes kui 
perspektiivne vahend viirushaiguste profülaktikaks ja raviks, vaid ka kui 
omapärane mittespetsiifilise immuunsuse tegur.

Interferoon on madala molekulkaaluga mittetoksiline valk. Selle 
töötavad välja eluvõimelised rakud vastuseks ärritusele, mida kutsuvad 
esile viirused või liigivõõrad nukleiinhapped. Skemaatiliselt võib inter
ferooni tekkimise protsessi kujutada järgmisel viisil. Kude nakatatakse 
viirusega (in vivo või in vitro), viiruse adsorbeerivad rakud ja viirus 
tungib nendesse. Viiruse ja raku kokkupuute tagajärjel raku-ainevahe- 
tus muutub, mille tagajärjeks on interferooni tekkimine. Interferoon 
vabaneb ümbritsevasse keskkonda, kus teda on võimalik avastada ja 
uurida. Interferooni võivad tekitada peaaegu kõik viirused, vaatamata 
sellele, kas nad kuuluvad kõige väiksemate (suu- ja sõratõve-, entero- 
ja arboviirused), keskmiste (müksoviirused) või kõige suuremate (rõuge- 
viirused) hulka. Peale selle võib interferooni produktsiooni esile kutsuda 
liigivõõraste nukleiinhapete (16), nende naatriumisoolade ja nukleosii- 
dide (17), samuti mononukleotiidide (7) viimine kudedesse.

Interferoonitaolisi inhibiitoreid on avastatud kanapoegade veres, kui 
neile oli manustatud Brucella abortus’t suurtes annustes (24), hiirtel ja 
küülikutel (14) pärast bakteriaalsete endotoksiinide süstimist ja koekul- 
tuurides nende nakatamisel Rickettsia tsutsugamushVga (13). Loetletud 
interferoonitaoliste ainete ja viiruste poolt indutseeritud interferooni 
füüsikalis-keemiliste omaduste vahel on teatavaid erinevusi ning nende 
ainete tähtsus ei ole veel selge.

Interferooni produtseerimine on viirustega nakatatud kudede üldi
seks omaduseks nii in vivo kui ka in vitro ja see toimub kõigil seni uuri
tud loomaliikidel, nimelt kanadel, partidel, papagoidel, hiirtel, merisiga
del, rottidel, hamstritel, koertel, lammastel, sigadel, veistel ja ahvidel, 
samuti inimesel (15). E. Falkoff ja B. Fauconnier (6) näitasid, et kõigu- 
soojaste loomade (kilpkonnade) rakud on samuti võimelised välja töö
tama interferoonitaolist ainet. Et interferooni produtseerimise võime on 
ka imetajatest ja lindudest madalamal evolutsioonitasemel olevate loo
made rakkudel, siis oletavad nimetatud autorid, et interferooni produt
seerimine on üks vanemaid kaitsemehhanisme makroorganismi võitluses 
viirusnakkusega

Interferooni süntees ei ole seotud kindla rakutüübiga. Näiteks ini
mesel täheldatakse seda nii leukotsüütides kui ka epiteeli- ja sidekoe- 
rakkudes, nii normaalsetes kui ka maligniseerunud rakkudes. Ei ole korda 
läinud tõestada, et interferooni väljatöötamise kohaks oleks teatav kindel 
elund. Koekultuurid põrnast, maksast, kopsudest, neerudest, ajust, nahast 
ja leukotsüütidest, samuti amnioni ja koorioni rakud sünteesivad inter
ferooni.

Tänapäeval ei ole interferooni võimalik keemiliselt määrata. Tema 
olemasolu ja hulk tehakse kindlaks bioloogilistel meetoditel. Kõige sage
damini toimub see koekultuuridel, kus jälgitakse, kui suurel määral 
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pärsib uuritav interferoonipreparaat teada olevate omadustega viiruse 
tsütopaatilist toimet.

Interferooni omadustest oli juttu juba eelmises ülevaates (20). Anti
kehadest eristab teda toime mittespetsiifilisus. Interferoonipreparaadid 
avaldavad tõhusat toimet nii selle viiruse suhtes, mis kutsus esile tema 
tekkimise (homoloogiline viirus), kui ka teiste (heteroloogiliste) viiruste 
suhtes. Meie katsetes näiteks gripi-, Newcastle’! tõve ja poliomüeliidi- 
viiruste poolt indutseeritud interferooni preparaadid pidurdasid mitte 
ainult gripi- ja poliomüeliidi viir uste, vaid ka teiste mükso- ja entero- 
viiruste ning isegi arbo- ja adenoviiruste paljunemist.

Interferooni tundlikkuse järgi võib viirused reastada kindlas järje
korras. Meie andmeil osutuvad kõige tundlikumaks arboviirused, neile 
järgnevad müksoviirused ning veelgi vähem tundlikud on reoviirused 
ning mõned ECHO- ja adenoviiruste tüved. Peale nende on vähetund- 
likud herpeseviirused (8). Arvatakse, et nimetatud viirusgrupi esinda
jate poolt inimesel esilekutsutava nakkuse krooniline kulg ongi tingitud 
sellest, et need viirused on interferooni suhtes vähetundlikud (8).

Interferooni toimemehhanism ei ole veel lõplikult selge. On teada, 
et interferoon ei toimi vahetult viirusele, vaid avaldab toimet raku 
kaudu. Käesoleval ajal on kõige paremini põhjendatud hüpotees, mille 
järgi interferoon indutseerib algul rakus uue, informatsioonilise ribo
nukleiinhappe sünteesi. Viimane toimib omakorda matriitsina erilise 
valgu sünteesil. See interferooni poolt indutseeritud valk aga pärsib vii
rusliku nukleiinhappe sünteesi (22).

Interferooni peetakse praegu üheks mittespetsiifilise immuunsuse 
teguriks, tänu millele organism sageli terveneb esmasest viirusnakku- 
sest. Huvitavaid andmeid, mis räägivad sellise seisukoha kasuks, on esi
tanud paljud autorid. I. Gresser ja H. Dull (11) teatasid, et farüngeaalse- 
tes ühetes, mis olid saadud gripihaigetelt esimestel haiguspäevadel, avas
tati interferooni omadustega viirusinhibiitor. Interferoonitaolise inhibiitori 
leidsid I. Gresser ja K. Naficy (12) paljude viirusliku etioloogiaga närvi- 
süsteemihaigusi põdevate patsientide seljaajuvedelikus. E. Wheelock ja 
W. Sibley (23) aga avastasid samasugused ained viirusnakkusi põdevate 
isikute vereseerumist. Kõik nimetatud autorid rõhutavad, et interferooni- 
taolisi inhibiitoreid ei ole leitud samadel haigetel paranemisjärgus, 
samuti tervetel ning mitteviiruslikke haigusi põdevatel patsientidel.

Leukotsüütide ja muude retikuloendoteliaalsüsteemi fagotsüütide 
poolt viirusnakkuste puhul etendatav osa oli pikemat aega ebaselge. Hil
juti sooritatud katsed näitasid, et need rakud, produtseerides interferooni, 
võivad sel kombel osa võtta organismi vastureaktsioonist viirusnakku- 
sele. Viirusega in vitro nakatatud inimese leukotsüüdid töötavad välja 
interferooni (11, 20). Selle produktsioonist küülikute ja hiirte retikulo- 
endoteliaalrakkude poolest rikastes elundites (eriti põrnas) teatasid hil
juti Y. Kono ja M. Ho (18) ning L. Glasgow (9).

Kliinilisi katseid interferooniga on korraldanud nõukogude (2) ja 
inglise (21) teadlased. Need näitasid, et interferooni natiivpreparaadid, 
mis olid viidud katsealuste ninna, lühendasid küll katarraalsete nähtude 
kestust, kuid ei suutnud ära hoida haigestumist paragripi I tüübi, Cox- 
sackie A21 ja M-rinoviiruste poolt esilekutsutud nakkustesse. See ebaedu 
on tõenäoliselt seletatav interferooni vähese hulgaga, mis jõuab viiruse 
suhtes tundlike rakkudeni. Paremaid tulemusi võiks ehk oodata kont
sentreeritud interferoonipreparaatide kasutamisel. Kuid paiksete viirus
nakkuste [adenoviiruslike keratokonjunktiviitide (1), herpes simplex*!  ja 
herpes zoster’1 (4)] puhul on ka interferooni natiivpreparaadid piisavalt 
tõhusaks osutunud.

Viimasel ajal on levinud seisukoht, millele vastavalt eksogeense 
interferooni preparaatide manustamisest tuleb otstarbekamaks pidada 
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organismis interferooni produktsiooni kunstlikku indutseerimist, seda 
eriti süsteemsete nakkuste puhul (15). Endogeense interferooni indut
seerimise abil õnnestus 1965. aasta veebruaris, s. o. gripiepideemia leviku 
haripunktis, haigestumust neli korda vähendada, kuna eksogeense inter
ferooni manustamine samades tingimustes vähendas haigestumust ainult 
kaks korda (3).

Käesoleval ajal tehakse paljudes laboratooriumides endogeense 
interferooni indutseerimise katseid mitmesuguste inaktiveeritud ja ate- 
nueeritud viiruste abil.

Interferooni tekkimise võimalust vaktsineerimise käigus tuleb eriti 
arvestada siis, kui viiruslikke vaktsiine manustatakse kombinatsioonis. 
Näiteks immuunsuse tekkimine vaktsineerimisel kollapalaviku vastu 
pidurdus, kui nimetatud vaktsiini manustati ühel ja samal ajal ning 
samasse kohta rõugevaktsiini viirusega. Kui neid vaktsiine manustati 
eraldi, siis tekkis immuunsus kollapalaviku vastu normaalselt (5).

Kui kõigest esitatust lähtuda, võib interferooni käsitada kui ühte 
tegurit, mis aitab kaasa organismi tervenemisele esmasest viirusnakku- 
sest. Samuti võib teda hinnata kui perspektiivset profülaktika- ja ravi
vahendit. Laboratooriumides osutub interferooni saamine kõige otstarbe
kamaks inimpäritoluga diploidsetes rakkudes, mis ei ole kontamineerunud 
mitmesuguste latentsete viiruste ja onkogeensete teguritega. Nimetatud 
süsteemist saadakse interferooni praegu paljudes asutustes, sealhulgas 
ka meie laboratooriumis. Kui kirjanduse andmete järgi otsustada, või
vad eksogeense interferooni preparaadid olla tähtsad just paiksete viirus- 
nakkuste ravimisel. Süsteemsete nakkuste puhul aga näib olevat 
otstarbekam, et rakendataks endogeense interferooni indutseerimist 
organismis, mida tehakse inaktiveeritud või atenueeritud viiruste manus
tamise teel. Ka viimati mainitud suunas tehakse meie laboratooriumis 
praegu uurimistöid.

KIRJANDUS: 1. Ермольева 3. В. и др. В кн.: Взаимоотношения вируса и 
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Fauconnier, В. Proc. Soe. Exptl. Biol. and Med., 1965, 118, 3, 609—612. — 
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О z e r e, R. L. Proc. Soe. Exptl. Biol. and Med., 1965, 118, 1, 190—195. — 20. Prii
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АНТИВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНТЕРФЕРОНА

Л. Приймяги

Резюме .
ч

Приводится ряд новых литературных данных относительно механизма действия 
интерферона, его роли в процессе выздоровления организма от первичной вирусной ин
фекции и его клинических испытаниях.

Интерферон — нетоксический низкомолекулярный белок, выделяемый жизнеспособ; 
ними клетками в ответ на раздражение их вирусами, чужеродными нуклеиновыми кис- 
-лотами, а также некоторыми бактериями, риккетсиями, бактериальными эндотоксинами.

411



Продукция интерферона является общим явлением для любой вирусинфицированнон 
ткани, как in vivo, так и in vitro. Механизм действия его состоит, по-видимому, в ин* 
дуцировании синтеза новой информационной РНК в клетке, которая кодирует синтез 
нового клеточного белка. Этот белок и задерживает синтез вирусной нуклеиновой 
кислоты.

Предполагается, что продукция интерферона является одним из наиболее древних 
механизмов защиты организма от вирусной инфекции. Интерферон защищает клетки от 
воздействия как гомологичного вируса, вызвавшего его образование, так и широкого 
ряда гетерологичных вирусов. Интерферон в настоящее время рассматривается как один 
из факторов тканевого неспецифического иммунитета, способствующего выздоровлению 
от первичной вирусной инфекции.

Клиническое испытание препаратов интерферона (т. н. экзогенного интерфе
рона) показало его эффективность при лечении ряда локальных вирусных заболеваний. 
Однако для профилактики и лечения некоторых системных вирусных инфекций, по-види- 
ному, целесообразнее индуцировать в организме образование эндогенного интерферона.

KROONILISE BRONHIIDI DIAGNOOSIMISE PRINTSIIPIDEST

Arstiteaduse kandidaat I. MARIPUU 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Tähtsate tervishoiuküsimuste hulka kuulub võitlus krooniliste kopsu
haiguste vastu. 1962. a. toimunud XV üleliiduline terapeutide kongress 
pööras suurt tähelepanu krooniliste kopsuhaiguste diagnoosimisele ja 
nende klassifikatsiooni väljatöötamisele (9). Minski sümpoosionil 1964. a. 
(3) kinnitatigi krooniliste kopsupõletike klassifikatsioon, mille alla kuulub 
enamik krooniliste mittespetsiifiliste kopsuhaiguste vormidest (olenevalt 
haiguse arengustaadiumist). Kroonilise kopsupõletiku mitmesuguste vor
midega (bronhoektaasiad, pneumoskleroos jt.) kaasneb pidevalt krooniline 
bronhiit, mis kahtlemata esineb hoopis sagedamini nosoloogiliselt omaette 
haigusvormina. Kroonilise bronhiidi kui iseseisva ja ühe sagedama pul- 
monoloogilise haigusvormi diagnoosimise kriteeriumid ei mahu kroonilise 
kopsupõletiku klassifikatsiooni raamesse ning seetõttu vajavad need oma
ette käsitlemist.

Põgus pilk kirjanduse veergudele hajutab ettekujutuse kroonilisest 
bronhiidist kui «süütust sümptoomist» või teisejärgulisest haigusest. Rah
vusvahelistel pulmonoloogia-alastel sümpoosionidel esitatud viimase 10— 
15 aasta andmed tunnistavad, et krooniline bronhiit moodustab tunduva 
■osa üldhaigestumisest (6, 11). Selle haiguse levik erinevates sotsiaal
majanduslikes, klimaatilistes, geograafilistes jm. tingimustes on suuresti 
erinev. Epidemioloogilised uurimised näitavad, et üle 40 aasta vanade 
meeste seas esineb kroonilist bronhiiti Inglismaa linnades ja tööstus
rajoonides 20—35% (13, 15), USA suuremates linnades 10—20% (14, 17), 
Taani maa-asulates ja väikelinnades 9% (16) uurituist jne. C. Stuart- 
Harrise (18, tsit. 10 järgi) andmeil on suremus bronhiiti 100 000 elaniku 
kohta kõrgeim Inglismaal (65 juhtu), mõnevõrra madalam teistes Lääne
Euroopa maades, tunduvalt madalam (2—4 juhtu) aga enamikus Põhja- 
Euroopa maades (Soome, Rootsi, Taani). Inglise kolleegide kogemustest 
(13, 15, 18 jt.) kroonilise bronhiidi kui sotsiaalse haiguse leviku, sümpto- 
matoloogia jms. uurimisel juhindusid mitmete maade pulmonoloogid 
(14, 16, 19) ja ka Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni ekspertide 
komitee.

Haiguse leviku võrdlemise võimaluste, andmete representatiivsuse 
ning ravi ja profülaktiliste ürituste õige taktika kasutamise üheks olu
liseks eelduseks on kroonilise bronhiidi diagnoosimise printsiipide ühtsus. 
Kuigi küsimus näib lihtne olevat, hinnatakse selle haiguse sümptoome 
küllaltki sageli erinevalt. Näiteks kroonilise bronhiidi diagnoosi välista
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mine Põhjendatud siis, kui puudub auskultatoorne fenomen (kuivad 
raginad), sest õigustatult väärib suuremat tähelepanu köha ja rögaerituse 
uurimine, eriti aga on tähtis kindlaks teha, kui kaua need on kestnud.

Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni ekspertide komitee poolt 
soovitatud kliinilise definitsiooni (1) järgi on krooniline bronhiit «.. . bron
hide limaerituse krooniline või retsidiveeruv rohkenemine üle normi, kus
juures lima eritub koguses, mis on küllaldane selle väljaköhimiseks, ja 
kui seda ei põhjusta lokaalne bronhopulmonaalne haigusprotsess». «Kroo
niline või retsidiveeruv bronhiit» tähendab haiguse esinemist pidevalt või 
paljude päevade vältel, vähemalt 3 kuud aastas kahe teineteisele järg
neva aasta jooksul. Kroonilise bronhiidi juhtivat tunnust, s. o. bronhide 
rohkenenud limaeritust, ei ole definitsioonis kindla hulgaga piiritletud 
(«küllaldane väljaköhimiseks»). Seda määratlust on peetud mitte täiesti 
rahuldavaks, sest võib esineda haiguse erivorm, nn. kuiv bronhiit (2). 
Enamasti on kuiv köha vaid näiliselt kuiv, sest haiged võivad röga väheses 
koguses harjumuslikult ja endale märkamatult alla neelata. Haiguse kulus 
võib ju tekkida ajutisi perioode, mil rögaeritus väheneb «mitteküllalda
seni väljaköhimiseks» röga sitke konsistentsi tõttu või muudel põhjustel 
Tähelepanelikul jälgimisel võivad haiged kestva köha puhul märgata 
mitte ainult rohket rögaeritust, vaid isegi rögahulga minimaalset suure
nemist, näiteks igal hommikul umbes 5 ml koguses.

Paiksete bronhopulmonaalsete haiguste (abstsess, bronhoektaasia jt.) 
korral on rohkenenud rögaeritus paikse protsessi üks kaasnähte, mitte 
aga difuusse kroonilise bronhiidi diagnoosi kinnitavaid juhtsümptoome. 
Et paikseid kopsuprotsesse diferentsiaaldiagnoosida ja kroonilise bron
hiidi arenemisastet ning iseärasusi selgitada, tuleb patsienti küsitleda ja 
teha kliinilis-füüsikalisi uuringuid. Peale nende on tähtsad veel täpsus
tavad lisauuringud.

Kroonilise bronhiidi kliinilised vormid varieeruvad suurel määral, 
varieerumine on tingitud pikka aega mõjuvate põhjuste laadist (töötingi
mused, atmosfääri saastumine, suitsetamine jm.), haiguslike muutuste 
arenemisastmest ja tüsistustest. Seepärast soovitatakse isegi kroonilise 
bronhiidi leviku epidemioloogilisel uurimisel peale küsitluse ja kopsude 
füüsikalise uurimise kasutada ka lihtsamaid instrumentaal-funktsionaal- 
seid teste.

C. Fletcher (12) eristab kroonilise bronhiidi kolme kliinilist vormi, 
mis on olnud aluseks selle haiguse leviku uurimisel algul Inglismaal ja 
pärast Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni soovitust ka paljudes teis
tes maades.

1. Lihtne krooniline bronhiit ehk kestev köha 
koos lima sisaldava röga eritumisega. Diagnoos tugineb 
sel puhul nende nähtude kestusele, s. o. vähemalt kolm kuud aastas kahe 
teineteisele järgneva aasta jooksul. Ankeetküsitluse kõrval võib lihtsa 
bronhiidi diagnoosimise alternatiivseks meetodiks olla ka rögahulga mõõt
mine. Siinkohal tuleks lisada, et igapäevase meditsiinipraktika andmed 
just seda liiki bronhiidijuhtude kohta on kas väga lünklikud või puudu
vad üldse. Enamasti ei satu ju bronhiit sellisel kujul ei arsti ega patsiendi 
enese aktiivse tähelepanu objektiks.

2. Krooniline bronhiit vahelduvate ägenemis- ja 
remissiooniperioodidega. Selle vormi puhul, nn. lihtsa kroonilise 
bronhiidi taustal tekkiva nakkusliku protsessi ägenemise tõttu rohkeneb 
bronhide limaeritus, röga muutub mädaseks ja suureneb selle hulk. Äge- 
nemisperioodil häirub enesetunne, ilmuvad või muutuvad rikkalikumaks 
ka kuivad räginad.

3. Krooniline bronniitiline sündroom, mille puhul 
prevaleerivad bronhide läbitavuse häired. Kui need häired on perioodi
liselt taandarenevad, siis on tegemist astmaatilise seisundiga. Läbitavuse 
püsiva häirumise korral aga areneb obstruktiivne emfüseem, kestva kroo
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nilise bronhiidi üks peamisi tüsistusi. Kopsude füüsikalisel uurimisel- 
(koputlemisel, kuulatlemisel) avastatavad nähud on selle vormi puhul 
reeglipäraselt olemas.

Epidemioloogilistes uurimustes avaldub ilmekalt välismaal valitsev 
kontseptsioon kroonilisest bronhiidist kui iseseisvast, ühest sagedamast 
pulmonoloogilisest haigusvormist. Sellest lähtudes peab diagnoos kajas
tama eelkõige kroonilist bronhiiti, sellele olgu allutatud haiguse kaas- 
nähud (ägenemisnähud, bronhospasm) ja tüsistused (emfüseem, hingamise 
puudulikkus). Krooniline bronhiit ei ole mitte emfüseemi kaasnähuks, 
nagu varem tihti arvati, vaid valdaval enamikul juhtudest selle teeraja
jaks. Väga tähtis koht hingamise puudulikkuse ja kopsuemfüseemi pato- 
geneesis on seejuures bronhospasmil. B. Votšal (2) peab funktsionaalseid 
muutusi kroonilise bronhiidi kliiniku seisukohalt isegi tähtsamaks kui 
köha ja rögaeritust.

Mõni sõna terminoloogia diferentseerimisest. Kodumaises kliinilises 
praktikas juurdub üha laialdasemalt termin «krooniline pneumoonia», 
millega mõnikord õigustamatult tähistatakse ka iseseisvat kroonilist bron
hiiti. Viimase progresseerumisel, eriti sagedaste ägenemiste korral, kah
justuvad bronhiseinad tervikuna ja võivad tekkida bronhoektaasiad või 
stenoseeriv armistumine; põletik levib peribronhiaalsesse koesse ja areneb 
interstitsiaalne pneumoskleroos. Niisugused põletikulised kopsukoe struk
tuuri muutused mahuvad üldjoontes difuusset tüüpi kroonilise kopsupõle
tiku mõiste alla. Nimetatud kroonilise kopsupõletiku vorm on fikseeritud 
Minskis 1964. a. kinnitatud krooniliste kopsupõletike klassifikatsioonis. 
Nagu paljud analoogilised klassifikatsioonid varemgi, ei ole ka see prakti
lise töö juhendina kroonilise bronhiidi ja kroonilise kopsupõletiku erista
miseks kahjuks päris rahuldav. Kroonilise kopsupõletiku diagnoosimisel 
üldse on otsustav tähtsus röntgeni abil kindlakstehtud sümptoomidel, 
need võivad mõnevõrra abistada ka difuusset kroonilist kopsupõletikku 
(interstitsiaalne kopsupõletik) kroonilisest bronhiidist eristada. Sel puhul 
täheldatakse kopsu joonise tugevnemist, selle deformeerumist ja peribron- 
hiaalset infiltratsiooni, mida samal ajal esinevate märgade krepiteeruvate 
räginate korral peetakse kroonilise kopsupõletiku diagnoosimise alu
seks (7).

Krooniliste põletikuliste kopsuhaiguste eri vormide patogeneetilise 
seose puhul võib näida, nagu kroonilise bronhiidi ja kroonilise kopsupõle
tiku diferentsiaaldiagnoosimisel ei oleks suuremat praktilist tähtsust. 
Tegelikult on olukord vastupidine — üksnes profülaktika aspektist tekib 
vajadus kroonilise bronhiidi kui levinud sotsiaalse haiguse eristamiseks 
kroonilisest kopsupõletikust, rääkimata nende kahe haigusvormi erine
vast tähendusest individuaalses ja psühholoogiliselt läbimõeldud ravitak- 
tikas.

Meil kehtivate tervishoiu arvestusvormide vahendusel ei ole võimalik 
saada ligilähedastki ettekujutust kroonilise bronhiidi levikust Eesti NSV 
elanikkonna eri gruppides. Seepärast uurisid Eksperimentaalse ja Kliini
lise Meditsiini Instituudi kutsehaiguste sektori töötajad kroonilise bron
hiidi levikut põlevkivibasseinis 1964. ja 1966. aastal. Siinjuures avaldame 
lühikokkuvõtte 1964. a. töö tulemustest (5). Massilise läbivaatuse teel 
uuriti 5000 inimest, s. o. umbes 3A Kiviõli täiskasvanud elanikkonnast. 
Lähtuti kroonilise bronhiidi rahvusvaheliselt soovitatud definitsioonist, 
kusjuures kasutati nii standardset ankeetküsitlust kui ka füüsikalisi, 
fluorograafilisi ja funktsionaalseid kopsude uurimise meetodeid.

Ankeedi lihtsad küsimused bronhiidi peamiste sümptoomide kohta 
võimaldasid kindlaks teha kestva köha ja rögaerituse olemasolu pool- 
kvantitatiivseil andmeil. Erilist tähelepanu pöörati köha, rögaerituse, 
hingelduse esinemisele ja nende nähtude kestuse väljaselgitamisele. Röga
eritust iseloomustab näiteks 3 alljärgnevat küsimust.
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1. Kas Teil köhimisel tuleb rinnust röga hommikuti, kui voodist 
tõusete? — ja, ei.

м 2. Kas te köhite röga (üle ühe teelusikatäie) ka kogu ülejäänud 
päeva või öö jooksul? — ja, ei.

Ühele neist küsimustest jaatava vastuse korral.
3. Kas Te köhite röga peaaegu iga päev, vähemalt 3 kuu jooksul 

aastas 2 aasta vältel? — ja, ei.
Analoogilised küsimused teiste sümptoomide, samuti soo, vanuse, 

elukutse, suitsetamise jms. kohta (kokku 60) kanti perfokaardile, et hõl
bustada andmete töötlemist.

Sellest tööst selgus mitmeid vanusest, soost, suitsetamisest ja elu
kutsest tingitud iseärasusi kroonilise bronhiidi levikus.

Kopsusümptoomide (kestev köha ning rögaeritus) ja kroonilise bronhiidi 
esinemissagedus (°/o)

Vanus 
aastates 20—29 30—39 40—49 50—59 60 ja üle Kokku

0) Köha 2,3 8,6 13,3 16,3 17,7 9,6
Xl Rögaeritus 1,9 7,0 12,5 14,3 13,4 8,2
ё Krooniline bronhiit 0,9 3,6 8,7 9,2 9,1 5,0

Köha 1,8 4,1 6,6 8,2 6,7 5,2
Rögaeritus 0,8 2,0 3,6 5,1 3,1 2,7

cö Krooniline bronhiit 0,4 1,5 3,0 5,9 2,2 2,5

Tabelist nähtub, et köha ja rögaeritust näitavad arvud on suuremad 
kui kroonilise bronhiidi esinemissagedust iseloomustavad arvud, sest neis 
kahes sümptoomis, nagu eespool juttu oli, peitub veel nn. lihtsa kroonilise 
bronhiidi mõiste C. Fletcheri (13) järgi. Jaotuses «krooniline bronhiit» 
sisalduvad aga 2 ülejäänud kroonilise bronhiidi vormi ühendatult, s. o. 
krooniline bronhiit, mida iseloomustavad ägenemisnähud või bronho- 
spasmi- ja emfüseemisündroom. Kroonilist bronhiiti täheldatakse meestel 
üldiselt 2 korda, vanemaealiste rühmades isegi 3 korda sagedamini kui 
naistel. Neljas aastakümme on meestel nagu teatavaks piiriks, kui see 
ületatakse, siis haiguse sagedus mitmekordistub.

Ilmnes märgatav vahe kroonilise bronhiidi sageduses üle 40 aasta 
vanustel meestel, mis sõltus töökohast. Põlevkivitöötlemise kombinaadis 
oli vastav protsent 11,0, kaevureil 8,3, muudes ettevõtetes (kommunaal-, 
autotranspordi-, ehitus-) 6,3. Üldiselt tuntud tõsiasi suitsetamise suurest 
osatähtsusest kroonilise bronhiidi etioloogias selgus meie andmeist eriti 
reljeefselt. Näiteks 40—49 aasta vanuste meeste seas, kes ei suitsetanud 
või suitsetasid vähe, keskmiselt või palju, leiti haigust vastavalt 4%, 
6,3%, 11% ja 13,5% juhtudest. Need arvud viitavad sellele, et krooniline 
bronhiit, nagu kopsuvähk ja koronaarskleroos, on eeskätt meeste haigus.

Hingamisfunktsiooni puudulikkus oli kroonilise bronhiidi nähtudega 
heas korrelatsioonis (4). Kroonilise bronhiidi ja röntgenoloogiliste muu
tuste vahel nimetamisväärset paralleelsust ei leitud. Üsna sageli ei leitud 
röntgenoloogiliselt mingit bronhovaskulaarse kopsujoonise tugevnemist voi 
difuusset pneumoskleroosi isegi väljakujunenud kroonilise bronhiidi ja 
emfüseemi kliiniliste nähtude korral.

Käesoleva töö kogemused kinnitavad veel kord, et kroonilise bron
hiidi kriteerium, mis põhineb standardiseeritud ankeedi andmeil, on heas 
kooskõlas nii kliiniliste kui ka funktsionaalsete uurimiste andmetega. 
Kroonilise bronhiidi ühtse diagnoosimise printsiibi kasutuselevõtmine nii 
teaduslikus kui ka praktilises töös on asendamatuks eelduseks selle 
haiguse sageduse ja eriti seda põhjustavate tegurite väljaselgitamisel.
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О ПРИНЦИПАХ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА 

И. Марипуу 

Резюме

Хронический бронхит — наиболее частое заболевание в хронической пульмоноло
гической патологии — существует нередко как самостоятельная нозологическая единица. 
Изучение распространенности хронического бронхита среди различных социально
экономических групп или районов населения является важным исходным положением 
для успешной борьбы против различных причин, вызывающих или способствующих 
развитию этого заболевания.

Для получения сравнимых данных о частоте заболевания как при эпидемиологи
ческом исследовани, так и в ежедневной лечебно-профилактической работе необходимы 
единые критерии хронического бронхита. Комитет экспертов ВОЗ счел возможным дать 
следующее клиническое определение: «хронический бронхит есть хроническое или реци
дивирующее увеличение выше нормы объема слизистого секрета бронхов, достаточного 
для его отхаркивания, если это не связано с локализованным бронхолегочным заболе
ванием.» Была рекомендована предложенная английскими авторами стандартизованная 
анкета для выявления легочных симптомов, среди которых основными являются выде
ление мокроты, продолжительность продуктивною кашля, одышка и показатели функ
ционального исследования. Этот простой способ выявления легочных симптомов ока
зался достаточно адекватным методом в опыте изучения распространенности хрониче
ского бронхита среди населения сланцепромышленного района Эстонской ССР.

ÜLEMISE HÜPPELIIGESE SISESTE TÜSILIKE LUUMURDUDE 
RAVI HILISTULEMUSTEST

P. NUIAMÄE 
(Kohtla-Järve 1. Linnahaiglast, peaarst G. Kamõnin)

Ülemisele hüppeliigesele mõjub kogu keha raskus ja ta võtab aktiiv
selt osa kõndimisest. Seetõttu L. Volõnskaja (1, 2), J. Glebov (3) jt. pea
vad väga tähtsaks õige ravimeetodi valimist ülemise hüppeliigese siseste 
tüsilike luumurdude puhul. Nimetatud autorite arvates tuleb niisugustel 
juhtudel luufragmendid millimeetrilise täpsusega paigaldada ja vastavas 
seisus fikseerida. Osa autoreist [V. Reizner (4) jt.] pooldab kirurgilist, 
osa [J. Böhler (5) jt.] aga ainult konservatiivset ravi.

Käesolevas töös analüüsime ülemise hüppeliigese tüsilike luumur
dude ravi hilistulemusi 118 haigel, kes aastail 1955—1966 olid ravil 
Kohtla-Järve 1. Linnahaiglas. Nende hulgast 80 (66,12%) raviti konserva
tiivselt, 38 (33,88%) aga opereeriti.
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Tabel 1

Ülemise hüppeliigese tüsiliku luumurru tõttu ravil viibinud haigete 
jaotumine (Lauge-Hanseni klassifikatsiooni järgi)

Luumurru tüüp
Kokku haigeid Ravimeetod

vaatlus- 
juhte % % konserva

tiivne
kirurgi

line

Supinatsioon-eversioon 62 52,4 42 20
Supinatsioon-adduktsioon 16 13,56 12 4
Pronatsioon-eversioon 9 7,47 8 1
Pronatsioon-abduktsioon 18 15,25 9 9
Luumurd otsesest traumast 13 11,08 9 4

Kokku 118 100,0 80 38

Tabelist 1 ilmneb, et ülemise hüppeliigese siseste tüsilike luumur
dude hulgas esineb kõige sagedamini supinatsioon-eversioontüüpi luu- 
murde (62 juhtu) ja kõige harvem pronatsioon-eversioontüüpi murde 
(9 juhtu). Lauge-Hanseni klassifikatsiooni järgi on ravi hilistulemused 
toodud tabelis 2.

Ülemise hüppeliigese tüsilike luumurdude ravi hilistulemused

Tabel 2

Luumurru tüüp
Konservatiivne ravi Kirurgiline ravi

hea rahul
dav halb hea rahul

dav halb

Supinatsioon-eversioon 40 2 _ 14 2 4
Supinatsioon-adduktsioon 10 — — 3 " ■ 2
Pronatsioon-eversioon 5 — 2 1 — —
Pronatsioon-abduktsioon 5 1 2 5 — 3
Luumurd otsesest traumast 5 1 4 — — 2

Kokku 65 4 8 23 2 11

Märkus. Viis haiget ei ilmunud järelkontrollile.

Tabelist 2 selgub, et konservatiivne ravi andis halbu tulemusi 8 
juhul (10%) ja kirurgiline ravi 11 juhul (27%).

Halbade ravitulemuste poolest on esikohal sääreluu alumise otsa 
metaepifüsaarsed killustunud luumurrud (vt. tahvel XXI, röntgenogramm 
1, 2). Selliseid luumurde tuli ette neli ja kõik haigusjuhud lõppesid inva
liidistumisega. Teisel kohal on tüsilikud pronatsioon-abduktsioon-murrud 
koos sääreluu alumise otsa tagumise serva murruga (vt. tahvel XXII, 
röntgenogramm 3). Niisugused luumurrud kaasnevad harilikult pöia 
subluksatsiooniga. Neil juhtudel, nagu iga muugi liigesesisese luumurru 
puhul, on väga suur tähtsus luufragmentide täpsel anatoomilisel repo- 
sitsioonil ja subluksatsiooni kõrvaldamisel.

Ravitulemused on halvad ka siis, kui ülemise hüppeliigese sisese 
tüsiliku luumurruga kaasneb alumise tibio-fibulaarsündesmoosi vigastus 
(vt. tahvel XXII, röntgenogramm 4). Niisuguste vigastuste puhul on vaja 
teha röntgenogramm ülemisest hüppeliigesest 15—20° siserotatsioonis.

Kohtla-Järve Linna Haiglas tehtud tähelepanekud kõnelevad sel
lest, et tüsilikud ülemise hüppeliigese sisesed luumurrud põhjustavad 
küllaltki sageli invaliidistumise (meie andmeil 16%). Seetõttu tuleb ravi
meetodi valikul tingimata lähtuda konkreetsest luumurru tüübist.
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ОБ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ 
ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

П. Нуйамяэ

Резюме

Проведен анализ отдаленных результатов лечения осложненных внутрисуставных 
переломов голеностопного сустава у 118 больных, находившихся на лечении в I-ой го
родской больнице города Кохтла-Ярве в 1956—1966 гг. 80 больных (66,12%) лечили 
консервативно, 38 (33,88%) — оперативно.

Хорошие результаты лечения были получены у 88 больных, удовлетворительные — 
у 6. Неудовлетворительными оказались результаты у 19 больных, из которых 8 (10%) 
лечили консервативно и 11 (27%) — хирургическим методом

Наблюдения, проведенные в больнице города Кохтла-Ярве, говорят о том, что 
осложненные внутрисуставные переломы голеностопного сустава довольно часть при
водят к инвалидности (по нашим данным 16%).

При выборе метода лечения следует непременно исходить из конкретного типа 
перелома.

NABAVÄÄDI FÜSIOLOOGIAST JA PATOLOOGIAST

R. ORSANSKAJA
(Tallinna Vabariiklikust Haiglast, peaarst A. Roosileht)

Nabaarterid erinevad muudest arteritest hästi arenenud seina poo
lest, milles on spiraalselt keerduvad lihasekiud. Nabaveen erineb muu
dest veenidest veelgi rohkem tugevasti väljaarenenud lihaskesta poolest. 
Erinevus on tingitud veeni funktsiooni iseärasustest, sest veeni läbib nii
sama suur hulk verd, kui voolab mõlemas arteris kokku.

Nabaveresooni ümbritseval Whartoni süldil on kaitseülesanne, see 
kujutab endast amnionivedeliku ja vere vahepealset ainet. Seda asjaolu 
peab silmas pidama, et tundma õppida nabaväädis arenevaid regressiiv- 
seid muutusi. Whartoni sült sisaldab peale fibroblastide ja histiotsüütide 
ka leukotsüüte (2). Viimaseid leidub eriti rohkesti sünnituspatoloogia 
korral siis, kui sünnitus kestab pikka aega. Normaalse, kuid pikka aega 
kestnud sünnituse puhul leukotsüüdid tavaliselt puuduvad.

Nabaväädi nekrobiootilised muutused saavad alguse kohe pärast sün
dimist. Nabaväädi kiire kärbumise põhjused peituvad Whartoni süldi 
hüdrofiilsuses ja hüdrolabiilsuses. Nabaväädi irdumine vastsündinu 
kehast algab demarkatsioonijoonel. Mumifitseerunud nabaväädi piiril koed 
intensiivselt infiltreeruvad leukotsüütidega. Viimased moodustavad laia 
valli (vt. tahvel XXIII, mikrofotod 1 ja 2), mille piirkonnas nabaväädi 
kärbunud osa irdubki. Nabaväädi köndi irdumise kohal moodustub 
nabahaavand, mis kiiresti hakkab epiteliseeruma. Epitelisatsioonil on ka 
elimineeriv funktsioon — see soodustab nabaväädi köndi irdumist. Leu- 
kotsüütidest moodustunud vall paikneb seejuures vohavast epiteelist dis- 
taalsemal ja koos irduva nabaväädi-köndiga irdub ka enamik leukotsüü- 
tide massist. Nabalohu põhja moodustavates kudedes on rohkesti rakke 
ja veresooni, kuid see ei ole granulatsioonkude, sest rakud pole ühelaad
sed ega veresooned esmastekkelised.
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Vastsündinu kõhuõõnde ulatuv nabaväädi osa pärast sündimist 
taandareneb. Whartoni sült sidekoestub. Veeni taandareng kulgeb aeg
lasemalt kui arterite oma. See protsess kestab pikka aega. Veresoonte 
valendikud umbuvad kas sidekoe vohamise või nendes asetseva trombi 
organiseerumise tagajärjel (vt. tahvlid XXIII ja XXIV, mikrofotod 3 
ja 4). Nimetatud protsessi võib märgata juba kolmandast päevast alates.

Pärast nabaväädi köndi irdumist sisaldavad nabavõru moodus
tavad koed vähesel hulgal leukotsüüte. Selle tõttu on nakkuse sissetung 
ja levik takistatud. Nendest seaduspärasustest kõrvalekaldumiste korral 
võivad nabahaavandi infitseerumise tagajärjel areneda haiguslikud prot
sessid. Üheks selliseks on nabasepsis.

Nabasepsis tekib juba vastsündinuperioodil, kuid kogu kliinik, samuti 
morfoloogiliste muutuste tundmaõppimine lükkuvad siiski esimestele 
elunädalatele või isegi -kuudele. Varaealistel lastel esineva sepsise ise
ärasuseks on haigustunnuste nappus — peamiseks haigusnähuks on vaid 
imemisest keeldumine ja progresseeruv kehakaalu langus. Kehatempe
ratuur võib olla normis või subfebriilne, leukotsüütide arv normis või 
ainult mõnevõrra suurenenud. Samuti puudub selge morfoloogiline pilt 
— põrn ja lümfisõlmed ei ole suurenenud, parenhümatoossete elundite 
düstroofia võib olla vaid nõrgalt välja kujunenud (1).

Klinitsistil jääb nabasepsise puhul esmane haiguskolle peaaegu alati 
avastamata. Ka patoloogil-anatoomil pole nabasepsist lihtne diagnoosida, 
sest mitte alati ei eritu nabaarteritest mäda. Tingimata tarvilik on, et 
tehtaks äigepreparaadid nabaarterite lõikudest. Peamine on, et naba- 
veresooni uuritaks kogu ulatuses. Nabaveresoonte histoloogiliseks uuri
miseks soovitame meetodit, mis käesoleval ajal on peaaegu kõikjal kasu
tusele võetud. Sel puhul tehakse uurimispreparaadid nabaveresoonte viiest

Lõigatakse välja kiilukujuline tükk kõhuseinasteri lõigust (vt. skeemi).

Uurimismaterjali võtmise 
skeem

koos veresoontega. Iga lõik märgistatakse 
eri tähega ja asetatakse eri nõusse. Seejärel 
uuritakse lõike mikroskoobi all. Küllaltki 
sageli avastatakse histoloogilisel uuringul 
arteriiit või flebiit seal, kus bakterioskoopi- 
lisel uuringul midagi ei ole õnnestunud välja 
selgitada. See on tingitud sellest, et haigus- 
protsess võib areneda vaid väikesel alal või 
on produktiivset laadi, kusjuures veresoone 
sisekest on asendunud granulatsioonkoega ja 
leukotsüüte sisaldub selles vähesel hulgal.

Nakkus võib nabaveresoontesse tungida 
mis tahes päeval nabahaavandi olemasolu 
perioodil — 2.—12. ning isegi 15. elupäeval 
(enne nabahaavandi täielikku epiteliseeru- 
mist). Sellest selgub, miks 60% naba- 
sepsisest põhjustatud surmajuhtudest langeb 
11.—20. elupäevale ja 30% vanusele kolmest 
nädalast kuni kahe kuuni. Ainult 10% sur-
majuhtudest langeb 6.—10. elupäevale. 
Antibiootikumravi tõttu on nabasepsise klii
niline kulg pikenenud ning selle sümpto- 
maatika ebamääraseks muutunud. Seoses

sellega langeb letaalne lõpe hilisemale ajale, kõige sagedamini vanusele 
1,5 kuni 2 kuud.

Laste patoloogilise anatoomia rajaja M. Skvortsov (3) on arvamusel, 
et tõenäoliselt lastetubades nabahaavand infitseerub uriini ja välja- 
heite sattumise tõttu haavandisse, samuti teenindava personali poolt levi
tatud piisknakkusest. Järelikult võidakse vastsündinu sünnitusmajast 
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välja kirjutada algava sepsise seisundis, kusjuures väljakujunenud hai 
gustunnused puuduvad.

Esmaseks haiguskoldeks on nabahaavandist alguse saanud kõhuseina- 
flegmoon või naba-tromboflebiit ja naba-trombarteriiit. Põletiku kestus 
oleneb protsessi laadist. Kui tegemist on tormiliselt kulgeva mädapõle- 
tikuga, mil bakterid ja toksiinid tungivad vereringesse, ning prolifera- 
tiivne protsess areneb nõrgalt, siis saabub surm kiiresti. Kui haigus- 
protsess on produktiivne-mädane, siis areneb haigus vähem märga
tavalt ja kestab pikka aega ning võib tähelepanemata jääda nii kliinikus 
kui ka lahangul.

Nabasepsist põhjustavad peamiselt stafülo- ja streptokokid. Need 
ei tekita immuunsust, vaid vastupidi — neil on organismi sensibiliseeriv 
toime. Naba on harvadel juhtudel esmaseks septiliseks koldeks, ehkki 
ta on nakkuse sissetungimise väratiks. Nakkus tungib läbi granulatsioon- 
koe ja fikseerub nabaarterites või -veenis.

Nabaarterite kahjustumise korral areneb trombarteriiit koos trombi 
mädase lagunemisega, mis järk-järgult haarab ka arterite seina, eelkõige 
selle sisekesta (vt. tahvel XXIV, mikrofotod 5 ja 6). Arterites on haigus- 
protsess tavaliselt mädane, veenis areneb see märgatavalt harvem ja 
tegemist on produktiivse põletikuga. Sageli levib see värativeenile, kus
juures põletik on produktiivne-mädane või produktiivne.

Et antibiootikumravi toimel bakterid ei hävine, vaid nende elutege
vus nõrgeneb, kulgeb haigus edasi varjatud kujul ning sellega seoses 
on teissugused ka morfoloogilised muutused. Kui nakkus tungib kude
desse, ei arene ei flegmoon ega abstsess, vaid tekivad granulatsioon- 
koe kolded, mille keskosas on kuhjunud leukotsüüdid. Alati tuleb sil
mas pidada nabasepsise esinemise võimalust elu esimese poolaasta väl
tel nendel lastel, keda on ravitud antibiootikumidega ning kelle puhul 
haiguspilt on ebaselge, kusjuures kaasnevad subfebriilne temperatuur ja 
kõhnumine. Kõige sagedamini on tegemist septitseemiaga, tunduvalt 
harvem abstsesside metastaasidega. Sageli on flegmoonid, mida peetakse 
nahaflegmoonideks, alguse saanud nabasepsisest.

1962. aasta esimese poolaasta jooksul oli Tallinna Vabariikliku Haigla 
sünnitusosakonnas vastsündinute hulgas 12 sepsisest põhjustatud surma
juhtu. Analüüsimisel veendusime, et peamiselt haigestuvad füüsiliselt 
nõrgad ja enneaegsed lapsed. 12 nabasepsise tõttu surnud lapsest oli ühe 
sünnikaal 2500 g, teisel 2250 g, kuuel oli sünnikaal 1300—1600 g, neljal 
lapsel 1700—2000 g. Viis last sündis asfüksias, kahe puhul oli tegemist 
sünnitustraumaga. Kahel emal oli sünnituse ajal palavik, nendest üks 
põdes mädast ussjätkepõletikku.

Meie andmed kinnitasid enamiku autorite arvamust, mille järgi 
nabasepsis areneb kõige sagedamini 2.—3. elunädalal. 12 lapsest ainult 
3 elas 9 päeva, 2 last 10 ja 11 päeva, 3 — 14—16 päeva, 1 — 19 päeva 
ja 3 last 22—23 päeva. Ainult ühel juhul diagnoosisid klinitsistid naba
sepsist, seevastu kuuel juhul pneumooniat (viiel juhul abstsedeeruvat), 
kolmel hemolüütilist kollatõbe ja kahel juhul sünnitustraumat. Osal 
nimetatud juhtudest oletasid klinitsistid mingisugust septilist haigust, 
mistõttu suhteliselt sageli diagnoositigi abstsedeeruvat pneumooniat. 
Mitte ühelgi juhul ei osutunud diagnoos «hemolüütiline kollatõbi» (eel
dati reesuskonflikti) põhjendatuks. Väljakujunenud kollatõbe põhjustas 
sepsise puhul esinev hemolüüs. Üheksal lapsel kaheteistkümnest oli 
kehatemperatuur normi piires, kolmel see tõusis 9., 12. ja 15. elupäeval 
kuni 38°-ni. Märgatavalt sagedamini täheldati muutusi leukotsüütide 
arvus: seitsmel lapsel oli neid 12 000—38 000, kusjuures osal neist esimes
tel elupäevadel leukotsütoos puudus. Küll aga oli muutunud leukotsüü
tide valem, mille järgi võis eeldada mingisuguseid organismi häireid.
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TAHVEL XXIII
R. Oršanskaja

Mikrofoto 1
Nabaväädi histo- 
loogiline struktuur 

demarkatsiooni- 
joonel. Leukotsüü- 
tide vall. Suuren

dus 20 korda

Mikrofoto 2
Nabaväädi histo- 
loogiline struk
tuur. Leukotsüü- 
tide vall. Suuren

dus 80 korda

Mikrofoto 3 
Nabaarter. Arteri 
valendikus algava 
organisatsiooniga 

tromb. Suurendus 
80 korda



TAHVEL XXIV
R. Oršanskaja

Mikrofoto 4 
Nabaarteri tromb. 
Trombi vaskula- 
risatsioon. Arteri 
seinas ladestunud 

kaltsiumiscolad.
Suurendus 80 

korda

Mikrofoto 5 
Nabasepsis. 

Trombarteriiit. 
Trombi mädane 

lagunemine. Ar
teri sein infiltree- 
runud leukotsüü- 
tidega. Suurendus 

80 korda

Mikrofoto 6 
Nabasepsis. Arteri 
seina tunica mus- 
cularis ja adven- 
titia infiltreeru- 

nud leukotsüüti- 
dega. Suurendus 

80 korda



Nii oli ühel lapsel 5. päeval leukotsüüte 5200 (leukopeenia), kuid kepp- 
tuumalisi 27%, segmenttuumalisi 42%. Viiel lapsel leukotsütoosi ei 
täheldatud, kuid osal neist diagnoositi leukopeeniat ning leukotsüütide 
valemi nihkumist vasakule. Kahel enneaegsel lapsel ei konstateeritud 
ei leukotsütoosi ega leukotsüütide valemi nihkumist vasakule.

Eespool toodu illustreerimiseks esitame kahe haigusjuhu kirjelduse.

Juht 1. Vastsündinu K. (lahanguprotokoll nr. 148/1962. a.). Sünnikaal 2000 g, 
pikkus 44 cm. Ema vanus 36 aastat, teine rasedus, teine sünnitus. Laps sündis 
asfüksias nabaväädi keerdumise tõttu. Lastetuppa saabumisel vastsündinu seisund 
mitterahuldav. Ravi tulemusena see mõnevõrra paranes. Neljandal päeval ilmnes 
kollatõbi, nahk muutus peagi safrankollaseks ja kehakaal hakkas langema. Vere- 
analüüs normis. Et naha värvus muutus, tekkis arstidel mõte, et tegemist on vere 
alagrupi sobimatusega, sest lapse ema veri oli reesus-positiivne. Diagnoosiks mää
rati hemolüütiline kollatõbi. Kümnendal päeval laps suri. Lahangul avastati pak
senenud nabaveresooned. Histoloogiline uuring: arteriiit koos arterite sisekesta 
kärbuse ja algava lagunemisega. Algav pneumoonia.

Juht 2. Vastsündinu L. (lahanguprotokoll nr. 173/1962. a.). Sünnikaal 1900 g, 
pikkus 41 cm. Ema vanus 25 aastat, kuues rasedus, teine sünnitus, kolm iseenes
likku aborti. Rasedus kulges iseärasusteta. Sünnitus enneaegne, selle põhjus selgita
mata. Lapse üldseisund kahel esimesel päeval rahuldav. Kolmandast päevast alates 
nabavõru punetav, märgunud. Raviks määrati ultralühilaine naba piirkonda, 
samuti mütseriinisüstid. Nabaväädi kont irdus 10. päeval, nabahaavand iseära
suseta. Teisel päeval pärast nabaväädi köndi irdumist diagnoositi pneumooniat, kus
juures ilmnes hingeldus ja üldseisund muutus raskeks. Laps suri 17. elupäeval. 
Kliiniline diagnoos: kahepoolne abstsedeeruv (?) pneumoonia. Enneaegsus. Lahangu- 
diagnoos: nabasepsis — nabaarterite mädane trombarteriiit koos arterite sisekesta 
kärbusega, veresoonte seinas massiliselt leukotsüüte. Väikesekoldeline kopsupõletik. 
Antud juhul võis kliiniliste andmete alusel (nabavõru punetus ja selle märgumine; 
leukotsüüte 14 000, neist kepptuumalisi 14%, segmenttuumalisi 43%; leukotsüütide 
valemi nihkumine vasakule) oletada nabasepsist. Seda diagnoositi aga alles lahangul.

Viimastel aastatel on nabasepsist vastsündinute hulgas ette tulnud 
vaid üksikjuhtudel, kehaliselt nõrkadel ja enneaegsetel lastel. Ka nime
tatud juhtudel diagnoositi seda haigust enamasti ikkagi lahkamislaual. 
Järelikult peavad klinitsistid kõne all olevale raskekujulisele haigusele 
rohkem tähelepanu pöörama, et kõrvaldada nabahaavandi infitseerumise 
võimalused lastetubades ning nabasepsise tekkimise juhtudel ravida last 
õigesti ja õigel ajal.

KIRJANDUS: 1. Афанасьева В. M. Морфология пупочного сепсиса в разные 
периоды применения антибиотикотерапии у детей раннего грудного возраста. Педиат
рия, 1962, I, 15—19. — 2. Жукове ц А. В. Инволюция пуповины и запустевание пу
почных сосудов после рождения. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Л., 1951. — 3. Сквор
цов М. А. В кн.: Руководство по патологической анатомии, т. 3, М., 1960, 425—437.

О ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ПУПОВИНЫ

Р. Оршанская

Резюме

Пупочные артерии отличаются от других артерий тела более мощно развитой мы
шечной оболочкой и спиралеобразным ходом мышечных волокон. Пупочная вена так
же более мощно развита в связи с необходимостью пропускать столько же крови, 
сколько пропускают обе артерии. Студневидная ткань, образующая футляр вокруг сосу
дов, выполняет по отношению к сосудам защитную роль.

Как правило, в норме в студневидной ткани лейкоциты не встречаются или встре
чаются в небольшом количестве. При патологических родах, особенно если они длились 
долго, лейкоциты встречаются в значительном количестве. При длительных родах без 
патологии — лейкоцитов обычно не бывает.

Некробиотические изменения пуповины, связанные с ее высыханием, наступают 
сразу же после рождения. Причины быстрого отмирания пуповины кроются в особен
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ностях студневидной ткани, которая, благодаря своей гидролябильности, отличается 
нестойкостью.

Отделение пуповины от тела ребенка совершается путем демаркации. На гра
нице с мумифицированной пуповиной ткань интенсивно инфильтрируется лейкоцитами, 
которые образуют широкий вал. В области этого вала и совершается отделение мертвой 
пуповины путем ее расплавления.

После отторжения пуповины образуется раневая поверхность, которая подвер
гается эпителизации. При эпителизации лейкоцитарный вал располагается дистально 
снаружи от эпителия и отторгается вместе с мумифицированной культей пуповины. 
Таким образом, ткань пупочного кольца после отпадения пуповины содержит мало лей
коцитов (единичные). Это обстоятельство важно учитывать, для понимания механизма 
возникновения пупочного сепгиса.

До недавнего времени пупочный сепсис являлся наиболее частым видом септиче
ских процессов у новорожденных и детей первых месяцев жизни. В последние годы в 
связи с достижением профилактической медицины, пупочный сепсис встречается значи
тельно реже, но. помнить и знать о нем необходимо, особенно потому, что он трудно 
диагностируется, так как отличается бессимптомностью или малой симптоматикой (от
каз от груди, падение веса, иногда — субфебрильной температурой). Первичный очаг 
для клиницистов также остается практически недоступным для обследования. Поэтому 
в выявлении пупочного сепсиса особенно велика роль патолога-анатома. Следует пом
нить о возможности пупочного сепсиса у детей первого полугодия, у которых в анам
незе было какое-то неясное заболевание и истощение. Для выявления пупочного сепси
са необходимо исследовать пупочные сосуды на их протяжении в 5-ти местах, т. к. пу
пок, служа местом вхождения инфекции, редко является первичным септическим очагом. 
Инфекция, проникнув через слой грануляционной ткани, фиксируется в пупочной арте
рии или вене. Проникновение инфекции в пупочные артерии может произойти в любой 
день периода существования пупочной ранки до полной ее эпителизации, т. е. от 2—3 
дня до 12—15-го дня. Наиболее часто пупочный сепсис возникает в конце второй или 
третьей недели жизни. Таким образом, дети выписываются из родильных домов как бы 
здоровыми, а заболевают дома или в яслях.

Пупочный сепсис вызывается чаще всего стафилококками и стрептококками, не 
дающими иммунитета, а наоборот, обладающими сенсибилизирующими свойствами.

Заболевают в основном слабые, недоношенные дети, особенно если роды сопро
вождались какой-нибудь патологией, приведшей к ослаблению сопротивляемости орга
низма (асфиксия, родовая травма и т. д.).

Представлено описание двух случаев заболевания из материалов Таллинской рес
публиканской больницы.

MÕNEDE PÕLEVKIVITÖÖSTUSE KAUBATOODETE TOKSILISUSEST

Arstiteaduse kandidaadid E. BLINOVA ja H. JÄNES ning H. KÜNAMÄGI 
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu Arsti

teaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Viimaste aastate jooksul on Eesti NSV põlevkivi töötlemise kombi
naadid tootma hakanud või koos teadusliku uurimise asutustega tootmi
seks ette valmistanud mitmeid uusi kaubatooteid. Valdav enamik neist 
on toodetud põlevkivi termilisel töötlemisel saadavatest süsivesinikest või 
fenoolsetest ühenditest. Et nimetatud lähteained kuuluvad võrdlemisi 
toksiliste ainete hulka (1, 3), siis osutus paratamatult vajalikuks, et toksi
koloogia seisukohalt hinnataks ka uusi, laialdasele tarbijaskonnale määra
tud tooteid.

Laki- ja värvitööstuses kasutatakse põlevkivilahustit (ENSV VTT 
554-65), mida saadakse kamberahju-gaasbensiini pürolüüsi dimetüülben- 
seen-lõppfraktsiooni baasil (6). Põlevkivilahusti sisaldab 28% dimetüül- 
benseeni, 19% fenüületeeni ja vähemal hulgal benseeni, peale nende 
metüülbenseeni, etüülbenseeni, indeeni jt. aromaatseid ühendeid.

Põlevkivilahusti on hästi lenduv vedelik (aurumiskiirus 22 mg/cm2 
1 tunni vältel), mille õhku .küllastav kontsentratsioon on suhteliselt 
madal — 21 mg/1. Akuutsed katsed valgetel hiirtel (ekspositsioon 2 tundi> 
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näitasid, et lahusti aurude sissehingamine kontsentratsioonis 18 ja 21 mg/1 
põhjustab mürgistuse, mis sarnaneb benseeni tüüpi süsivesinike toimel 
sugeneva mürgistusega, kusjuures osa katseloomadest hukkus.

Valgetel hiirtel ja küülikutel tehtud katsed tõestasid, et põlevkivi
lahusti kutsub esile nahapõletiku (hiirtel ka saba kärbuse), imendub 
läbi naha ja avaldab üldtoksilist toimet, mille tagajärjel osa katselooma
dest sureb.

Põlevkivilahusti ja põlevkivibensiini pürolüüsi jääktõrva baasil val
mistatakse pürolüüslakki ЛСП-1 (TT 109/3-91/65), millega saab asendada 
bituumenlakke ja mida kasutatakse alumiiniumvärvide tootmiseks. Püro- 
lüüslaki aurude toksilisuse põhiparameetrid valgetele hiirtele on järg
mised: CLO = 26,1 mg/1, CLso = 5O±5,5 mg/1 ja CLioo — 85,9 mg/1. Seega on 
põlevkivilahusti abil saadud laki lenduvate komponentide toksilisus tundu
valt väiksem kui puhta lahusti auru toksilisus. Ka laki ЛСП-1 paikne 
toime on nõrgem kui põlevkivilahustil: pärast ühekordset manustamist ei 
põhjusta valgel hiirel ega küülikul naha muutusi, korduval aplitseeri- 
misel sugenevad mõõdukad nahaärrituse nähud.

Eespool toodud andmeil võib väita, et pürolüüslaki ЛСП-1 kasuta
mine tootmises ei kutsu toksikoloogia seisukohalt esile vastuväiteid. 
Põlevkivilahustit võib laki- ja värvitööstuses kasutada juhul, kui muud 
lakkide ja värvide koostisse kuuluvad komponendid ei ole lahustist toksi- 
lisemad. Nii laki ЛСП-1 ja põlevkivilahusti tootmisel kui ka kasutamisel 
tuleb juhinduda aromaatsete süsivesinikega töötamise sanitaareeskirjadest.

Mitmeid uusi keemiatooteid on hakatud valmistama põlevkivifenoo
lidest. Nende hulka kuulub preparaat fenoliin, mida edukalt kasutatakse 
veiste pügajaraia ja trihhofüütia raviks (2, 4, 5). Fenoolide protsentuaal
sest sisaldusest sõltuvalt toodetakse fenoliin 35 ja fenoliin 25 (viimane on 
ette nähtud noorloomade ravimiseks). Fenoliin sisaldab peale fenoolide 
(25—35%) veel vaseliini (55—65%) ja rohelist seepi (10%). Katsed val
getel hiirtel ja küülikutel näitasid, et fenoliin 35 ühekordne manustamine 
(aplikatsiooni vältus kuni 4 tundi) ei põhjusta paikseid naha muutusi. 
Preparaadi korduv manustamine kutsub esile tugeva nahaärrituse (hüpe- 
reemia, turse, pakatised, kooriku moodustumise, kooriku eemaldamisel 
jääb järele pigmenteerunud ala). Üldmürgistuse nähte ei esinenud. Sensi- 
biliseerivaid omadusi fenoliin 35-1 samuti ei sedastatud.

Haigete loomade ravimisel ja hooldamisel peab silmas pidama, et 
käed ei määrduks fenoliiniga. Kui loomi ravitakse fenoliiniga, siis oleks 
tarvis kontrollida fenoolide sisaldust piimas, sest põlevkivifenoolid võivad 
organismi tungida isegi läbi vigastamata naha.

Aparaadi-, masina-, lennuki-, laeva- ja autotööstuses, elektro- ja 
raadiotehnikas ning mujal on hakatud laialdaselt kasutama epoksüvaike. 
Põlevkivi Instituudis on välja töötatud tehnoloogia sünteetiliste konden- 
satsioonivaikude saamiseks summaarsetest vees lahustuvatest põlevkivi
fenoolidest. Epoksüvaiku ЭИС-1 saadakse põlevkivifenoolide alküül- 
resortsiinifraktsioonist ja epikloorhüdriinist, resortsiinvaiku valmistatakse 
tehnilisest resortsiinist. Loomkatsetes võrreldi nimetatud epoksüvaikude 
toksilisust NSV Liidus juba pikemat aega difenüloolpropaanist ja epi
kloorhüdriinist toodetava epoksüvaigu ЭД-5 toksilisusega (8). ЭД-5 on 
tehniliste omaduste poolest sarnane ЭИС-1 ja resortsiinvaiguga (7).

Epoksüvaikude kuumutamisel kuni 200° C tekkivad aurud põhjustasid 
valgetel hiirtel (ekspositsioon 2 tundi) liigutuste koordinatsiooni häireid, 
hingeldust, kõrvade ja käppade hüpereemiat. Aurude surmavat kontsent
ratsiooni ei õnnestunud saavutada. Suu kaudu manustamise teel (sega
tuna päevalilleõliga) selgitati keskmised surmavad annused (DL50) 
valgele rotile, mis ЭИС-1 puhul oli 7,25 ±0,66 g/kg, resortsiinvaigul 
1,45±0,45 g/kg ja ЭД-5-1 13,9±1,14 g/kg. W. Spectori (9) klassifikat
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siooni järgi kuulub epoksüvaik Э'Д-5 praktiliselt mittetoksiliste, epok- 
süvaik ЭИС-1 vähetoksiliste ja resortsiinvaik keskmise toksilisusega 
ainete hulka.

Korduval paiksel manustamisel (katsed tehti küülikutel) põhjusta
sid kõik uuritud epoksüvaigud hemorraagilist dermatiiti, mis eriti tuge
vasti arenes resortsiinvaigu kasutamisel. Viimase puhul ilmnes ka 
resorptiivse toime nähte. Sensibiliseerivat toimet kõne all olevad epok
süvaigud ei avaldanud.

Eespool toodud andmeil soovitati tootmisse võtta põlevkivifenoo
lide alküülresortsiinifraktsioonist valmistatav epoksüvaik ЭИС-1, mille 
kasutamise üks peamisi ettevaatusabinõusid on see, et nahka kaitstaks 
vaiguga kokkupuutumise eest.

Juba nimetatud Põlevkivi Instituudis otsitakse võimalusi põlevkivi
fenoolide destilleerimise jäägi, nn. fenoolipigi kasutamiseks tööstuses. 
Fenoolipigi, mis kujutab endast vees lahustumatut tumepruuni tahket 
ainet, sobib kummi regenereerimiseks (pehmendi komponendina). Toksi
lisuse uurimiseks võeti kahte liiki pigiproove: proov nr. 1 (põlevkivi 
poolkoksistamisel saadud õlide segust eraldatud fenoolide destilleerimise 
jääk) ja proov nr. 2 (põlevkivi koksistamisel ning poolkoksistamisel saa
dud õlide segust eraldatud fenoolide destilleerimise jääk).

Valgetel hiirtel tehtud katsete tulemused näitasid, et pigiproovide 
30%-line suspensioon glütseriinis ei avalda ei paikset ega resorptiivset 
toimet. Pigiproovi nr. 1 15%-line benseeni-atsetoonilahus (1:1) põhjus
tas nahapõletiku, söövituse ja kärbuse. Pigiproovi nr. 2 puhul oli naha- 
kahjustus nõrgemini välja kujunenud. Kontrollkatsed tõestasid, et lahus
tina kasutatud benseeni ja atsetooni segul (1:1) on tugevam paikne 
toime kui pigilahustel.

Katsete tulemused on täiesti seaduspärased, sest fenoolipigi on 
tugevasti kondenseerunud kõrgmolekulaarne ühend, millel ei saa olla 
nimetamisväärset nahka-ärritavat toimet. Fenoolipigi lahustega tööta
misel tuleb silmas pidada eelkõige lahustite (benseeni, atsetooni jt.) toksi- 
lisust. Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis jätkatakse 
katseid fenoolipigi kantserogeense toime selgitamiseks.

Eespool toodud lühiülevaade mitmesuguste põlevkivitööstuse kauba- 
toodete toksilisusest näitab veel kord, et nende toime sõltub paljudest 
asjaoludest (lähteainete ja toote keemilisest koostisest ning füüsikalistest 
omadustest, toote valmistamise tehnoloogiast jms.), mistõttu andmeid 
nende hindamiseks tööhügieeni seisukohalt saab ainult loomkatsete 
varal. Ühtlasi tuleb vaieldamatuks pidada tõsiasja, et kõiki uusi põlev- 
kivitooteid on enne masstootmisesse võtmist toksilisuse seisukohalt tar
vis kontrollida.

KIRJANDUS: 1. АккербергИ, И. и ЮргенсонИ. А. Вопр. гигиены труда 
в сланцевой промышленности Эстонской ССР. Сб. IV, Таллин, 1960, 242—247. — 2. Во
роненко В. Ветеринария, 1965, 12, 24. — 3. Вредные вещества в промышленности, 
часть 1, Л., 1965. — 4. Еникеев Р. X., Резванов Р. А. Ветеринария, 1965, 12. 
24. — 5. Израель X. Сланцевая и химическая промышленность, 1966, 5, 32. — 
6. Корнышев Н. Сланцевая и химическая промышленность, 1965, 3/4, 24—32. — 
7. Петухов Е. Сланцевая и химическая промышленность, 1965, 3/4, 57—65. - 
8. Ш умская Н. И. В кн.: Промышленная токсикология и клиника профессиональных 
заболеваний химической этиологии. М., 1962, 150—152. — 9. S >р е с t о г, W. S. Hand- 
book of Toxicology. London, 1956.
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о ТОКСИЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ 
СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Э. Блинова, X. Янес и X. Кюнамяги

Резюме

В течение последних лет сланцеперерабатывающие комбинаты республики внед
рили в производство или совместно с научными учреждениями подготовили к внедре
нию целый ряд новых товарных продуктов.

На основе сланцевых углеводородов выпускается сланцевый сольвент и сланцевый 
пиролизный лак ЛСП-1. Эксперименты на белых мышах показали, что токсичность ле
тучих компонентов лака ЛСП-1 выражена значительно слабее (CL50 = 50,5±5,5 мг/л). 
чем токсичность паров сольвента (частично смертельная концентрация 21 мг/л). Мест 
псе действие сольвента также более выражено, чем действие лака ЛСП-1. Применение 
лака ЛСП-1 в промышленных целях не встречает возражений с токсикологической сто
роны. Сланцевый сольвент может быть использован в качестве растворителя, если дру
гие составные компоненты смеси не являются токсичнее самого сольвента.

На базе сланцевых фенолов изготовляли ветеринарные препараты фенолин-35 
и -25 (для лечения стригущего лишая и трихофитии крупного рогатого скота). Опыты 
на кроликах и белых мышах показали, что фенолин-35 при повторном воздействии вы
зывает выраженное раздражение кожи. Сенсибилизирующих свойств фенолина не наблю 
далось. Учитывая раздражающее действие фенолина на кожу необходимо избегать не
посредственного контакта кожи людей с этим новым препаратом.

В Институте сланцев разработана технология получения на базе водорастворимых 
сланцевых фенолов эпоксидных смол (ЭИС-1 и резорциновая смола), которые по свой
ствам близки стандартному ЭД-5. Опыты на белых крысах показали, что ДЕ50 для 
ЭИС-1 составляет 7,25±0,66 г/кг, для резорциновой смолы — 1,45±0,45 г/кг, а для 
ЭД-5 — 13,9±1,14 г/кг. При местном воздействии (кролики) все эпоксидные смолы 
вызывали явления геморрагического дерматита (особенно резорциновая смола). Сенси
билизирующих свойств у изучаемых эпоксидных смол установить не удалось. Для про
мышленного производства рекомендуется использовать эпоксидную смолу ЭИС-1.

В резиновой промышленности предполагается использовать сланцевый фенольный 
пек, который представляет собой твердое вещество, являющееся сильноконденсирован- 
ным высокомолекулярным продуктом. Фенольный пек не обладает выраженным раздра
жающим действием на кожу, но при работе с растворами пека необходимо учитывать 
токсические свойства растворителя (бензола, ацетона и др.). Изучение канцерогенных 
свойств сланцевого фенольного пека еще продолжается.

Учитывая различные токсические свойства вышеперечисленных продуктов, пред
ставляется необходимым давать токсикологическую характеристику на каждое вновь 
выпускаемое вещество сланцевой промышленности.

TERVISHOIU ORGANISATSIOON

VÕRDSUSE PRINTSIIP LASTE MEDITSIINILISE 
TEENINDAMISE ORGANISEERIMISEL

L. KERES ja H. TÄLLI
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna pediaatria kateedrist, juhataja dotsent 

L. Keres)

Võrdsus on sotsialistliku demokraatia tähtsaim printsiip. Alljärgne
valt analüüsitakse, mida jääb vajaka võrdsuse printsiibi igakülgsest 
rakendamisest laste meditsiinilise teenindamise korraldamisel Eesti 
NSV-s Artiklis kasutatavad andmed on kogutud imikute ja väikelaste 
teenindamise taseme uurimisel Lõuna-Eesti seitsmes maa-arstijaoskon
nas Lõuna-Eesti rajoonipediaatrite nõupidamistel ja haigete ravimisel. 
Faktid kõnelevad sellest, et 1) lapsi teenindatakse maal halvemini kui 
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linnas, 2) ambulatooriumis lastele eriarsti poolt antav abi on puudulikum 
kui täiskasvanutele antav abi ja 3) haiglas saavad varaealised lapsed 
eriarstilt abi palju puudulikumalt kui vanemad lapsed ja täiskasvanud. 
Vaatleme neid probleeme lähemalt.

1865. aastal oli mitmes Eesti NSV rajoonis imikute suremus maal 
suurem kui linnas. Näiteks Tartu linnas oli see ligikaudu 2 korda väiksem 
kui Tartu rajoonis (maajaoskonnaarstide teenindamispiirkonnas). Suu
rema surmajuhtude arvu põhjuseks tuleb pidada meditsiinilise tee
nindamise madalamat taset maal. Ahja, Alatskivi, Kuuste, Koosa, Lähte, 
Mäksa ja Võnnu maajaoskonnas eluneva 216 imiku ja väikelapse uuri
misel ning nende kodudega tutvumisel selgus, et laste elutingimused 
maal ei ole halvemad kui linnas: korterid on sageli avaramad, õhku ja 
päikest on rohkem ning nakkuste leviku võimalused väiksemad. Küll 
aga on sageli halvem sanitaarne seisund, samuti on lastevanemate 
hügieenialased teadmised maal napimad kui linnas. See on tingitud sel
lest, et arsti jaoskonna meditsiinitöötajad on seal profülaktilist tööd tei
nud puudulikult.

Osa maa-jaoskonnaarstidest patroneeris lapsi nõuetekohaselt, seega 
laste profülaktiline abi oli peaaegu võrdne linnalastele antava abiga. 
Ebavõrdsus ilmneb aga neis jaoskondades, kus arst imikuid ei patroneeri- 
nud reeglipäraselt. 1965. aastal oli imikute regulaarse arstliku patro- 
naaži protsent kogu Eesti NSV-s 85,3, linnades kuni 99,3, üksikutes 
rajoonides oli patronaažiprotsent kuni 85,8, mõnes oli see 50, mõnes aga 
ainult 22 (Pärnu rajoon).

Puuduliku patroneerimise põhjusena tuuakse maa-jaoskonnaarsti 
ajanappust. Selle väite kummutab fakt, et osa jaoskonnaarstidest suudab 
lapsi patroneerida nõuetekohaselt. Peamine põhjus peitub ilmselt selles, 
et mõned rajoonihaiglate peaarstid peavad muude ülesannete täitmist 
tähtsamaks kui imikute patroneerimist.

Täiesti ebavõrdne on lastekollektiivide meditsiiniline teenindamine 
maal ja linnas. Maal asuvates lastesõimedes oli 1965. a. kuni 1 a. 
vanuste laste haigestumine koldelisse kopsupõletikku 1,4 korda, haiges
tumine leetritesse isegi 10 korda suurem kui linnas. Lastepäevakodudes 
tuli ägedatesse soolenakkustesse haigestumise juhte samuti 1,2 korda 
rohkem ette kui linnas. Need faktid räägivad nõrgast profülaktilisest 
tööst eelkooliealiste laste asutustes maal. Jaoskonnaarsti ajapuuduse ja 
sageli ka teadmiste nappuse tõttu juhendatakse puudulikult ka personali 
väikelaste õige toitlustamise ja kasvatustöö küsimustes.

Koolide meditsiiniline teenindamine maal piirdub tavaliselt õpilaste 
süvendatud uurimisega, mida teeb jaoskonnaarst sügispoolaastal. Peale 
selle külastab kooli ka jaoskonna sanitaarvelsker paar korda õppeaasta 
jooksul. Tervisehäiretega õpilasi dispanseeritakse ning tervistavaid üri
tusi korraldatakse maal puudulikult.

Kõige raskemaks ülesandeks maa-jaoskonnaarstile on haigete laste 
seisundi õige hindamine ja haiguste diagnoosimine. On väga oluline, et 
arstil oleks küllaldane teoreetiliste teadmiste tase ja praktiliste koge
muste pagas. Muidugi ei saa maa-arstilt, kel peab olema teadmisi igal 
erialal, nõuda pediaatriga võrdset teadmiste taset. Regulaarselt korral
datavatel pediaatria-alastel täienduskursustel peaks aga arst omandama 
oskuse õigesti hinnata lapse seisundi ohtlikkust ning anda õiget kiire
loomulist abi.

Haigete laste, samuti lasteasutuste teenindamine maal muutub 
linnalaste ja linnalaste asutuste teenindamisega võrdseks alles siis, kui 
ka maalaste eest hakkab hoolt kandma pediaater. Eesti NSV Tervishoiu 
Ministeerium on juba samme astunud maa- ja linnalaste meditsiinilise 
teenindamise võrdsustamiseks. Käesoleval ajal töötab Eesti NSV-s pedi
aatreid 55 geograafilises punktis (31 linnas ning 24 alevis või väiksemas 
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asulas). Nad teenindavad linna või asula ümbruses 10—15 km kaugusel 
elunevaid maalapsi. Rajoonides on 2—5 pediaatripunkti. 5 pediaatri
punkti on Harju ja Pärnu rajoonis, 2 Põlva, Kingissepa ja Haapsalu 
rajoonis. Leidub veel piirkondi, kus pediaater on lapsest rohkem kui 
40 km kaugusel (Tõstamaa, Ikla, Loode-Saaremaa jm.). Lähematel aas
tatel tuleks saavutada olukord, et pediaater ei asuks ühestki lapsest 
kaugemal kui 20 km. Maa- ja linnalaste meditsiinilise teenindamise eba
võrdsuse võiks Eesti NSV-s täielikult likvideerida umbes 6—7 aasta 
jooksul, kui kõik rajoonid igal aastal rakendaksid tööle ühe pediaatri 
(uue pediaatripunkti). Just pediaatrite maale töölesuunamise teel on või
malik tõsta maalaste meditsiinilise teenindamise taset.

Lubamatult suur ebavõrdsus avaldub ka selles, et diagnostikakabi- 
nettide ja kitsa eriala arstid teenindavad lapsi enamasti puudulikumalt 
kui täiskasvanuid. Täiesti vaeslapse ossa on jäänud alla 2 aasta vanused 
lapsed. Taoline ebavõrdsus puudub ainult suurtes linnades, kus töötavad 
laste eriarstid, kes spetsiaalse väljaõppe on saanud kitsal erialal.

Rajoonikeskustes ja väikestes linnades, kus töötab ainult üks rönt- 
genoloog, peab ta hästi tundma ka varaealiste laste röntgenoloogilise 
uurimise tehnikat ja suutma patoloogiat õigesti tõlgendada.

On tarvis, et rajooni elektrokardioloog hästi tunneks varaealiste 
laste elektrokardiogrammi ealisi iseärasusi ja oskaks seda õigesti tõlgen
dada. Raskes seisundis olevatel varaealistel lastel on elektrokardio
grammi korduv tegemine väga vajalik müokardi seisundi hindamiseks, 
kaasasündinud südamerikete diagnoosimiseks jne. Mõned rajooni elektro- 
kardioloogid alla 3 aasta vanustel lastel elektrokardiogramme üldse ei 
tee, osa neist seda küll teeb, kuid ei anna elektrokardiogrammi diag
noosi. Seega elektrokardiograafiakabinetid teenindavad lapsi ja pediaat
reid tunduvalt halvemini kui täiskasvanud haigeid ja terapeute.

Rajoonihaigla laboratooriumide uuringute nomenklatuur on käes
oleval ajal küllaltki suur ja enamik rajoonide laboratooriumidest rahul
dab vanemate laste uurimise vajaduse täielikult. Varaealiste laste teenin
damine aga on puudulik, sest ei tehta kõiki mikromeetrilisi biokeemilisi 
uuringuid; makromeetodil aga ei saa uuringuid teha piisaval arvul.

Kõikides rajoonides ei teeninda eriarstid lapsi niisama hästi kui 
täiskasvanuid. Sellise ebavõrdsuse kujunemises on süüdi nii eriarstid ise 
kui ka pediaatrid. Mõned rajooni kitsa eriala spetsialistid tunnevad laste 
erialast patoloogiat halvemini kui täiskasvanute patoloogiat. Nad ei 
valda varaealiste laste ravi tehnikat küllaldaselt. Leidub rajoone, kus 
eriarstid varaealiste laste teenindamisest on võõrdunud. Selles on süüdi 
pediaatrid, sest nad on rajooni spetsialistist mööda läinud ja ise suunanud 
haiged kõrgema etapi eriarsti juurde. Sellisel juhul rajooni eriarstil ei 
ole ega saagi olla küllaldaselt kogemusi varaealiste laste ravimiseks.

Eespool toodud põhjustel tuleb rajoonides ette väga erinevaid laste 
teenindamise vorme. Rajoonides on spetsialiste, kes oma erialal nõuete
kohaselt ravivad igas vanuses haigeid nii ambulatooriumis kui ka stat
sionaaris. Leidub ka spetsialiste, kes lapsi ja täiskasvanuid teenindavad 
erinevalt. Näiteks statsionaaris viibivaid täiskasvanuid ravib spetsialist 
ise, lapsed aga suunab lasteosakonda. Sellise väära töövormi on omaks 
võtnud mõned rajooni neuroloogid ja otorinolarüngoloogid. Näiteks 
pediaatri juurde lasteosakonda on lapsi ravile suunatud samal päeval 
pärast tonsillide eemaldamist, samuti entsefaliiti, mädast meningiiti jt. 
haigusi põdevaid lapsi. Süüdi on ka pediaater, kes vastutustundetult võtab 
enda hoole alla haige, kelle patoloogiat ta tunneb puudulikult ja keda 
peaks ravima eriarst.

Ka spetsialiseeritud haiglaabiga kindlustatuse osas on varaealised 
lapsed halvemas olukorras kui vanemad lapsed ja täiskasvanud. Kõik 
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kitsa eriala haiglad ja osakonnad peaksid vastu võtma ka imikuid ja 
väikelapsi. Selleks peaksid neil olema vastava väljaõppe saanud eri
arstid ja meditsiiniõed. Eesti NSV-s on eriti terav puudus voodikohtadest 
neuroloogia ja psühhiaatria valdkonda kuuluvaid haigusi põdevate laste 
hospitaliseerimiseks.

Ebavõrdsus valitseb ka vigaste laste statsionaarse abi alal. Üle 
3 aasta vanustele lastele on Haapsalu Neuroloogia ja Ortopeedia Haiglas 
loodud väga head ravivõimalused. Alla 3 aasta vanustele taolist statsio
naari Eesti NSV-s ei ole. Enamik ortopeediliste ja neuroloogiliste defek
tidega lastest on vigaseks jäänud ante- või intranataalsel perioodil, mis
tõttu rehabilitatsioon peaks algama juba imikueas.

Ebavõrdsus laste ja täiskasvanute teenindamises on vabariigi ter
vishoiukorralduse sisemine puudus. Vabariigi peaspetsialistid ei ole kül
laldaselt tähelepanu pööranud laste, eriti varaealiste laste erialasele 
teenindamisele. Olukorra parandamiseks oleks vaja, et ümber jaotataks 
eriarstlike voodite fond ja eriarstidele korraldataks täiendusseminare 
varaealiste laste patoloogias. Eriti suurt tähelepanu tuleks pöörata kõige 
enam unarusse jäänute, kuid kõige suurema ja kaugema perspektiiviga 
elanike, s. o. imikute teenindamisele.

Järeldused

1. Maal elunevate laste meditsiinilise teenindamise parandamiseks 
on rohkem vaja luua pediaatritöökohti asulates.

2. Diagnostikakabinettide ja kitsa eriala arstidele tuleks korraldada 
täiendusseminare, millel käsitletaks varaealiste laste teenindamise ise
ärasusi.

3. Kitsa eriala arstide spetsialiseerimise kursustel on tarvis nõuda, 
et kursandid omandaksid küllaldaselt teadmisi ja oskusi ka varaealiste 
laste teenindamiseks.

4. Kõigis kitsa eriala haiglates või osakondades peab viivitamatult 
looma tingimused varaealiste laste ravimiseks.

5. Uute, kitsa eriala haiglate planeerimisel tuleb alati ette näha 
spetsiaalne osakond või palatid varaealiste laste tarvis.

О ПРИНЦИПЕ РАВЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ

Л. Керес и X. Тялли

Резюме

При анализе организации медицинской помощи детям выяснилось, что обслужива
ние детей на селе поставлено значительно хуже, чем в городах. Всего в Эстонской ССР 
педиатры работают в 55 географических точках — в 31 городе и 24 поселках. Но в не
которых местностях республики в настоящее время все же расстояние от педиатра до 
места жительства ребенка превышает 40 км. Для улучшения медицинского обслужива
ния детей на селе следует в ближайшие годы настолько расширить педиатрическую сеть, 
чтобы расстояние от педиатра до ребенка не превышало 20 км.

Некоторые районные рентгенологи и электрокардиологи еще недостаточно знако
мы с особенностями патологии детей раннего возраста. Врачи-лаборанты в районных 
больницах не владеют методикой микрометрических анализов. Поэтому при обслужи
вании детей раннего возраста педиатры получают меньше помощи от диагностических 
кабинетов, чем терапевты.

В центральных районных больницах и в малонаселенных городах качество специа
лизированной помощи детям раннего возраста хуже, чем другим возрастным группам. 
Некоторые районные специалисты даже возлагают лечение грудных детей, требующих 
специализированной помощи, на педиатров. Такое отношение к детям раннего возраста 
при оказании специализированной помощи является грубым нарушением принципа ра--' 
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in?CTBd B медицннском обслуживании населения. Республиканские главные специалисты 
; 1жны уделять большее внимание повышению качества специализированной помощи 
детям до трех лет.

По сравнению со взрослыми, дети раннего возраста недостаточно обеспечены кой
ками в специализированных больницах и отделениях; особенно мало мест для детей в 
неврологических и психиатрических стационарах. Вследствие отсутствия специализи
рованных мест, такие дети помещаются в общие детские отделения и поэтому лишены 
специализированной помощи. В Хаапсалуской ортопедической и неврологической боль
нице имеется 90 стационарных коек для взрослых и детей старше трех лет, но для де
тей до трех лет таких стационарных коек в республике вообще нет.

Исходя из принципа равенства, следует немедленно создать необходимые условия 
для лечения детей грудного и раннего возраста во всех специализированных отделе
ниях и кабинетах. При постройке новых специализированных больниц следует плани
ровать отдельные отделения или палаты для детей до трех лет.

NÕUKOGUDE VÕIMU 
50- AASTAPÄEVAKS

SUUR SOTSIALISTLIK OKTOOBRIREVOLUTSIOON JA 
TERVISHOID

Arstiteaduse kandidaat A. SARAP
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Ravi-Profülaktilise Abi Valitsuse juhataja

Vaevalt kuu aega tagasi pühitsesid Nõukogude rahvas ja kogu 
maailma progressiivne inimkond Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolut
siooni 50. aastapäeva. Meie maal arenevad tormiliselt kõik rahvamajan
dus-, teadus-, tehnika- ja kultuuriharud. Juubelipäevil tegid Nõukogude 
Liidu rahvad kokkuvõtteid poole sajandi jooksul läbikäidud teest uue 
ühiskonna ehitamisel Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei juhtimisel.

Kommunistlik Partei ja Nõukogude valitsus on rahva tervise kait
sele alati suurt tähelepanu pööranud. Pärast Suurt Sotsialistlikku Oktoob
rirevolutsiooni loodi tingimused haiguste profülaktikaks. Tervishoiu
organid ja -asutused on nõukogude võimu aastail ära teinud tohutu töö 
tervishoiu materiaal-tehnilise baasi laiendamiseks ja tugevdamiseks, 
spetsialiseeritud arstiabi arendamiseks, samuti sanitaar-epidemioloogia- 
teenistuse täiustamiseks. Seejuures on neid aktiivselt abistanud partei-, 
nõukogude-, majandus- ja ametiühinguorganisatsioonid ning laialdased 
elanikkonnahulgad. Seoses sellega pakub huvi pilku heita mõnedele 
nõukogude tervishoiu teooria põhiprintsiipidele, mis viidi ellu pärast 
Suurt Oktoobrit.

Juba teisel päeval pärast Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
võitu asutati Sõja-revolutsioonikomitee juures meditsiinilis-sanitaar- 
osakond, mida hakkas juhtima M. Barsukov. Osakonna ülesandeks oli 
Venemaa tervishoiukorraldus kiiresti reorganiseerida. Et rahvatervis- 
hoiualast juhtimist paremaks muuta ja tsentraliseerida, kirjutas V. I. Le
nin 1918. aasta 24. jaanuaril alla arstlike kolleegiumide nõukogu asuta
mise dekreedile ning 6 kuud hiljem, 11. juulil 1918. aastal, Vene NFSV 
Tervishoiu Rahvakomissariaadi loomise dekreedile. Rahvakomissariks 
määrati V. I. Lenini üks lähedasemaid kaastöötajaid N. Semaško, tema 
asetäitjaks Z. Solovjov. Vene NFSV Tervishoiu Rahvakomissariaat kes
kendas kõik meditsiinilise abi liigid tervishoiuorganitesse. Oli loodud 
ühtne keskus, kes hakkas juhtima ja suunama tervishoiukorraldust kogu 
nõukogude riigis.
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1919. aastal korraldatud Venemaa Kommunistliku (bolševike) Partei 
VIII kongressil võeti vastu teine partei programm, mis oli nõukogude 
tervishoiukorralduse aluseks ja milles toodi ära selle peamised arengu
suunad. Programmis nähti ette rahva tervise kaitseks ellu viia ulatus
likud tervistavad ning sanitaaria-alased abinõud. Selles määrati kindlaks 
üritused, mis olid suunatud asustatud kohtade tervistamisele (pinnase, 
vee ja atmosfääri kaitse), ühiskondliku toitlustamise korraldamisele tea
duslikul alusel, nakkushaiguste tekkimise ja leviku vältimisele, võitlu
sele sotsiaalsete haiguste vastu, samuti elanikkonnale kättesaadava, 
tasuta ja kvalifitseeritud meditsiinilise abi tagamisele. Nimetatud ees
märke silmas pidades töötasid N. Semaško ja Z. Solovjov välja ning 
formuleerisid nõukogude tervishoiu põhiprintsiibid ning näitasid konk
reetsed teed nende elluviimiseks.

Nende poolt formuleeritud nõukogude tervishoiu organisatsiooni ja 
teooria põhiprintsiibid on järgmised.

1. Nõukogude tervishoid on nõukogude riigikorra, nõukogude võimu 
orgaaniline osa ja see on riiklik.

2. Tervishoiu juhtimine ja planeerimine on ühtne.
3. Tervishoiu aluseks nõukogude riigis on profülaktika kui töö põhi

suund. Ravi ja profülaktika ühendatakse.
4. Jaoskonnaprintsiip ja dispanseerne meetod elanikkonna meditsii

nilisel teenindamisel.
5. Emade- ja lastekaitse, nõukogude tervishoiu hoolitsus laste ter

vise eest. Ühtne emade- ja lastekaitsesüsteem.
6. Riiklik sanitaarteenistus. Kogu sanitaarjärelevalve koondamine 

riikliku sanitaarorganisatsiooni ja sanitaar-epidemioloogiateenistuse kä
tesse.

7. Nõukogude rahvuspoliitika põhimõtte rakendamine tervishoiu 
korraldamisel ja arendamisel rahvuspiirkondades.

8. Riiklik sotsiaalkindlustus.
9. Ettevõtete tööliste töökaitse, linnaproletariaadi ja maakehvikute 

eelisteenindamine.
10. Töötajate isetegevus. Tervishoiuga tegelevad mitte ainult ter

vishoiuorganid, vaid ka nõukogude organid ja kogu elanikkond. Sani- 
taarselgitustöö.

11. Arstiteaduse seos nõukogude tervishoiu praktikaga.
12. Riiklik ja plaaniline kõrgema meditsiinilise hariduse korraldus.
13. Nõukogude arsti kõrged moraalsed ja eetilised omadused.
14. Üldkättesaadav ja tasuta arstiabi.
Enamik N. Semaško poolt väljatöötatud ja formuleeritud nõuko

gude tervishoiu põhiprintsiipidest ei ole iganenud ega tähtsust kaotanud 
ka kaasajal. Neid on küll mõnevõrra laiendatud ja täiendatud vastavalt 
uutele ajaloolistele tingimustele ning kolmandas partei programmis fik
seeritud ülesannetele, mis kiideti heaks partei XXII kongressil. Kol
mandas partei programmis on peatükk «Hoolitsus inimese tervise ning 
eluea pikendamise eest», milles on ära toodud järgmised ülesanded: 
resoluutselt vähendada haigusjuhte ja likvideerida massilised nakkus
haigused; kogu elanikkonnale anda kõrgelt kvalifitseeritud arstiabi kõi
Kidel erialadel; füüsiliselt tugeva ja terve põlvkonna kasvatamine, kelle 
kehalised ja vaimsed võimed on harmooniliselt arenenud; nõukogude 
inimeste eluea pikendamine. Ka programmi teistes peatükkides käsitle
takse ülesandeid, mida tuleb täita rahva tervise huvides.

Nõukogude tervishoiu põhiprintsiibid lähtuvad marksistlik-lenin- 
likust õpetusest looduse ja ühiskonna arengu seaduspärasuste kohta. 
Kommunistliku ühiskonna ülesehitamise tähtsaks teoreetiliseks problee
miks on ka nõukogude tervishoiu teooria, mis õpib tundma haiguste 
profülaktika ja ravi seaduspärasusi, töövõime säilitamist, inimese are
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nemist ja pikaealisuse saavutamist, samuti formuleerib tervishoiu arengu 
objektiivsed seaduspärasused. Nõukogude tervishoiu teoreetilistes alustes 
on kindlaks määratud ka tervishoiuasutuste ehitamise organisatsiooni
lised vormid ja nende asutuste töö meetodid.

Nõukogude tervishoid kätkeb endas ammendamatuid reserve elanik
konna tervise seisundi järjekindlaks parandamiseks. Selles veenavad 
meid üldise ja laste suremuse kiire vähenemine, mitme nakkus- ja 
parasitaarhaiguse juhtude vähenemine või likvideerimine viimaste aas
tate jooksul. Näiteks on üldine suremus Nõukogude Liidus vähenenud 
üle nelja korra, laste suremus peaaegu kümme korda. Nõukogude ini
meste keskmine eluiga on pikenenud üle kahe korra.

Suured ja vastutusrikkad on meditsiinitöötajate ülesanded Nõuko
gude Liidu Kommunistliku Partei XXII ja XXIII kongressi otsuste ellu
viimisel. Esmajärjekorras tähtis on seejuures asjaolu, kui ulatuslikult 
ja oskuslikult kasutatakse arstiteaduse viimaseid saavutusi ja rakenda
takse tervishoiu teoreetilisi aluseid. Vabariigi meditsiinitöötajad täius- 
tavad pidevalt vanu ning otsivad väsimatult uusi tervishoiu organisat
siooni ja töö teadusliku organiseerimise vorme. Väga oluline on, et 
võimalikult laialdaselt levitataks eesrindlikke kogemusi ja aktiivselt 
toetataks progressiivseid algatusi. Selles seisneb meie edu pant.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А. Сарап

Резюме

Уже на второй день после победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции при Военно Революционном комитете был созтан медико-санитаоный ^тдел, 
задачей которого явилась быстрая реорганизация системы здравоохранения России. 
Для централизации и улучшении руководства в области народного здравоохранения в 
январе 1918 года был создан Совет врачебных коллегий, а шесть месяцев спустя — 
Народный комиссариат здравоохранения РСФСР, который явился единым центром 
по руководству и организации здравоохранения во всем Советском государстве.

В 1919 году на VIII съезде Коммунистической партии (большевиков) была при
нята вторая программа партии, которая стала основой организации и развития здраво
охранения. В ней были предусмотрены мероприятия, направленные на оздоровление на
селенных мест (охрана поверхности, воды и атмосферы), организацию общественного 
питания на научной основе, предупреждение возникновения и распространения инфек
ционных заболеваний, борьбу с социальными болезнями, а также на обеспечение на
селению доступной бесплатной и квалифицированной медицинской помоши. С учетом 
этих, задач были выработаны и сформулированы основные принципы советского здра
воохранения и указаны конкретные пути их проведения в жизнь. Большинство из этих 
основных принципов не устарело и не потеряло своего значения и в настоящее время. 
В соответствии с новыми историческими условиями они дополнены и расширены и в 
третьей программе партии зафиксированы в задачах, одобренных XXII Съездом партии.

Основные принципы советского здравоохранения исходят из марксистско-ленин
ского учения о закономерностях развития природы и общества. Важной теоретической 
проблемой построения коммунистического общества является также теория советского 
здравоохранения, которая изучает закономерности профилактики и лечения заболева
ний, сохранения трудоспособности, развития человека и достижения долголетия, а 
также формулирует объективные закономерности развития здравоохранения. В теоре
тических основах советского здравоохранения определены также организационные фор
мы строения учреждений здравоохранения и методы их работы. Советское здравоохра
нение заключает в себе неисчерпаемые резервы для неуклонного улучшения состояния 
здоровья населения.
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KOGEMUSTE VAHETAMIME ЗД KASUISTIKA

BRONHIAALASTMA NÄHTUDEGA ALANUD NODOOSSE 
PERIARTERIIIDI JUHT

Arstiteaduse kandidaat V. SALUPERE
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduskonna sisehaiguste kateedrist, 

juhataja professor K. Kõrge, ja Tartu Linna Kliinilisest Haiglast,
peaarst R. Lepner)

Bronhiaalastma sündroomi periarteriitis nodosa korral on kirjeldatud 
suhteliselt harva. Näiteks E. Tarejev (2) on 30 periarteriitis nodosa^ 
põdevast haigest bronhiaalastma tüüpi hingeldust kirjeldanud vaid kol
mel, M. Gurevitš ja S. Kruk (1) 17-st ainult ühel juhul. Seetõttu võiks 
huvi pakkuda sõlmilise periarteriiidi juht, mis algas bronihaalastma 
sümptoomidega.

60-aastane meeshaige E. R. paigutati sagedate hingematmise hoogude tõttu 
Tartu Linna Kliinilise Haigla sisehaiguste osakonda 1963. a. lõpul (haiguslugu 
nr. 3267). Korduvate haigushoogudega kaasnesid köha ja vähene rögaeritus. Välja
hingamisel täheldati kopsu väljade kohal rohkesti vilistavaid räginaid ja kiunusid. 
Vitaalkapatsiteet 1800 ml. Veres ja rögas leidus eosinofiile (vastavalt 9 ja 46%). 
Vererõhk 135/73 mmHg. Nende andmete alusel diagnoositi bronhiaalastmat. Manus
tati mitmesuguseid ravimeid, sealhulgas prednisolooni 15—20 mg päevas ühe nädala 
jooksul. Ravi tulemusena haige paranes: hingeldushood ja eosinofiilia kadusid, 
vitaalkapatsiteet suurenes 3500 ml-ni.

1964. a. juulis ilmusid nahale punetavad ja tugevasti sügelevad kublad. Tekkis 
palavik. Et ambulatoorne ravi tulemusi ei andnud (ravis dermatoloog!), suunati 
haige uuesti sisehaiguste osakonda (haiguslugu nr. 2938/1964. a.). Käte, rinna ja 
kõhu nahal võis näha rohkesti punetavaid ja nahapinnast kõrgemaid urtikaaria- 
Jööbe-taolisi laike, mis tekkisid korduvalt mõnepäevaste vaheaegade järel. Sõrmed 
did kahvatud, naha tundlikkus vähenenud, eriti parema käe kolmanda sõrme 
I lülil. Radiaalpulss hea täitumusega, 100 lööki minutis. Vererõhk 200/100 mmHg, 
SR 47 mm 1. tunni jooksul, leukotsüüte 12 200. Vereseerumis tugev düsproteineemia 
(albumiine 40,9%, gammaglobuliine 25,8% ja alfa2-globuliine 12,9%). Siaalhappe 
hulk oli vereseerumis tõusnud 30 optilise tiheduse ühikuni. Eosinofiiliat seekord ei 
leitud. Ka ei leitud hingamiselundites erilisi normist kõrvalekaldumisi. Oletati 
mitmesuguseid haigusi, sealhulgas ka sõlmilist periarteriiiti. Kindlad sümptoomid 
oletatava diagnoosi kinnitamiseks puudusid, kuigi muul viisil oli raske seletada 
näiteks kestvat ja ravile allumatut hüpertooniat, Raynaud’ sündroomi taolisi 
nähte jms.

Niisugune olukord püsis ligemale kaks nädalat. Aeg-ajalt tekkis palavik, mis 
mõnel päeval tõusis 39,5 kraadini. Sageli palpeeriti perifeerseid artereid ja otsiti 
sõlmilisi paksenemisi, kuid pikka aega mingeid muutusi ei leitud. Alles haiglas 
viibimise 20. päeval võis parema õlavarrearteri piirkonnas palpeerida sõlmilist 
pulseerivat vääti, mis juba kindlasti lubas diagnoosida nodoosset periarteriiiti ja 
kõiki eespool kirjeldatud kliinilisi nähte seostada veresoonte kahjustusega.

Jätkati ravi prednisolooni, reserpiini, strofantiini, magneesiumsulfaadi, angio- 
trofiini jt. vahenditega, mis olulisi tulemusi ei andnud. Kui lõpliku kliinilise diag
noosi panemisest oli möödunud nädal, tekkis haigel parema käe esimese sõrme 
gangreen ja umbes 2 nädalat hiljem vaskulaarne ajuinsult. Ajuvereringe häired 
süvenesid pidevalt ja haige suri 43. päeval pärast hospitaliseerimist.

Autopsia kinnitas kliinilist diagnoosi: neerudes, neerupealistes, maksas, süda
mes, kopsudes, peen- ja jämesooles ning õlavarrearteri seinas leidus sõlmilisele 
periarteriiidile iseloomulikke muutusi.

Kirjeldatud haigusjuht näitab, et sõlmilise periarteriiidi sümptoomid 
võivad olla äärmiselt mitmekesised. Periarteriitis nodosa võib alata mingi 
muu haiguse «maski all» ja õige diagnoos selgub pahatihti liiga hilja. 
Käesoleval juhul maskeeris haiguse algust bronhiaalastma sündroom,
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millele hiljem lisandusid muud allergilised ja vaskulaarsed nähud. Bron 
hiaalastma esinemist sõlmilise periarteriiidi korral tuleb seostada kopsu- 
arterite spetsiifilise kahjustusega.

KIRJANDUS: 1. Гуревич M. А., Крук С. И. Терапевт, архив, 1964, 11, 79—82. — 
2. Та реев Е. М. Коллагенозы. М., 1965.

СЛУЧАЙ УЗЕЛКОВОГО ПЕРИАРТЕРИИТА, ВОЗНИКШЕГО 
С ЯВЛЕНИЯМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

В. Салупере

Резюме

Симптомы узелкового периартериита могут быть крайне разнообразными, причем 
заболевание может начаться «под маской» какой-нибудь другой болезни и правильный 
диагноз зачастую устанавливается слишком поздно.

Описывается случай узелкового периартериита, в котором начало заболевания 
маскировалось синдромом бронхиальной астмы. Только на двадцатый день пребывания 
в больнице у больного смогли прощупать в области плечевой артерии узловатый пуль
сирующий тяж, который позволил уже определенно диагностировать названное забо
левание. К этому же времени выявились клинические симптомы, связанные с пораже
нием сосудов (не поддающаяся лечению гипертония, явления типа синдрома Рейно 
и др.).

Синдром бронхиальной астмы при узелковом периартериите можно связать со 
специфическим поражением легочных артерий.

ABIKS VELSKRITELE ЗА ÕBEBELE

SÜDAME ISHEEMILISE HAIGUSE PROFÜLAKTIKA

Arstiteaduse kandidaat К. VALGMA 
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna sisehaiguste propedeutika kateedrist, 

juhataja dotsent J. Riiv)

Südame isheemilise haiguse juhud (stenokardia ja müokardi- 
infarkt) on käesoleval sajandil, eriti sõjajärgsetel aastakümnetel, kogu 
maailmas märgatavalt sagenenud. USA-s on südameinfarkti haigestumine 
praegu 6—7 korda sagedam kui käesoleva sajandi 20-ndatel aastatel. 
Registreeritud surmajuhtudest 70% on tingitud südame ja veresoon
konna haigustest, peamiselt südame isheemilisest haigusest. Austraalias 
on müokardiinfarkti haigestumine sagenenud 4—5 korda (võrreldes 
haigestumisega sajandi algul). Samasuguseid arve on toonud Inglismaa, 
Prantsusmaa, Soome jt. maade teadlased. Ka NSV Liidus, sealhulgas 
Eesti NSV-s on südame isheemilise haiguse juhtude arv tunduvalt suu
renenud.

Südame isheemilise haiguse järjest ulatuslikuma leviku põhjusteks 
peetakse järgmisi: 1) inimeste vaimse koormatuse suurenemist seoses 
vaimse töö erikaalu suurenemise, urbaniseerumise ja elutempo kiirene
misega, mis põhjustab närvisüsteemi häireid ja kurnatust; 2) kehalise 
töö osatähtsuse kiiret vähenemist, mis viib südame ja veresoonkonna 
adaptatsiooni ehk kohanemisvõime vähenemisele, ainevahetuse ja vege
tatiivse närvisüsteemi tasakaalu muutumisele; 3) ebaotstarbekat toitu
mist esmajoones loomsete rasvadega liialdamist; 4) sigarettide suitseta
mist’ mis on pidevaks südametegevust piitsutavaks, vererõhku tõstvaks,
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sümpaatiliste katehhoolamiinide eritumist intensiivistavaks ja rasva-aine- 
vahetust tugevasti häirivaks stressiks.

Oluline koht südame isheemilist haigust soodustavate tegurite hul
gas on pärilikkusel. Paljude autorite, sealhulgas ka meie andmed näita
vad, et südame isheemilist haigust põdejate järeltulijad haigestuvad 
nimetatud haigusse umbes 2—4 korda sagedamini.

Stenokardiasse ja müokardiinfarkti haigestumist soodustavad mitmed 
haigused, nagu hüpertooniatõbi, suhkurtõbi, kilpnäärme ja muude sise- 
nõristusnäärmete talitluse häired, kehvveresus, südamerikked, pärgarte- 
rite põletikulised haigused, rasvumine jt.

On kindlaks tehtud, et kõrge kolesteriinisisaldus veres suurendab 
südame isheemilisse haigusesse haigestumise võimalust ehk riski 6 korda, 
kõrge (eriti diastoolne) vererõhk 5, rasvumine 2 ja suitsetamine 1,5—3 
korda.

Tartu Vabariiklikus Kliinilises Haiglas korraldatud uurimiste järgi 
võib öelda, et Tartu linna ja Tartu ümbruse elanikel on põhilisteks 
südame isheemilist haigust soodustavateks teguriteks pidev vaimne üle
pingutus, sagedased negatiivsed emotsioonid, keerukad elu-olustikulised 
situatsioonid ja rasked psüühilised vapustused. Vähem tähtsad on suitse
tamine, järjekindla kehalise tegevuse puudumine ja ebaõige toitumine.

Südame isheemilise haiguse profülaktika peaks põhimõtteliselt hõl
mama kogu elanikkonda, sest ühelt poolt on mainitud profülaktika suurel 
määral ka ateroskleroosi profülaktika, teiselt poolt leidub koronaar- 
haiguse vältimise abinõude programmis elemente, mis on vajalikud pal
jude haiguste ärahoidmiseks, samuti kõrge vanaduse saavutamiseks. Pro
fülaktikale peaksid eriti tähelepanu pöörama rohkem ohustatud kontin
gendid, s. o. need, kes on koormatud nn. riskfaktoritega — kõrge vere
rõhu, suhkurtõve, päriliku eelsoodumuse, rasva-ainevahetuse häirete, 
aastaid kestnud intensiivse sigarettide suitsetamise, pideva vaimse pinge 
jt. teguritega.

Südame isheemilise haiguse profülaktika alustamine kuulub pediaat
ria valdkonda. Juba lapseeas tuleb luua soodsad tingimused närvisüsteemi 
talitluseks ja tugevnemiseks, kasvatada lapses harjumusi kehaliseks tööks 
ja spordiks, õpetada teda õigesti toituma ja kindlast päevarežiimist kinni 
pidama jne. Kui mõnda aega rakendada eespool nimetatud profülaktika- 
abinõusid, muutuvad need harjumuslikeks. Lapse töö- ja elurežiimis 
kujuneb välja teatav stereotüüp, mis hiljem võib teda kaitsta paljude 
ebameeldivate tõbede, sealhulgas südame isheemilise haiguse eest.

Kahjuks on igapäevases elus tavaks saanud, et stenokardia ja müo
kardiinfarkti profülaktikaga ei tegele noored ega enamik keskealistest, 
vaid vanemad inimesed. Nimelt need, kes põevad stenokardiat ja tahavad 
vältida infarkti; need, kes on läbi teinud ühe infarkti ja püüavad hoiduda 
järgmise eest; ning need vähesed, kes on terved ja kellele on mõju 
avaldanud sanitaarhariduslik propaganda. On loomulik, et vanemad ini
mesed peavad täitma südame isheemilise haiguse profülaktika eeskirju. 
Ei ole kaugeltki loomulik ega õige, et seda alustatakse alles 50-ndates 
eluaastates.

Milline oleks südame isheemilise haiguse vältimise programm?
Kõige olulisemaks tuleb pidada närvisüsteemi kaitsmist pideva 

vaimse ülepingutuse, sagedate negatiivsete emotsioonide, konfliktide jt. 
närvisüsteemi talitlust häirivate tegurite eest. Psüühiline stress vabastab 
neerupealistest, sümpaatilistest ganglionidest ja närvilõpmetest sümpaati
lised katehhoolamiinid — adrenaliini ja noradrenaliini. Need pideval toi
mimisel või sageli korduval toimimisel kutsuvad esile muutusi vere
soonte toonuses ja veresoonte seinte troofikas, südamelihase-ainevahetuses 
ja hapnikuvajaduses, rasva-ainevahetuses ja vere hüübimises. Neerupea
liste koore hormoonide eritumine suureneb ja müokardi kaaliumireserv 
väheneb. Tagajärjeks on vererõhu kõrgenemine, veresoonte (sealhulgas 
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pargarterite) seinte kahjustus, mis soodustab skleroosi arengut, südame- 
lihase hapnikuvajaduse suurenemine ja südame töö intensiivistumine, 
rasvade mobiliseerumine depoodest ja nende veresoonte seintesse infilt- 
reerumise soodustumine, verehüübivuse tõus, trombivalmiduse suure
nemine jne. Need kõik koos loovad küllaldase potentsiaali südame ishee
milise haiguse tekkimiseks.

Et emotsionaalset pinget vähendada, tuleb kogu tähelepanu suunata 
põhjuste likvideerimisele: muuta töö laadi või mahtu, muuta töö- 

režiimi, lahendada konfliktid kodus ja kollektiivis, regulaarselt puhata ja 
leida rohkem võimalusi «põgenemiseks looduse rüppe». Vältida tuleks 
erutavaid koosolekuid ja nõupidamisi (niipalju kui see on võimalik), 
raskesisulisi filme, raamatuid ja teatriõhtuid; vaadata komöödiaid ja 
kergesisulisi filme, lugeda humoristlikku kirjandust ning istuda seltskon
nas, kus valitseb hea tuju. Omal kohal on karastavad veeprotseduurid.

Mõnikord tuleb patsiendile soovitada ravimite tarvitamist. Närvi
süsteemi talitluse normaliseerimiseks võib ordineerida broomi, trioksa- 
siini, meprobamaati, reserpiini, belloidi jt. Unepuuduse korral võib kasu
tada uinuteid.

Teiseks oluliseks profülaktikaabinõuks on pidev kehaline koormus, 
s. o. füüsiline töö, kehakultuur ja sport. Füüsiline tegevus laiendab 
veresooni, sealhulgas pärgartereid ja nende harusid, pärsib sümpaatilise 
ja tõstab parasümpaatilise närvisüsteemi toonust. See loob soodsad tingi
mused südamelihase-ainevahetuseks (väheneb ka südamelihase hapniku
vajadust vähendab lipiidide sisaldust veres (nende katabolismi kiiren
damise teel) ja aitab kaasa kehakaalu vähenemisele. Kuigi kehalise 
tööga kaasneb sümpaatiliste katehhoolamiinide suurenenud eritumine, 
on see suhteliselt ohutu, sest füüsiline koormus ei kutsu esile neerupealise 
koore hormoonide eritumist ega nende poolt südamelihase sensibiliseeri- 
mist katehhoolamiinide suhtes. Millist kehalise tegevuse või spordi liiki 
harrastada, see oleneb olukorrast ja võimalustest. Oluline on, et kehaline 
koormus oleks pidev. Nagu rasva-ainevahetuse uurimine näitab, kaovad 
selle tagajärjel tekkinud positiivsed nihked juba kolmandal päeval pärast 
koormust.

Südame isheemilise haiguse vältimise kolmandaks ja väga tähtsaks 
viisiks on õige toitumine. Enamik uurijaist on leidnud usaldusväärse 
seose loomse rasvarikka toidu tarvitamise, vere lipiidide sisalduse suure
nemise ning stenokardiasse ja müokardiinfarkti haigestumise vahel. Nii 
on Jaapanis, Hiinas, Filipiinidel ja mujal, peamiselt maades, kus toiduks 
tarvitatakse riisi, südame isheemilise haiguse sagedus 10 korda väiksem 
kui näiteks USA-s, kus loomsete rasvade arvele langeb ligikaudu 40% 
toidu kalorsusest. Samal ajal on müokardiinfarkti esinemissagedus USA-s 
elunevatel jaapanlastel võrdne esinemissagedusega muudel ameeriklastel. 
Tallinna elanikud tarvitavad toiduks loomseid rasvu märksa rohkem kui 
Rjazani, Arhangelski ja Dušanbe elanikud. Samal ajal osutus tallinlaste 
vere kolesteriini nivoo kõrgemaks ja müokardiinfarkti haigestumine sage
damaks kui eespool nimetatud linnade elanikel.

Loomsete rasvarikaste toitude soodustav mõju südame isheemilise 
haiguse tekkimisel on kindlaks tehtud ka loomkatsetes. Loomsete ras
vade rohke tarvitamisega, eriti seedeelundite haiguste (gastriidi, pankrea- 
tiidi jt.) korral, võib kaasneda vere triglütseriidide ja kolesteriinisisal- 
duse suurenemine, mis soodustab lipiidide tungimist veresoonte seintesse 
ja ateroskleroosi arenemist. Peale selle soodustab rasvane toit trombide 
tekkimist vere hüübivuse ja viskoossuse ning trombotsüütide kleepuvuse 
suurenemise tõttu, vähendab erütrotsüütide võimet hapnikku transpor
tida, tõstab veresoonte spasmivalmidust ning põhjustab kehakaalu suure
nemist. See kõik loob eeldused südame isheemilise haiguse arenemiseks.

Seega on loomsete rasvade osatähtsuse vähendamine toidus steno
kardia ja müokardiinfarkti profülaktika üks obligatoorseid komponente.
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Piirata tuleb rasvase sea- ja loomaliha, maksa, maksavorsti, aju, neerude, 
kalamaksa, või, koore, rasvase juustu, singi, vorsti jt. kolesteriinirikaste 
toiduainete tarvitamist. Osa loomsetest rasvadest (umbes 25%) on ots
tarbekohane asendada küllastamata rasvhappeid (linool-, linoleen- ja 
arahhidoonhapet) sisaldavate taimsete rasvadega — taimeõlidega. Maisi-, 
soja-, päevalilleõli jt. kasutamisel on vere kolesteriinisisaldust õnnestu
nud vähendada 21—35% võrra. Kolesteriinipeegli tunduvat langust taime
õlide kasutamisel juba ainult esimese 3—4 nädala vältel on konstateeri
nud paljud teadlased. Taimeõli päevane norm profülaktika eesmärgil 
peaks olema 1—2 supilusikatäit, s. o. 15—30 g. Soovitatav on seda tarvi
tada naturaalselt, sest toidu praadimisel taimeõliga kaotab viimane palju 
oma toimest. Taimeõlide soodsat toimet seletatakse mitme asjaoluga, 
nimelt 1) küllastamata rasvhapped moodustavad kolesteriiniga labiilsed 
ja organismist kergesti väljaviidavad estrid, 2) küllastamata rasvhapped 
soodustavad sapinõristust, seega ka kolesteriini organismist eemaldamist.

Viimastel aastatel on avaldatud arvamust, et kolesteriini-ainevahe- 
tust soodsas suunas mõjustav toime on nisuterades, sojaubades jt. taime
des leiduvatel fütosteriinidel, esmajoones beetasitosteriinil. Oletatakse, et 
sitosteriinid pidurdavad kolesteriini imendumist soolest ja sel viisil 
vähendavad vere kolesteriinisisaldust. Suurendada tuleb puu- ja juur
vilja osatähtsust toidus. E. Vagase andmed näitavad, et Eesti NSV-s 
süüakse juur- ja puuvilja normaalsest vähem, mille tagajärjeks võivad 
olla mõnede vitamiinide vaegus kevad-talvel ja varakult arenev ate- 
roskleroos ning südame isheemiline haigus. Juur- ja puuvili on rikkad 
närvisüsteemile ja südamelihasele vajalike kaaliumi- ja magneesiumi- 
soolade poolest. Need reguleerivad seedimist, ei põhjusta rasvumist, sisal
davad tarvisminevaid vitamiine ja fütosteriine ning vereseerumi koleste
riini nivood alandavat süsivesikut — pektiini.

Muudest toiduainetest tuleks soovitada sojatooteid, tatra-, kaera- ja 
odratangudest valmistatud toite, heeringat, turska, munavalget, lahjat 
kohupiima, kooritud hapupiima, lahjat liha, juustu ja vorsti, mett jt., 
mille loetelu viiks pikale.

Rasva-ainevahetust normaliseeriva ja ateroskleroosi arengut pidur
dava toimega on C-, A-, PP, Вб- ja В12- ning E-vitamiin. Enamik neist 
vähendab vere kolesteriinipeeglit ja suurendab kolesteriini eritumist 
soolestiku kaudu. Arvatakse, et nikotiinhappel on lisaks vere fibrinolüü- 
tilist aktiivsust tõstev toime.

Joodi, östrogeenide, pankreatiini, linetooli, hepariini jt. ravimite 
kasutamisele rasva-ainevahetuse normaliseerimiseks peab kindlasti eel
nema arstlik nõuanne.

Et sigarettide suitsetamine soodustab südame isheemilise haiguse 
tekkimist, selle on kindlaks teinud kümnete tuhandete suitsetajate ja 
mittesuitsetajate uurimine. Suitsetamine põhjustab organismis muutusi, 
mis on sarnased psüühilise stressi puhul tekkivate muutustega. Vallan
duvad sümpaatilised katehhoolamiinid ja vabad rasvhapped, tõuseb vere
rõhk, intensiivistuvad südame-ainevahetus ja -talitlus jne., nagu seda 
on kirjeldatud eespool. Niisugused asjatud ja kahjulikud koormused 
organismile, eriti südamele, korduvad keskmisel suitsetajal 20 korda 
ööpäeva jooksul, 600 korda kuus ja 7000 korda aastas. Ei tule imeks 
panna, kui eri autorid on lipiidide kõrgenenud sisaldust veres, ateroskle
roosi ja südame isheemilist haigust suitsetajatel leidnud 1,5—5 korda 
sagedamini kui mittesuitsetajatel. Suitsetamisest loobumine on südame 
isheemilise haiguse profülaktika eeskirjade üks olulisemaid nõudeid.

Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks momendiks südame isheemi
lise haiguse ärahoidmisel on stenokardiat ja müokardiinfarkti soodusta
vate haiguste ravimine. Niisugusteks haigusteks on esmajoones hüper- 
tooniatõbi, suhkurtõbi, rasvumine, müksödeem, essentsiaalne hüperkoles- 
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terineemia, polütsüteemia, oblitereeruv endarteriiit, neuroosid, kehvvere
sus, pärgarterite põletikud (koronariidid), gastriit, pankreatiit, sapipõie- 
põletik jt. Nagu eespool öeldud, suurendavad mitmed nimetatud tõbedest 
südame isheemilise haiguse tekkimise riski mitu korda. Eriti kehtib see 
hüpertooniatõve, suhkurtõve ja rasvumise kohta.

Eespool toodut kokku võttes võib jõuda järeldusele, et südame ishee
milise haiguse profülaktika on eriliste raskusteta korraldatav ja mahub 
enamikul juhtudest normaalse elu-, töö- ja toitumisrežiimi mõiste alla. 
See järeldus peaks panema mõtlema ja sundima tegutsema iga medit
siinitöötaja ning iga inimese, sest neid haigusi pole palju, mille vastu 
võitlemiseks saab kasutada nii lihtsaid relvi.

ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

К. Валгма

Резюме

Случаи ишемической болезни сердца (стенокардия и инфаркт миокарда) в теку
щем столетии, особенно в послевоенные десятилетия, заметно участились во всем мире. 
Причиной все более широкого распространения ишемической болезни сердца считают 
увеличение умственной нагрузки в связи с повышением удельного веса умственного 
труда, урбанизацией и ускорением ритма жизни, а также быстрое уменьшение роли 
физического труда, нерациональное питание и курение (особенно сигарет).

Профилактика ишемической болезни сердца должна в принципе охватить все 
население, и начало ее, несомненно, следует отнести к области педиатрии. Уже в дет
ском возрасте следует создавать благоприятные условия для деятельности нервной 
системы и ее укрепления, воспитывать в ребенке привычку к физическому труду и 
спорту, приучать его правильно питаться и твердо придерживаться режима дня.

В предупреждении ишемической болезни сердца следует считать наиболее важным 
защиту нервной системы от психического перенапряжения, частых отрицательных эмо
ций, конфликтов и других факторов, нарушающих деятельность нервной системы. Вто
рым важным средством профилактики является постоянная физическая нагрузка, т. е. 
физическая работа, физкультура и спорт. Физическая деятельность расширяет сосуды, 
в том числе коронарные сосуды и его ветви, подавляет тонус симпатической и повы
шает тонус парасимпатической нервной системы. Третьим средством профилактики 
является правильное питание. Большинство исследователей находят достоверную связь 
между употреблением богатой животными жирами пищи, увеличением содержания 
липидов в крови и заболеванием стенокардией и инфарктом миокарда. Тот факт, что 
курение способствует возникновению ишемического заболевания, был установлен иссле
дованием десятков тысяч курящих и некурящих. Отказ от курения является одним из 
важнейших требований в профилактике ишемической болезни сердца.

В итоге можно сказать, что профилактика ишемической болезни сердца может 
быть организована без особых затруднений и в большинстве случаев укладывается в 
понятие нормального режима жизни, работы и питания.

VAIMUHAIGETE SOTSIAALSEST READAPTATSIOONIST

Н. KADASTIK
(Tartu Vabariiklikust Kliinilisest Psühhoneuroloogia Haiglast, 

peaarst H. Kadastik)

Mõnikümmend aastat tagasi tähendati psühhiaatriahaiglate režiimi 
somaatilise profiiliga haiglate režiimile. Seda soodustasid empiiriliselt 
kasutuselevõetud aktiivsed ravimenetlused (püsiuni-, insuliin- ning kon- 
vulsioonravi jt.). Veel praegugi peab osa psühhiaatreist somaatilise pro
fiiliga haigla režiimi psühhiaatriahaigla jaoks ideaalseks, kusjuures nad 
ei arvesta, et psühhiaatria on edasi arenenud ja nõuded režiimi suhtes 
tunduvalt muutunud.

437



Somaatilisi haigusi põdevatele haigetele mõjuvad enamasti hästi 
täielik rahu, puhkus, füüsilise ja vaimse töö vältimine, neid teenindab 
täielikult meditsiinipersonal. Niisugune režiim võib kestvate psühhoo
side all kannatavale isikule koguni kahjulikuks osutuda ja tema tagasi
pöördumist ühiskonda takistada. Voodirežiim, mida vaimuhaiged kas või 
seetõttu kuude viisi on sunnitud taluma, et palatites ei ole ruumi liiku
miseks ega mingit tegutsemisvõimalust, võib suurendada autismi, liiku
matust ja huvi kadumist ümbruse vastu. Teisest küljest on viimase 
kümmekonna aasta jooksul üha laialdasemalt kasutusele võetud psühho- 
farmakone, mis võimaldavad kiiresti kupeerida vaimuhaigete esmase 
rahutuse, meelepetted ja luulu ning haiguslikku käitumist korrigeerida 
sellisel määral, et seni kehtivad ranged isolatsiooni- ja piiramisvõtted 
on kohatud. Vaatamata väga aktiivsele ravile ja haigete väliselt rahu
likule käitumisele ei ole vaimuhaiged alati võimelised väljaspool haiglat 
elama. Kuid ja isegi aastaid haiglas viibinud haiged on kaotanud adek
vaatse aktiivsuse, sotsiaalsed seosed ja huvid. Et haiglas meditsiiniperso
nal haigete eest igakülgselt hoolitseb, siis väheneb nende iseteenindamis- 
võime, suureneb passiivsus ja süveneb sotsiaalne invaliidistumine. Vii
mast süvendab halb olukord tööravi alal veelgi.

Tänapäeval ongi psühhiaatrias kujunenud printsipiaalselt uus suund, 
mis seisneb vaimuhaigete sotsiaalses readaptatsioonis. 1964. a. augustis 
korraldati Londonis I rahvusvaheline sotsiaalpsühhiaatria konverents, 
1965. a. novembris Leningradis üleliiduline teaduslik-praktiline konve
rents vaimuhaigete taastava ravi ja sotsiaalse readaptatsiooni küsimustes. 
Viimane oli teetähiseks uuele suunale ka nõukogude psühhiaatrias, vir
gutades mõndagi seni praktikas kindlalt juurdunud seisukohta julgemalt 
ümber hindama.

Tartu Vabariiklikus Kliinilises Psühhoneuroloogia Haiglas alustati 
readaptatsiooni ammu enne Leningradis toimunud konverentsi, kuid 
järjekindlat tööd on sel alal tehtud viimase paari aasta jooksul.

Esimesed sellesuunalised üritused näivad ehk tähtsusetutena, kuid 
tuleb arvestada, et pisiasjad igapäevases elus enamikul juhtudest mää- 
ravadki inimese enesetunde ja meeleolu. Varem toodi üksnes juhuslikult 
ka nn. kinnistesse osakondadesse lilli, nüüd aga paigutati kõikidesse 
palatitesse ripp- ja seinavaase roheliste okste ja lilledega. See oli uuen
dus, mis käis vastu aastakümneid püsinud tavale, mille kohaselt psüh
hiaatriahaigla palatites ei tohtinud olla midagi üleliigset, kerget ega 
purunevat. Sellinegi pisiuuendus muutis kõledad palatid märksa kodu
semaks. Mingit õnnetust vaasidega ei ole juhtunud, hoopis vastupidi — 
haiged on hakanud lillede eest hoolitsema. Ravialuste poolt valmistatud 
maalide ja seinakaunistuste palati seintele paigutamise algatus tuli haigla 
III osakonnalt (osakonnajuhataja K. Aru, osakonna vanem-meditsiiniõde 
S. Toots). See võte levis kõikides osakondades ja nüüd on täiesti loomu
lik, et igal pool on seintel maalid, peeglid, seinakellad. Hubasust suu
rendavad veelgi rõõmsatoonilised aknakardinad, haigete valmistatud 
põrandavaibad ja linikud.

Kui haigla sise- ja välisilme on haigetele väga oluline, siis veelgi 
olulisem on võitlus ravialuste kõige kurjema vaenlase — tegevusetuse 
vastu. Viimastel aastatel on palju räägitud ja kirjutatud tööravist, kuid 
vähegi nõuetele vastavaid ravitöökodasid vabariigis seni ikkagi ei ole. 
Neid võib saada ainult uusehituste arvel, sest haiglates valitseb suur 
ruumikitsikus. Uusehitusi ootama jääda ja haigetel (eriti krooniliste hai- 
gusvormide korral) tegevusetuse tõttu inaktiviseeruda ja desotsialisee- 
ruda lasta aga ei ole lubatav. Ilma kultuur- ja tegevusravita ei saa psüh
hiaatriahaigla tänapäeva tasemel püsida. Üks käepäraseid aja sisusta
mise vorme on kirjanduse ja ajakirjanduse lugemine. Tartu Vabariiklikul 
Psühhoneuroloogia Haiglal on küllaltki suur raamatukogu (üle 3000 
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eksemplari), mida haiged kasutavad väga elavalt. Kahjuks puudub haiglal 
raamatukoguhoidja, kes «biblioteraapiat» peaks organiseerima. Ka 
haigla saalis 1 või 2 korda nädalas korraldatavad meelelahutus- ja tantsu
õhtud, samuti televisioonisaadete vaatamine ei haara kaugeltki kõiki 
haigeid. Pealegi on raske leida meditsiiniõde, kes huvituks ja oleks või
meline juhtima kompleksset kultuurravi, meditsiiniõe-kutseta kultuuriala- 
töötajat aga ei lubata tööle võtta, sest niisugust võimalust pole koos
seisus ette nähtud. See näitab, et psühhiaatriahaiglate koosseisud on vaja 
vastavusse viia tänapäeva nõuetega.

Haigete käsutuses on lauamänge, koroona, väike piljard, lauatennis, 
korraldatakse kabe- ja maleturniire, suvel mängitakse võrkpalli jne. 
Kõige selle kõrval jääb ikkagi püsima tööravi vajadus. Et meie haiglas 
oli väljaspool osakondi tööraviga võimalik hõlmata vaevalt 10% haige
test, siis pöörasime peatähelepanu tegevuse organiseerimisele osakonda
des. Siin hakkas esimesi samme järjekindlamalt astuma haigla I osakond 
(osakonnajuhataja L. Kivivare, osakonna vanem-meditsiiniõde M. Leht
mets, tööraviinstruktor E. Jääger). Esimeseks sammuks oli haigete üldine 
sotsiaalne aktiviseerimine, nende lülitamine osakondade elu korralda- 
misse. Üheks suureks uuenduseks oli osakondades ühiste tootmisnõupida- 
miste korraldamine. Peale osakonna personali ja haigete võtavad nen
dest osa ka peaarst ja haigla vanem-meditsiiniõde. Arutatakse küsimusi, 
mis on seoses haigete toitlustamise, riietamise ja teenindamisega. Haigete 
arvamused ja ettepanekud võetakse arvesse edasises töös. See kõik akti
viseeris mitte üksnes haigeid, vaid innustas ka personali üha püüdliku
malt töötama ning haigeid laitmatult kohtlema Seejärel valiti haigete 
hulgast palativanemad, moodustati osakondades korrapidajate (sanitaride 
abiliste) brigaadid. Muidugi ei ole kõik vaimuhaiged võrdvõimelised isegi 
lihtsamate tööde tegemisel, kuid kannatlikkuse, järjekindluse ja indi
viduaalse lähenemisega on võimalik peaaegu kõiki haigeid tegevusse 
rakendada.

Psühhiaatriahaiglas viibivad haiged sageli kuid ja aastaid. Tundeelu 
muutustele vaatamata võivad mõnedki end seal tunda mahajäetutena, 
eriti oma sünnipäeval, kui ei ole oodata omakseid ja kui mitte keegi seda 
päeva ei meenuta. Nüüd peavad osakondade vanem-meditsiiniõed haigete 
sünnipäevade graafikut, teevad need teatavaks ja kas või väikesegi tähele
panuavaldusega õnnitletakse sünnipäevalast nii personali kui kaashaigete 
poolt. x

Jõudetundide sisustamiseks loodi võimalused käsitöö tegemiseks osa
kondades. Ka varem olid nn. sanatoorsete palatite haiged käsitööga 
tegelnud, nüüd aga haarab see peaaegu kõiki naispatsiente. Isegi süga
vasti dementsed haiged har utavad, kraasivad ja kerivad tekstiili jäät
meid, millest valmistatakse vaipu, linikuid, salle, kindaid jms. Peamiselt 
meeshaiged teevad mitmesuguses suuruses eriotstarbelisi ümbrikke. Too
dang on küllaltki suur, kuid kahjuks puudub võimalus selle eest tasu 
saamiseks. Isemajandavate ravitöökodade kohta on olemas töö tasusta
mise eeskirjad, kuid küsimus, kuidas sellises algastmes oleva tööraviga 
saadud toodangut ametlikult realiseerida, on seni lahendamata. Kui palju 
see stimuleeriks haigeid, kui nad oma päevatöö eest saaksid osta kas või 
tahvli šokolaadi või muud meelepärast!

Kui tootvat tööd osakonnas ei olnud piisavalt, siis jagati haigla 
II osakonnas (osakonnajuhataja P. Tikk, osakonna vanem-meditsiiniõde 
L. Tepp) haigetele joonistusblokid ja värvipliiatsid, et igaüks, eeldustest 
ja oskustest olenemata, prooviks oma kunstialaseid võimeid. Selline aja
viide tekitas haigete hulgas elevust ja osutus ühtlasi haiguste diagnoo
simise abivõtteks, sest paljudel juhtudel kajastasid joonistused haigete 
psühhopatoloogilist iseärasusi palju paremini kui kõne või käitumine.

Suurepäraseks vahendiks haigete aktiviseerimisel ja käitumise regu
leerimisel on kehakultuur. Juba mõnda aega tehakse Tartu Vabariikliku 
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Psühhoneuroloogia Haigla osakondades hommikuvõimlemist. Lisaks sel
lele hakkas arst V. Kangur naishaigetele (vanusele vaatamata) haigla 
saalis regulaarselt korraldama üldisi võimlemistunde klaveri saatel. 
Üritus võeti väga meelsasti vastu. Ka selle toime avaldus kiiresti — hai
ged aktiviseerusid tunduvalt. Peatselt leidus neid, kes arsti abistasid har
jutuste ettenäitamisel.

Ühised jalutuskäigud ja suusaretked, millest varem olid osa võtnud 
vaid nn. sanatoorsete palatite haiged, muudeti üldiseks ja need hõlmasid 
kõikide osakondade haigeid.

Kuivõrd efektiivselt võib readaptatsiooni rakendada isegi osakon
nas, mida iganenud nimetusega kutsutakse «rahutute» osakonnaks, seda 
näitasid IV osakonna kogemused (osakonnajuhataja M. Värk, osakonna 
vanem-meditsiiniõde E. Prantspill). Psühhiaatriahaiglas on igiammust 
ajast serviisina kasutatud alumiiniumtaldrikuid ja -lusikaid; nuga ja 
kahvel olid osakondades rangelt keelatud. Ometi oli võimalik läbi murda 
seegi traditsioon. «Rahutus» osakonnas söövad haiged nüüd portselan- 
taldrikutelt noa ja kahvliga. Kas see näiline pisiasi ei tõsta haigete inim
väärikust? Sama osakond korraldas haigla saalis esimesena haigete ja 
personali ühise kohvilaua, kus eeskava pakkusid isetegevuslased, seejärel 
tantsiti koos. Niisugustel juhtudel tunnevad haiged end meditsiinitööta
jatega ühise kollektiivina, kellel on ühine eesmärk — taastada tervis ja 
saata inimene tagasi ühiskondlikult kasulikule tööle.

Terapeutilise kollektiivi loomisel on häid tulemusi andnud IV osa
konna ravialustest osakonnanõukogu moodustamine. Sellesse kuulub õ—7 
haiget, peamiselt paranemisjärgus olijad, kuid on ka kroonilisi haigeid. 
Osakonnanõukogu teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid, keda haigete 
hulgast lubada välistöödele, kultuuriõhtutele, linna kinno, kodu külas
tama jne. Kuigi need ettepanekud ei ole määravad, peab osakonnajuha
taja neid alati tõsiselt arvestama.- Väga olulised on arsti juhendamisel 
korraldatavad haigete omavahelised arutelud, kus nad ühiselt analüüsi
vad üksteise haiguslikke käitumisvorme (nad teevad seda vägagi tähele
panelikult, toniseerivalt). Osakonnanõukogu abistab tõhusalt osakonna
sisese režiimi korraldamisel. On end õigustanud sellinegi katse, et režii- 
mile varem mittealluv haige valiti osakonnanõukogu liikmeks. Et ta pidi 
olema teistele eeskujuks, võttis seetõttu oma ülesandeid tõsiselt ja tõe
poolest korrigeeris järsult oma käitumist. Kui osakond on muutunud 
ühtseks kollektiiviks, siis reageerivad haiged kaashaigete märkustele 
sageli positiivsemalt kui personali nõuetele.

Kollektiivi ja miljöö terapeutilist tähtsust ei saa üheski raviasutuses, 
eriti aga psühhiaatriahaiglas, alahinnata. Ühtse kollektiivi kujundamise 
eesmärgil rakendati ka Eesti NSV tervishoiu ministri ja Tervishoiutöö
tajate Ametiühingu Vabariikliku Komitee esimehe ühises kirjas antud 
võimalust personali toitlustamiseks haigla köögist — personal sööb meil 
haigetega ühises lauas.

Kõikide uuendustega taotleme seda, et haiglamiljöö maksimaalselt 
sarnaneks eluga väljaspool haiglat ja minimaalselt traumeeriks haigete 
psüühikat. Psühhiaatriahaigla peaks igale haigele suutma pakkuda nii
palju hubasust, mugavust ja meelepärast tegevust, et haige eelistaks 
haiglat kodule. Sellest eesmärgist oleme veel kaugel. Readaptatsioonist 
rääkijad nõuavad mõnikord ennatlikult esimese sammuna lukustatud uste 
avamist ja trellide kõrvaldamist akendelt. Sellest aga ei saa alata, vaid 
seda tuleb teha siis, kui on olemas küllaldaselt eeltingimusi terapeutilise 
miljöö ja kollektiivi näol. Tartu Vabariiklikus Kliinilises Psühhoneuro
loogia Haiglas oleme samm-sammult asunud lukkude asendamisele tava
liste käepidemetega ja akendelt kaitsevõrede kõrvaldamisele. Neid küsi
musi arutame pidevalt ka haigete koosolekutel ning arvestame nende 
soove ja ettepanekuid. Kui personal oli teinud ettepaneku kanda haigla- 
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riietuse asemel oma riietust, siis lükkasid ravialused selle rõhuva häälte
enamusega tagasi. Küll aga esitati pretensioone, mis on määratud Medit
siinitehnika ja Abikäitiste Valitsusele, et haiglale varustuseks antud 
riietusesemed on standardsed ning seejuures näotu tegumoega ja luitunud 
värvitoonides.

Psühhiaatriahaiglas alustatud sotsiaalne readaptatsioon ja toetus- 
ravi peavad samas suunas jätkuma ka pärast haigete väljakirjutamist. 
Selles osas on suured ülesanded dispanseritel, mis seni on neid suutnud 
täita vägagi tagasihoidlikult. Eriti halb olukord on rajoonides, kus ei 
tööta ühtegi psühhiaatrit. Iga jaoskonnaarst peaks vaimuhaigetele roh
kem tähelepanu pöörama.

On väga oluline, et kujuneks õige ühiskondlik arvamus vaimuhaige
test ja psühhiaatriahaiglatest. Vaimuhaige on haige inimene, kes eel
kõige vajab kaaskodanike mõistvat suhtumist ja abistamist nagu iga 
haige. Nüüd, kus psühhiaatriahaigla on muutumas kunagisest «eemale- 
tõugatute» isolatsioonivarjupaigast sanatooriumi tüüpi raviasutuseks, ei 
ole kellelgi vaja häbi või piinlikkust tunda selles raviasutuses viibimise 
pärast. Ainult vähearenenud inimeste teadvuses võivad püsida igand
likud eelarvamused, nagu kujutaksid vaimuhaiged endast midagi alaväär
tuslikku. Kõikide meditsiinitöötajate ülesandeks on hajutada elanike hul
gas neid igandlikke, täiesti põhjendamatuid seisukohti. Iga arst ja 
meditsiiniõde peaks kõigile käitumisega näitama oma teadlikkust selles, 
et kaasaegne psühhiaatria on võrdväärne kõikide muude meditsiiniliste 
distsipliinidega ja et haige suunamine psühhiaatriahaiglasse ning seal 
viibimine ei tee kedagi mingil määral halvemaks, vaid ainult parandab 
tema seisundit. Kui psühhiaatriahaiglast paranenult lahkujaile suudame 
kõikjal tagada eelarvamustevaba suhtumise ja kohtlemise, siis oleme loo
nud olulised tingimused nende readaptatsiooniks, igapäevasesse ellu ja 
tööle tagasipöördumiseks.

О СОЦИАЛЬНОЙ РЕАДАПТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

X. Кадастик

Резюме

В настоящее время в психиатрии возникло принципиально новое направление, ко
торое заключается в социальной реадаптации психических больных. В августе 1964 г. 
в Лондоне была проведена I международная конференция по социальной психиат
рии, а в ноябре 1965 года в Ленинграде состоялась всесоюзная научно-практическая 
конференция по вопросам восстановительного лечения и социальной реадаптации пси
хических больных. Последняя дала дорогу новому направлению и в советской психи
атрии и помогла смелее переоценить некоторые ранее утвердившиеся в практике поло
жения.

В Тартуской республиканской психоневрологической больнице к целенаправленной 
реадаптации приступили еще задолго до состоявшейся в Ленинграде конференции, но 
более широкая работа в этой области проделана за последние 2 года.

Начали с нововведений, противоречащих утвердившимся десятилетиями обычаям, 
согласно которым в палатах психиатрической больницы не разрешалось держать ни
чего лишнего, легкого или бьющегося. Во все палаты поместили вазы с зелеными вет
ками и цветами, на стены — изготовленные больными картины и настенные украше
ния. В палатах имеются также зеркала, стенные часы, на окнах гардины веселых рас
цветок, на полу дорожки и ковры. Ничего не произошло, наоборот — больные начали 
заботиться обо всем этом.

Больные активно пользуются библиотекой больницы, принимают участие в орга
низуемых один-два раза в неделю вечерах отдыха и танцев, а также смотрят теле
передачи. В распоряжении больных — настольные игры, корона, малый биллиард, па
стельный теннис, организуются шашечные и шахматные турниры, летом играют в во
лейбол и т. д.

Так как наряду со всем этим необходимость трудотерапии все же остается, а в 
нынешних условиях больницы в ней может быть занято лишь 10% больных, основное 
внимание мы уделили организации занятий в отделениях. Первым шагом была об
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щая социальная активизация больных, их включение в организацию жизни отделений. 
В производственных совещаниях участвует весь персонал отделения и все больные, а 
также главный врач и старшая медицинская сестра больницы Мнения и предложения 
больных учитываются в дальнейшей работе. Все это активизировало больных и вдох
новляло персонал больницы работать еще лучше. Нововведением явилось и то, что 
старшие медицинские сестры отделений составили график дней рождений больных и 
от имени всего коллектива поздравляют больного, даря ему хотя бы маленький суве
нир. Была создана возможность для занятий в свободное время рукоделием, и теперь 
почти все пациентки заняты этим.

Прекрасным средством активизации и регулирования поведения больных является 
физкультура. Уже в течение некоторого времени регулярно проводятся утренняя гим
настика. общие часы по гимнастике в сопровождении рояля, общие пешеходные и лыж
ные прогулки.

Насколько эффективно можно применять реадаптацию даже в отделениях, кото
рые называют устаревшим названием «беспокойными», показал опыт IV отделения 
больницы. С давних времен в психиатрических больницах пользуются алюминиевыми 
тарелками и ложками, нож и вилка строго запрещены. Теперь больные в «беспокой
ном» отделении кушают из фаянсовых тарелок, пользуясь вилкой и ножом. Эта кажу
щаяся мелочь несомненно помогла повысить чувство человеческого достоинства у боль
ных. Отделение первым организовало в зале больницы общий для больных и персонала 
кофейный вечер, где в программе б>1ла самодеятельность, а затем танцы. В таких слу
чаях больные чувствуют себя одним коллективом с медицинскими работниками, общей 
целью которых является восстановление здоровья и возвращение человека к общест
венно полезному труду.

Все эти нововведения направлены на то, чтобы больничная обстановка максималь
но приблизилась к жизни вне больницы и минимально травмировала психику боль
ного. Начатые в психиатрической больнице социальная реадаптация и поддерживаю
щая терапия должны идти в том же направлении и после выписки больных. В этой 
части большие задачи встают перед диспансерами, которые однако до сего времени 
смогли проделать очень мало. Очень важно, чтобы создалось правильное общественное 
.мнение о психическом больном и психиатрической больнице.

Психически больной — человек, который нуждается в первую очередь в разум
ном отношении и помощи, как любой больной. Если мы сможем обеспечить выписы
вающемуся из психиатрической больницы поправившемуся больному свободное от 
предрассудков отношение и обращение, то создадим условия для его реадаптации и 
возвращения к повседневной жизни и работе.

IMPOTENTSUS

Arstiteaduse kandidaat Н. KAHN
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu 

Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Suguvõime häired avaldavad kahjulikku mõju nii inimese psüühikale, 
töövõimele kui ka perekondlikele suhetele. Tekkepõhjuste, sageduse ja 
tagajärgede tõttu peetakse impotentsust ehk suguvõimetust üheks kaas
aja sotsiaalseks probleemiks.

Eristatakse kahte liiki impotentsust: 1) suguvõimetust (impotentia 
voeundi), mille puhul puuduliku erektsiooni või enneaegse ejakulatsiooni 
tagajärjel suguakti ei ole võimalik läbi viia või see osutub mittetäisväär- 
tuslikuks, ning 2) viljastumisvõimetust (impotentia generandi), mille 
puhul spermas puuduvad viljastamisvõimelised spermatosoidid ja mees 
ei saa järeltulijaid, kuigi suguvõime võib olla laitmatu.

Suguvõime nõrkuse tekkemehhanismi võimaldab mõista füsioloog 
A. Uhtomski õpetus, mis vaatleb suguakti loomupärase dominandina. 
Meestel moodustub see libiidost, erektsioonist, ejakulatsioonist ja orgas
mist. Nendest reflektoorsetest lülidest sõltub suguakti kvaliteet. Ühe või 
mitme nimetatud lüli kaldumine patoloogilise pidurduse või ülierutuse 
suunas avaldub suguvõime nõrkuse näol. Järelikult oleneb impotentsus 
suurel määral närvisüsteemi funktsionaalsest seisundist.
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Väga sageli on impotentsus tingitud nihetest ajukoore funktsionaalses 
seisundis. See on nn. kortikaalne impotentsus. Pole kahtlust, et kaasaegne 

„re elutempo, informatsioonirohkus ja muud inimese ajutegevusele 
väsitavalt mõjuvad tegurid loovad eelsoodumuse niisugusteks häireteks.

Tavaliselt eristatakse kaht kortikaalse impotentsuse vormi.
1. Suguvõime häired neuroosi põdevatel haigetel. Nõukogude seksuo

loogi L. Milmani arvates langeb rõhuv enamik suguvõimehäirete juhte 
neurasteeniat põdevate isikute arvele ja on selle haiguse üks avaldus
vorme. Impotentsuse laad neuroosihaigetel sõltub suurel määral sellest, 
kas ajukoores prevaleerivad erutus- või pidurdusprotsessid.

Erutusprotsesside ülekaalu korral on haige seksuaalselt kergesti 
erutuv, esineb suurenenud huvi erootika vastu (erotomaania), tihti 
nähakse erootilise sisuga unenägusid jms. Kuid erutusprotsesside nõrkuse 
tõttu on erektsioon neuroosihaigetel väga lühiajaline ning ejakulatsioon 
enneaegne (ejaculatio praecox), mõnikord juba enne suguühte algust 
(ejaculatio ante introitum).

Pidurdusprotsesside ülekaalu korral võib spontaanseid erektsioone 
aeg-ajalt küll tekkida, kuid suguühte jaoks sobivas olukorras seda ei 
teki. Enamasti on sugutung nõrgenenud.

2. Psüühiliste tegurite poolt esilekutsutud suguvõimehäired. Siia 
rühma kuuluvad need inimesed, kellel neuroosi tunnused puuduvad, kuid 
suguvõime häireid põhjustavad psüühikale negatiivselt toiminud välis- 
ärritused, kaasa arvatud sõnalised ärritused.

36-aastane insener А. A. kaebas erektsiooni puudumist suguühte jaoks sobivas 
olukorras. Objektiivselt terve. 15 aastat on tegelnud spordiga. Suguelu on hakanud 
elama 25-aastaselt. On abiellunud 28-aastaselt. Algul oli suguelu normaalne. Siis 
aga esines mitmel korral suguühteid, mis abikaasas ei kutsunud esile rahuldustun
net ning ta tegi mehele jämedaid etteheiteid. Pärast seda kadus mehel erektsiooni- 
võime. Ehkki spontaansed erektsioonid säilisid, ei suutnud ta suguakti sooritada. 
Tagajärjeks oli abielulahutus. Mees soovib uuesti abielluda, kuid kardab, et ta pole 
võimeline naist suguliselt rahuldama.

Tähelepanekud näitavad, et seda liiki suguvõimehäireid kutsuvad 
sageli esile suguakti ajal tehtud solvavad märkused mehe aadressil. Sek- 
suaalrefleksi võib suhteliselt kiiresti pärssida ka teiste isikute viibimine 
abikaasade magamisruumis, näiteks kui noorpaar elab vanematega ühes 
toas või läbikäidavas toas, mille puhul võib tekkida kartus, et suguakti 
nähakse jne.

Psüühiliste tegurite mõju suguvõimele on seletatav negatiivse indukt
siooni seaduspärasustega, mille kohaselt erutusprotsess võib vallandada 
pidurdusprotsessi. Viimase tekkemehhanism võib olla kahesugune: aju
koores tekkinud uus erutuskolle põhjustab pidurduse seniajani erutus
seisundis viibinud ajuosas või kujuneb pidurdus olemasolevas erutuskol- 
des täiendava ärrituse tulemusena.

Ka seljaajus paiknevate seksuaalkeskuste funktsionaalsetest häiretest 
põhjustatud suguvõimenõrkust ehk nn. spinaalset impotentsust tuleb 
ette küllaltki sageli. Sel puhul võivad seljaaju seksuaalkeskused (erekt
siooni- ja ejakulatsioonikeskus) olla kas ülierutatud või pidurdusseisun- 
dis. Esimese võimaluse korral tekivad erektsioonid väga kergesti, sageli 
täiesti tühiste põhjuste mõjul. Ejakulatsioon aga saabub enneaegselt, 
mille tõttu suguakt muutub äärmiselt lühikeseks. Raskematel juhtudel 
kannatavad haiged priapismide ja patoloogiliselt sagenenud pollutsioo- 
nide all. 1

Seljaaju seksuaalkeskuste pidurdusseisundi korral . puudub nii 
erektsiooni- kui ka ejakulatsioonivõime. Siinjuures kõige sagedasemaks 
variandiks on erektsioonikeskuse kurnatus ja ejakulatsioonikeskuse üli- 
erutus. Niisugustel patsientidel tekib erektsioon vaid osaliselt või puudub 
üldse ning ejakulatsioon vallandub väga kiiresti.
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Spinaalse impotentsuse sagedamateks põhjusteks on onaneerimise 
või sugueluga liialdamine. Siinjuures on silmas peetud onaneerimist iga 
päev paljude aastate jooksul ning sugueluga liialdamise all on mõeldud 
seda, kui 15—25 aasta vältel on sugulises vahekorras oldud peaaegu iga 
päev. Seljaaju erektsiooni- ja ejakulatsioonikeskused kahjustuvad veelgi 
enam siis, kui onaneerimisekstsessid või suguaktid toimuvad päeva jook
sul mitu korda.

Mitte vähem kahjulikud pole katkestatud ja pikendatud suguühe 
(coitus interruptus et prolongatus). Nii esimene kui ka teine variant 
põhjustab erektsiooni- ja ejakulatsioonikeskuste palju püsivama eru
tuse kui normaalne suguakt. Seksuaalkeskuste kauakestev erutusseisund 
aga võib arusaadavatel põhjustel esile kutsuda nende kurnatuse.

Impotentsuse eri vormi moodustab seksuaalne asteenia, mis tekib 
kurnavate krooniliste haiguste ja mürgistuste tagajärjel (eriti plii-, etü- 
leeritud bensiini, elavhõbeda, vesiniksulfiidi, nitroühendite ja mõnede 
muude toksiliste ainete toimel). Nimetatud põhjustel pärssub nii suur- 
aju koores, koorealustes piirkondades kui ka seljaajus paiknevate sek
suaalkeskuste talitlus.

20-aastane maaler V. Z. töötas laevatehases. Tööstaaž 1 aasta. Oli pidevalt 
kokku puutunud pliivärvidega. Suunati statsionaari kroonilise pliimürgistuse tõttu. 
Uuringud kinnitasid diagnoosi õigsust. Üheks kaebuseks oli impotentsuse tekkimine 
viimase 2 kuu jooksul (erektsioonid lakkasid täielikult). Raviks kasutati komplek- 
soone. Keskmise raskusega pliimürgistuse tunnused hakkasid kiiresti taandarenema. 
Kui ravi algusest oli möödunud 10 päeva, tekkisid spontaansed erektsioonid.

Impotentsuse nähte võivad põhjustada ka suguelundite traumad ja 
põletikulised protsessid, närvisüsteemi orgaanilised kahjustused ning 
sisesekretsiooninäärmete haigused.

Suguvõime häirete ravi kuulub kahtlemata vastutusrikaste üles
annete hulka. Kui see kohe tulemusi ei anna, siis võib haigel fikseeruda 
mõte, et temal esinevad häired on ravimatud. Selline mõte aga võib 
haigust omakorda süvendada ning raskendada edaspidist ravi. Seepärast 
eeldab impotentsuse ravimine meditsiinitöötaja häid teadmisi ja takti
tunnet.

Suguvõime nõrkus vajab kompleksset ravi. Eelkõige tuleb nimetada 
psühhoteraapiat, mille eesmärgiks on sisendada usku tervistumisse, 
psühhogeense impotentsuse korral välja selgitada selle põhjused ning 
aidata patsiendil neist jagu saada. On endastmõistetav, et kortikaalse 
impotentsuse korral on psühhoteraapial esmajärguline tähtsus. Haiged 
peavad orienteeruma suguelu füsioloogia ja hügieeni küsimustes. See 
aitab mõista, millised on vead ning kuidas ta peaks edaspidi toimima. 
Suguvõimetuse ravis etendavad tähtsat osa küllaldane ja vaheldusrikas 
puhkus, veeprotseduurid, tegelemine kehakultuuriga, vaimse töö vaheldu
mine füüsilise tegevusega, ujumine, samuti rahulik ja üksmeelne miljöö 
kodus, hoidumine liigsöömisest ja alkoholi kuritarvitamisest, isikliku 
hügieeni ja ohutustehnika eeskirjade hoolikas täitmine tervist kahjusta
vates tingimustes töötamisel ning teised närvisüsteemi säästvad ja orga
nismi tugevdavad abinõud.

Mõnikord võivad vajalikuks osutuda ka vestlused patsiendi abi
kaasaga. Eespool juba nimetasime, et mees võib olla väga tundlik sugu
võimet kritiseerivate märkuste suhtes. Eriti peab see paika impotentsus- 
nähtude korral. Seepärast on väga tähtis, et naine suhtuks mehe haigu
sesse arukalt, et ta mingil viisil ei riivaks tema eneseväärikust, ei esitaks 
liigseid pretensioone, vaid püüaks käitumisega mehe paranemisele kaasa 
aidata. Siinjuures olgu märgitud, et kirjanduse andmeil annab impotent
suse ravi peaaegu alati häid tulemusi siis, kui seda tehakse asjatundlikult 
ja kui on kõrvaldatud haiguse kulule negatiivselt mõjuvad tegurid.
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Häid võimalusi annab ka medikamentoosne ravi. Lähtutakse põhi
mõttest, et ülierutusseisundi puhul tuleb ordineerida närvisüsteemi rahus
tavam ravimeid, seksuaalreflekside pärssumise korral aga ergutavalt toi
mivaid preparaate. Nõrga erektsiooni juhul on soovitatav kasutada 
fenamiini (0,005 g 1—2 korda päevas 10—12 päeva vältel), proseriini 
0,05 /о-list lahust süstida 1,0 ml naha alla ülepäeviti (kokku 10—12 
korda), enneaegse ejakulatsiooni korral on otstarbekohased novokaiini- 
süsted (2%-üst lahust 2—5 ml süstida lihasesse ülepäeviti, kokku 10 
korda), magneesiumsulfaat (25%-list lahust 5 ml süstida lihasesse üle
päeviti, kokku 10 korda).

Kõikide impotentsuse vormide puhul on näidustatud fosfori-, raua- 
ja arseenipreparaadid, sest need toimivad üldtugevdavalt ja toniseerivalt. 
Samal eesmärgil kasutatakse ka ženšenijuuretinktuuri (40—50 tilka hom
mikul ja õhtul) ja sidrunväändikutinktuuri (40 tilka hommikul ja õhtul). 
Muidugi ei piirdu impotentsuse raviks kasutatavate medikamentide loe
telu ülalnimetatutega. Peab märkima, et mitmete ravimite kohta leidub 
kirjanduses vastuolulisi andmeid. Näiteks ühed seksuoloogid peavad era
kordselt efektiivseks johimbiini, samal ajal kui teiste tähelepanekud 
näitavad, et sellel preparaadil pole mingeid eeliseid. Erinevaid arvamusi 
on ka meessuguhormoonide kasutamises. Viimaste kasutamine on igal 
juhul õigustatud meessugunäärmete alafunktsiooni korral.

Peale eespool kirjeldatud ravimeetodite peetakse kasulikuks ka 
elekterravi, prostata massaaži, ravikehakultuuri ja balneoteraapiat.

Lõpuks peatume lühidalt veel viljastamisvõimetusel, s. o. impotentia 
generandi’1. Juba Abu-Ali-Ibn-Sina (Avicenna) kirjutab «Arstiteaduse 
kaanonis», et sigimatus võib tingitud olla mehe sperma kvaliteedist. Kaas
ajal tehtud uurimused näitavad, et viljastumisvõimeliste spermatosoidide 
puudumine seemne vedelikus on väga sageli viljatute abielude põhju
seks. Näiteks 1963. а. M. Kunini poolt avaldatud andmete kohaselt on 
Voronežis lastetute abielude põhjustajateks 49 %-1 juhtudest mehed. 
29%-1 juhtudest naised ja 18%-1 juhtudest mõlemad abielupooled. Et 
lastetute abielude arv moodustab 10—15% abielude üldarvust, siis on 
arusaadav, kuivõrd paljudel meestel esineb impotentia generandi.

Viljastamisvõimetuse põhjuseks võivad olla põetud suguhaigused, 
eelkõige gonorröa, alkoholism, mõned nakkushaigused (kui nendega kaas
nes munandipõletik), kokkupuutumine mõnede toksiliste ainetega (kad- 
mium, etüleeritud bensiin jt.), ioniseeriva kiirguse mõju organismile, 
krüptorhism ning mitmed muud tegurid. Kuigi spermatosoide kahjusta
vaid tegureid tuntakse suhteliselt hästi, on impotentia generandi põhjusi
ja laadi selgitada igal konkreetsel juhul küllaltki raske. Et ejakulaadi 
uurimine üksi ei tarvitse alati anda andmeid efektiivse ravi määramiseks,
siis kasutatakse täiendavate uurimismeetoditena testis’e biopsiat ja spet
siaalseid biokeemilisi analüüse.

Raviks määratakse peamiselt meessuguhormoone ja vitamiine. Tea
tavatel juhtudel on näidustatud kirurgiline ravi. Impotentia generandi 
ravi on suhteliselt vähe efektiivne (E. Tyleri ja H. Singeri andmeil annab 
konservatiivne ravi tulemusi ainult 10% juhtudest). Impotentia generandi 
diagnoosimise ja ravi komplitseeritus eeldab nende küsimuste head 
tundmist. Seepärast on vajalik, et mõnede välisriikide eeskujul oleksid 
meie ravivõrgus vastava ettevalmistuse saanud spetsialistid (androloo- 
gid), kes võiksid enda peale võtta ka suguvõimetuse all kannatavate ini
meste ravimise.

SOOVITATAV KIRJANDUS: 1. Кол еш ков В. Д. Нервно-половые расстройства 
у мужчин. Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 1965. — 2. Кунин М. К- Изменение 
спермы при бесплодных браках. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Воронеж, 1963. — 
3. М и л ь м а н Л. Я. Импотенция. М., 1965. — 4. П о р у д о м и н с к ий И. П. Половые 
расстройства у мужчин. М., 1960. — 5. Р о м а н е н к о А. К. Мед. ж. Узбекистана, 1964, 
5. 61—63.
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ИМПОТЕНЦИЯ

X. Кахн

Резюме

Нарушение половой функциц. оказывает вредное действие как на психику и трудо
способность человека, так и на семейные отношения. По частоте, причинам возникно
вения и последствиям импотенцию, или половое бессилие, считают одной из социальных 
проблем современности.

Механизм возникновения половой слабости позволяет понять учение физиолога 
А. Ухтомского, который рассматривает половой акт как естественную доминанту. 
У мужчин половой акт состоит из либидо, эрекции, эякуляции и оргазма. От этих реф
лекторных звеньев зависит качество полового акта. Склонность одного или нескольких 
названных звеньев к патологическому торможению или чрезмерному возбуждению про
является половой слабостью Следовательно, импотенция в большой степени зависит от 
функционального состояния нервной системы. Нет сомнения, что современный быстрый 
темп жизни, обилие информации и другие факторы, утомляющие выших отделов цент 
рг.льной нервной системы, создают предпосылки для таких расстройств.

Лечение половой слабости — ответственная задача. Если оно сразу не дает эффек
та. то у больного может укрепиться мысль о том, что имеющиеся у него расстройства 
неизлечимы. Такая мысль, в свою очередь, может углубить болезнь — затруднить 
дальнейшее лечение. Поэтому лечение импотенции требует от медицинского работника 
хороших знаний и чувства такта и проводится комплексно. Прежде всего следует на
звать психотерапию, целью которой является внушение веры в выздоровление. Больные 
должны ориентироваться в вопросах физиологии и гигиены половой жизни. Это помо
гает понять, в чем заключены ошибки и как следует поступать в дальнейшем. Важную 
роль в лечении занимают достаточный и разнообразный отдых, водные процедуры, 
занятия физкультурой, чередование умственного труда физической деятельностью, пла
вание, а также спокойная обстановка дома, воздержание от переедания и злоупотреб
ления алкоголем, тщательное соблюдение правил личной гигиены и техники безопасно
сти при работе в условиях вредных для здоровья и другие средства, успокаивающие 
нервную систему и укрепляющие организм. Следует заметить, что, по литературным 
данным, лечение почти всегда дает хорошие результаты в том случае, если это делают 
со знанием дела и устранены факторы, которые отрицательно влияли на течение забо
левания.

Хорошие возможности есть и у медикаментозного лечения. При этом исходят из 
принципа, что при состоянии сексуального перевозбуждения следует назначать успокаи
вающие нервную систему препараты, а при торможении сексуальных рефлексов — пре
параты возбуждающего действия.

ARSTITEADUSE AJALOOST

J. W. L. LUCE 
(1750—1842)

Arstiteaduse kandidaat B. SCHAMARDIN
(Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist, direktor NSV Liidu 

Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige professor P. Bogovski)

Käesoleval aastal möödus 125 aastat kultuuritegelase, kirjaniku ja 
arsti Johann Wilhelm Ludwig Luce surmast. Tema tegevust on uuritud 
ja käsitletud eeskätt eesti keeleteaduse ja kirjandusajaloo aspektist 
[К. A. Hermann (1), A. Vinkel (5, 6), E. Koit (2), E. Laurentz (3), V. Mil- 
ler (4) jt.]. Tuleb märkida, et Luce tegevus ja püüdlused XVIII sajandi 
lõpul ja XIX sajandil väärivad esiletoomist ka arstiteaduse ajaloo seisu
kohalt.
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J. W. L. Luce

J. W. L. Luce, nagu mõned teisedki 
Baltimaade tolle ajajärgu progressiivsed 
tegelased (P. E. Wilde, J. C. Petri jt.), 
polnud päritolult balti sakslane, vaid 
Eestisse sisserännanu. J. W. L. Luce sün
dis 25. VIII 1750. a. Saksamaal Braun- 
schweigi osariigis postmeistri perekonnas, 
Vanemate soovil hakkas ta 1774. aas
tal usuteadust õppima, algul oma aja 
kohta kuulsas Göttingeni ülikoolis, hil
jem Helmstedti ülikoolis. Pärast ülikooli 
lõpetamist 1777. aastal töötas Luce Saksa
maal koduõpetajana, 1781. aastal aga siir
dus Saaremaale Kihelkonda Rootsikülla 
mõisnik O. W. Stackelbergi perekonda 
koduõpetajaks. 1783. aastal asus ta pastori 
kohale Püha kihelkonna kirikus pärast 
seda, kui ta eelnevalt juba kahel korral 
selle ettepaneku oli tagasi lükanud. Ent

pastoriametist loobus Luce juba 1785. aastal usuliste kahtluste ja haiguse 
tõttu. Samal aastal ostis ta endale väikese mõisa Kihelkonnas (Lahe
tagusel) ning hakkas põllupidajaks. 1789. aastal siirdus Göttingeni üli
kooli arstiteadust õppima. Tõuke selleks andis abikaasa surm, mis osalt 
oli tingitud puudulikust arstiabist Saaremaal. Pärast kaheaastast õppi
mist Göttingenis sai ta Erfurdis meditsiinidoktori kraadi. 1792. aastal
läks Luce Peterburi, et lasta end arstina atesteerida ja praktiseerimiseks 
luba saada. Et luba end oodata laskis, siis, jõudnud Saaremaale tagasi, 
asus Luce oma mõisa elama, kus ta sai kuulsaks talurahva ja aadlikest 
sugulaste arstijana.

1799. aastal nimetati Luce Saaremaa rüütelkonna hospidali kuraa
toriks. 1801. aastal asus ta Kuressaarde, kus tegutses arstina. Tema ette
panekul ja osavõtul ehitati aastail 1801—1804 Kuressaare lähedale (Tori 
laiule) uus hospidalihoone, mis^ haiglana oli kasutusel 1930. aastani. Luce 
planeeris hospidali ja juuresolevad kõrvalhooned küllaltki ruumikad, kus
juures pidas silmas, et see lihtne haigete isoleerimise ja poetamise koht 
muutuks edaspidi raviasutuseks, «tõeliseks meditsiinilis-kirurgiliseks ins
tituudiks», nagu kirjanik ise ütleb; kuid selle plaani täielikuks realisee
rimiseks ei jätkunud majanduslikke võimalusi [A. Vinkel (5)]. Luce oli 
hospidali kuraatoriks 1810. aastani. Kuressaares pidas ta mõnda aega 
raeapteeki. Aastail 1804—1820 tegutses Luce ka Kuressaare ringkonna 
koolide inspektorina, arendades progressiivset tegevust. Näiteks rajas ta 
Kuressaares saunikute lastele algkooli. 1817. aastal asutas ta Kuressaares 
Eesti seltsi, mille ülesandeks oli keelematerjali kogumine ja eesti keele 
arendamine. Luce suri 23. mail 1842. aastal (vana kalendri järgi).

Luce sulest on ilmunud üle 50 raamatu, artikli ning kirjutise. Mär
kimist väärivad tema eestikeelsed populaarteaduslikud kirjutised ja 
mõned saksakeelsed uurimused ning tähelepanekud Saaremaa rahva
meditsiini, meditsiinilise topograafia ja arstiteaduse ajaloo alalt.

Juba jutukirjanduslikus stiilis kirjutatud 43 palast koosneva kogu
miku «Saaremaa juturaamatus» (Sarema Jutto ramat, mis rahva lustiks 
ja kassuks on ülles pannud Johann Willem Luddi Ludse, Kolide ülle- 
vataja, I osa — Miitav, 1807, II osa — Pärnu, 1812) üksikutes palades 
leidub tervishoiualaseid nõuandeid ja õpetusi Sellise suurema pala moo
dustab raamjutustuse vormis esitatud «Wanna targa mehhe kirjotud pap- 
peri lehhed». Sellest võib leida üksikasjalikke näpunäiteid, mida teha 
õnnetus juhtude (uppumine, külmumine, varjusurm, poomine), soetõve, 
rõugete, tuulerõugete, leetrite, kurgutõve, sügeliste, roosi, ussihammus-
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tüse, paisete, põletuste ja paljude muude haiguslike seisundite puhul 
(«sure köhhaga kuiv többi», «nabba assemelt ärra» jne.). Kui juhendis 
toodud nõuandest ei piisa või ei ole abi, soovitab Luce pöörduda arsti 
poole ja hoiatab posijate ja soolapuhujate eest, kes petavad kergeusk
likke oma tembutamisega, samal ajal kui haigus ravi puudumise tõttu 
raskemaks muutub. Viimane motiiv leidub ka jutustuses «Võõras emma» 
ja mõnes muus kirjutises. Alkoholismivastase propaganda elemente 
leiame jutupalas «Kalla püdia». Mitmes jutustuses selgitab Luce toit- 
lusolude ratsionaalsema korraldamise võimalusi taludes, propageerib puu- 
ja köögiviljaaedade asutamist («Külli aeg», «Pissoke Kärner», «Rikkad 
tallomehhed» jt.). Tervishoiualaste teadmiste propageerimisel (nagu ka 
talupoja moraalsel ja majanduslikul harimisel) kasutab Luce õpetlike 
näidete toomise ja pahede hukkamõistmise võtet.

Põhjalikumaks spetsiaalselt meditsiinilisi teadmisi propageerivaks 
teoseks on «Terwisse Katekismusse Ramat» (Tallinn, 1816), milles käsit
leb hügieeniküsimusi (väikelaste hoidmine, laste kasvatamine, toitumise 
tervishoid, elamuhügieen, töö ja puhkus jt.) ning annab näpunäiteid hai
guste puhuks. Ka selles raamatus võitleb Luce soolapuhujatega. «Ter
vise katekismus» oli kaua aega tervishoiu käsiraamatuks Saaremaal. 
Raamatu mõju on seletatav sellega, et Luce, olles elanud ja töötanud 
vahetult kontaktis eestlastega ning uurinud kohalikku rahvameditsiini, 
oskas lugejale õigesti läheneda. Luce meditsiinialastest populaarteadus
likest kirjutistest väärib mainimist veel «Mihkli Marti maenitsus Eesti-Ma 
tallo-rahwall, ne rubbide-pannemisse pärrast» (Eesti-Ma-Rahva Kalen
der, 1812), milles autor propageerib rõugete pookimist. Samas ta mär
gib, et on väär ja fataalne uskuda rumalat seisukohta — kes surmale 
on määratud, seda ei aita arstirohi. Luce võitleb lihtrahva hulgas laial
daselt levinud asjatu aadrilaskmise kombe vastu.

Lucelt pärineb üks esimesi põhjalikumaid uurimusi eesti rahvamedit
siini alalt — «Heilmittel der Ehsten auf der Insel Oesel» (Pärnu, 1829), 
mille väärtus rahvameditsiini uurijaile on säilinud tänapäevani. Nagu 
autor eessõnas märgib, on ta selle teose kirjutamiseks kogunud Saare
maalt materjali 38 aasta vältel ja siiski ei ole suutnud hõlmata kõiki 
rahva hulgas kasutatavaid ravimtaimi. Teoses tuuakse mineraalse, taimse 
ja loomse päritoluga ravivahendite loetelu, peatutakse nende vahendite 
tarvitamise viisidel ja näidatakse, milliste haiguste puhul saarlased neid 
on kasutanud. Edasi kirjeldatakse instrumentaalseid ravivahendeid ja 
mõnda fantastilise iseloomuga raviviisi. Teos annab huvitava ülevaate 
tolleaegsest rahvameditsiinist ja lihtrahva ravioludest. Selgub, et kuigi 
esineb paljusid põhjendamata, müstikaga seotud ning isegi ohtlikke ravi
viise, on nii mõnegi ravimtaime või ravivõtte kasutamine teaduslikult 
põhjendatud. Luce juhib tähelepanu sellele, et eestlaste poolt loodusest 
võetud ravimtaimede kasutamine põhineb puhtempiirilistel tähelepane
kutel. Teoses märgitakse aurusauna, kupupaneku ja aadrilaskmise laial
dast levikut, millest viimane järjekordselt satub autori kriitika alla. Teo
ses märgitakse ka, et paljud eestlastest ravitsejad oskavad hästi ravida 
liigesenihestusi ja jäsemete luumurde, üksikutes perekondades olevat 
opereeritud noaga.

Rahvameditsiini uurimisega on tihedalt seotud ka Luce sulest ilmu
nud botaanika-alane uurimus [Topographische Nachrichten von der Insel 
Oesel in medicinischer und ökonomischer Hinsicht (Prodromus Florae 
osiliensis), Riia, 1823; Nachtrag zum Prodromo Florae osiliensis nebst 
einem vollständigen Register, Tallinn, 1829]. Nende teoste väärtust tõs
tab veel see, et Luce on need varustanud ka taimede eestikeelsete nime
tustega (ta leiab, et Saaremaal on samal ravimtaimel sageli mitu nime). 
Raamatus «Topographische Nachrichten...» toob autor ka meditsiinilis- 
topograafilisi andmeid tolleaegse Saaremaa kohta ning juhib esimesena
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tähelepanu Saaremaa omapärasele floorale, peatub saarlaste antropoloo
gial, demograafial, eluviisidel, riietusel, toitumisel jm.

Mõnes kirjutises peatub Luce meditsiinilis-ajaloolistel küsimustel, 
puudutades peamiselt Saaremaa maahospidali ajalugu [Beschreibung der 
Wohltätigen Anstalten in der Provinz ösel, Riia, 1815; Inland, 1837, Nr. 
38, lk. 635—637].

Meditsiinialastest töödest tuleks märkida veel 1794. a. ilmunud 
«Ueber die Ursache der Degeneration der organisierten Körper» (Göttin- 
gen, 1794), «Versuch über Hypochondrie und Hysterie» (Gotha ja Peter
buri, 1797) ja mitmeid lühemaid kirjutisi (näovalude kohta, veterinaaria 
küsimustes jne.). «Versuch über Hypochondrie und Hysterie» on mõel
dud käsiraamatuna noortele arstidele, mis selgitab mõnede närvisüs
teemi haiguste diagnoosimist ja ravi. Selle teose puhul väärivad märki
mist küllaltki põhjalik sümptomaatika kirjeldus ja autori poolt püstita
tud tees individuaalse lähenemise vajadusest ravi määramisel, mis peab 
olenema haiguse iseärasusest.

Meditsiinialased kirjutised hõlmavad ainult osa Luce loomingust. Ta 
on kirjutanud veel nii eestikeelseid õpetlikus vormis juturaamatuid kui 
ka saksakeelseid luuletusi ning teoseid ajaloo, põllumajanduse jm. vald
konnast. Luce oli paljude teaduslike seltside liige, sealhulgas Peterburi 
farmaatsiaseltsi liige.

Pärisorjuse ajal, mil eesti talupoja elutingimused olid äärmiselt eba- 
sanitaarsed ning levisid mitmesugused ägedad ja kroonilised haigused, on 
Luce tegevus meditsiinialaste teadmiste ja nõuannete populariseerimisel 
kahtlemata eriti hinnatav. Luce ei mõistnud otsustava kriitikaga välja 
astuda nende pahede põhjuste (pärisorjuse ja balti saksa aadlist koos
neva valitseva klassi rõhumise) vastu, mis on seletatav tema vaadete 
piiratusega nendes küsimustes. Nagu märgib C. R. Jakobson, on «temal 
hea tahtmine olnud», ta on rahva elu-olu püüdnud parandada ja anda 
nendele meditsiinialaseid teadmisi.

KIRJANDUS: 1. Hermann, К. A. Eesti kirjanduse ajalugu. 1898, 236—250. — 
2. Koit, E. Eesti keel ja saarte murre J. W. L. Luce kajastuses. Keel ja Kirjandus, 
1963, 5, 276—279. — 3. L a u r e n t z, E. Johann Wilhelm Ludwig von Luce. M. J. Ei
sen. Tähtsad mehed V. Tartu. 1885, 3—24. — 4. M i 11 e г, V. Johann Willem Luddi 
Ludse. Kommunismi Ehitaja, 28. dets. 1957. a. — 5. V i n к e 1, A. J. W. L. Luce kul
tuuriline ja kirjanduslik tegevus. Keel ja Kirjandus, 1958, 4—5, 216—230. — 
-6. Vinkel, A. J. W. L. Luce. Eesti kirjanduse ajalugu I. Tallinn, 1965, 278—283.

И. В. Л. ЛУЦЕ 
(1750—1842)

Б. Шамардин

Резюме

В 1967 году исполнилось 125 лет со дня смерти деятеля культуры, писателя и 
врача И. В. Л. Луце 

' Большого внимания заслуживает общественная и научная деятельность Луце, про
текавшая в конце XVIII — первой половине XIX столетия на о-ве Саапемаа. Луце — 
автор ряда медицинских научно-популярных произведении на эстонском языке в том 
числе научно-популярного руководства «Катехизис здоровья» (1816 г.). В своих про
изведениях Луце часто пользовался формой рассказов, сочетая в них полезные меди
цинские и гигиенические знания с наглядно-поучительными примерами из жизни. Его 
«Катехизис здоровья» пользовался большой популярностью у населения. Луце боролся 
со знахарством, давал указания по воспитанию детей, по гигиене питания и жилищ, по 
оказанию помощи при несчастных случаях и болезнях, боролся против широко распро
страненной среди населения привычки ненужного кровопускания. *

1 Перу Луце принадлежит одно из первых подробных исследований по эстонской на
водной медицине (1829 г.), основанное на 38-летнем опыте изучения этого вопроса. 
В этом произведении приводятся перечни народных средств, применяемых населением
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с-ва Сааремаа, и указываются способы их применения при различных заболеваниях, 
а также дан обзор состояния народной медицины и условий лечения.

Ряд произведений и статей Луце посвящен вопросам медицинской топографии, 
истории медицины о-ва Сааремаа и различным вопросам практической медицины.

Медицинские произведения охватывают только часть опубликованных работ Луце. 
Другие произведения Луце касаются вопросов экономики, истории, этнографии, 
сельского хозяйства и т. д. Кроме того, он написал ряд книг поучительного характера 
на эстонском языке для народного чтения. В 1817 году Луце основал в г. Курессааре 
(Кингисепп) эстонское общество, целью которого было изучение эстонского языка.

При крепостном строе, когда жизнь эстонских крестьян протекала в крайне анти
санитарных условиях и имело место широкое распространение различных острых и хро
нических заболеваний, деятельность Луце в области популяризации медицинских знаний 
являлась особенно ценной. Луце не умел выступать с решительной критикой причин 
этих бедствий — угнетения со стороны крепостного строя и немецко-балтийского дво
рянства, что объяснялось ограниченностью его взглядов по этим вопросам. Однако он 
боролся за здоровье населения путем распространения медицинских знаний.

KONVERENTSI!*  ЗА N5UPIt*AAAISEB

EESTI NSV TERAPEUTIDE IV KONGRESS

23 .—25. juunini s. a. Tartus toimunud kongressiga tähistasid Eesti NSV tera
peudid Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva. Kavas oli kolm 
peamist probleemi, nimelt terapeutilise abi organisatsioon, sisehaiguste kulg eakatel 
ja raugaeas haigetel ning nefroloogia.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peaterapeut A. Gunter andis ülevaate 
vabariigi terapeutide saavutustest ja ülesannetest. Polikliinikus töötavate terapeu
tide töömeetodite edasist täiendamist valgustas N. Elšteini ettekanne. Esimest 
probleemi puudutavad ülejäänud ettekanded käsitlesid haigete dispanseerimist (S. Ju
ha n s о o, L. Maurer ja E. Lutsuver, N. Volohhonskaja, V. G о r - 
d о n, E. О m e 1 jt.), ateroskleroosi epidemioloogiat (E. P r e i m a t e, E. Kõva- 
nõva ja M. S t u c e), reumavastast võitlust ja selle lähemaid ülesandeid Eesti 
NSV-s (L. Päi, D. Judeikina ja E. Müllerbek). Kõne all olid veel seadus
pärasused sisehaigusi põdevate isikute polikliinikusse pöördumise sageduses (F. F e 1 - 
1 e r, G. P о d m о g i 1 n a j a ja V. Rand), terapeutide, röntgenoloogide ja radio
loogide koostöö (S. S а 1 z m a n), sisehaigusi põdevatele haigetele antud meditsiini
line kiirabi (A. Gerassimenko, H. Zdorovjak, N. Sokovikov, A. Poots, 
H. Luide), kompleksse ravi puudused polikliinikus (E. G i b e s), lühiajaline haigla
ravi (G. Semjonov) ja haigla osakondade tegevus pärast viiepäevasele töönäda
lale üleminekut (V. Ilmoja).

Teise probleemi valdkonnas arutati haiglaravi vältuse pikenemist seoses elanik
konna «vananemisega» ning sellest sugenevat voodikohtade puudust haiglates eakate 
ja vanade inimeste tarvis (N. Elštein ja kaasautorid, V. N о о г, А. V а p r a jt.). 
Kiievi arstid (D. Tšebotarjov, O. Korkuško, J. Kalinovskaja, V. Dže- 
m a i 1 о, P. Orlov ja G. Buinovitš) esitasid huvitavaid andmeid hüpokineesia 
mõjust elundite ja elundsüsteemide funktsionaalse seisundi näitajatele. Vaatluse 
alla võeti ka südame isheemilise haiguse kliinik ja kulg (А. К a t i n a ja L. M а r d - 
na, A. Randvere, G. Georgijevskaja ja N. Gluhhovtšenko Kiie
vist, K. Lust, A. Vorobjov, L. Starokadomskaja jt.), koronaar- ja aju- 
vereringe häirete koosesinemine (N. Mankovski ja A. Mints Kiievist), südame 
bioelektriline pilt (K. Rägo ja R. Ridala), südame rütmihäired südameglüko- 
siididega ravimisel (A. Baubinene ja P. Zabelja Kaunasest). Kopsuhaiguste 
kulgu ja ravi mitmest aspektist vaadeldi V. Küngi, L. Mardna ja Õ. Peetsi. 
A. Vapra ja kaasautorite jt. töödes. Käsitleti veel gastroenteroloogiat (I. Vo- 
loštšenko Kiievist, K. Allpere ja kaasautorid), leukooside kulu iseärasusi 
(A. Mardna, H. Š 1 i k ja R. P õ d e r), reumatoidartriidi kliinilise pildi iseära
susi (N. Bartelsen ja E. Soonets) ja vanemate inimeste surma põhjusi 
(J. Anšelevitš ning I. Dildarov Riiast).

Kolmanda probleemi (s. o. nefroloogia) valdkonnas kuulati ettekandeid püelo- 
nefriidi diagnoosimisest ja ravist (K. Kõrge, S. Aru, G. Tulmin ja V.Tše- 
m a r i n ning L. Javorkovski ja A. Kumsarse Riiast), nefrogrammide 
muutustest renaalse etioloogiaga hüpertooniatõve ja hüpertensioonide puhul (Z. Ja - 
nuškevicius ja Z. Satkevicius Kaunasest), liitvalkude sisaldusest kroo
nilisi neeruhaigusi põdevate isikute vereseerumis (Z. Dabolinja ja V. Vitin 

450



Riiast), neerukah j ustustest suhkurtõve korral (L. А u n, I. К о n t о r ja A. Juske), 
neerupatoloogiast reumatoidartriiti põdevatel haigetel (L. Sepp ja A. Juske). 
. + ,kongressi tööst võttis osa üle 200 arsti ja arstiteadlase. Seal esitatud ja aru
tatud tood avaldati kogumikus.

A. Gunter ja N. Elštein

TEADUSLIK KONVERENTS TALLINNA HARJUMÄE HAIGLAS

2- -u 1967. a. toimus Tallinna Harjumäe Haiglas teaduslik konverents, mis 
oli pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale. Konve
rentsi avas Tallinna TSN Täitevkomitee Tervishoiu Osakonna juhataja U. M e i - 
ka s, kes muuhulgas rõhutas igapäevase arstitöö teadusliku analüüsimise osa
tähtsust elanike meditsiinilise teenindamise parandamiseks.

.... K- Feller, G. Podmogilnaja ja V. Rand analüüsisid arstide poole 
pöördumist polikliinikus, V. Davidovitš esitas ettepanekuid polikliiniku ja 
haigla koostöö parandamiseks. I. Millermann kõneles endokrinoloogiaosakonna 
tegevusest, mis avati kolm aastat tagasi Tallinna Harjumäe Haiglas. N. E 1 š t e i n i, 
M. Kure, L. Rakitskaja, N. Bartelseni ja V. Gordoni ühises töös 
konstateeriti, et vastavalt eakate haigete osatähtsuse suurenemisele suureneb ka 
vajadus nendele ettenähtud voodikohtade järele haiglates. Müokardiinfarkti juhtu
dest Tallinnas rääkis A. Randvere, ägedat kopsupõletikku põdevatele haigetele 
antud meditsiinilise abi kvaliteeti analüüsisid V. Gordon ja N. Volohhons- 
kaja. N. Bartelsen ja E. Soonets esitasid uurimisandmeid reumatoid- 
artriidi kulu kohta eakatel inimestel.

Allakirjutanu andis üksikasjaliku ülevaate Tallinna Harjumäe Haigla tege
vusest 53 aasta jooksul.

Konverentsist tegi kokkuvõtte linna peaterapeut N. Elštein.

R. Mirošnitšenko

TALLINNA RAVIASUTUSTE TERAAPIAOSAKONDADE JUHATAJATE SEMINAR

27.—29. juunini 1967. a. toimus Tallinna raviasutuste teraapiaosakondade juha
tajate seminar. Seminari avas Tallinna Linna TSN Täitevkomitee Tervishoiu 
Osakonna juhataja U. Meikas, seminari tööd juhtis linna peaterapeut N. El
štein.

Kolme päeva jooksul olid kõne all terapeutilise abi arengu teed NSV Liidus, 
rajataguste riikide terapeutilise abi organisatsioon, samuti polikliinikute ja haiglate 
teraapiaosakondade töönäitajad ning matemaatilised meetodid teraapiaosakondade 
juhatajate töö analüüsimiseks. Ühtlasi arutati Tallinna elanikele antava terapeu
tilise abi arengu perspektiive.

N. Ilves

DERMATOVENEROLOOGIDE SEMINAR

22. ja 23. septembril 1967. a. toimus Tartus dermatoveneroloogide vabariiklik 
seminar. Professor H. V ahter käsitles avaettekandes aktuaalseid küsimusi naha
haiguste diagnoosimise valdkonnast ja märkis, et eksidiagnooside põhjuseks on 
nahahaiguste tunnuste polümorfism (dermatoloogilisi sündroome on ligikaudu 5000), 
atüüpilised haigusjuhud ja uued haigusvormid. Uute ravimite kasutamise tõttu on 
muutunud paljude haiguste kliiniline pilt ja kulg. Antibiootikumravi tulemusena 
täheldatakse sageli kandidamükoosi, kortikosteroidid võivad põhjustada lupus eryt- 
hematodes’t meenutavat haigust jne.

L. Kaljas valgustas mõnede akuutsete ja krooniliste dermatooside (lupus 
erythematodes, psoriasis vulgaris, alopecia jt.) ravi ja profülaktikat. Allakirjutanu 
pööras peamiselt tähelepanu kutse-nahahaiguste profülaktikale ja soovitas kasutada 
histaglobiinravi töölistel, kelle hulgas kutse-nahahaigusi esineb sageli. Urogenitaal- 
trakti haigusi käsitlesid V. Bogdanova ja E. Rõigas. P. Ott kõneles ras
kustest naha- ja suguhaiguste diagnoosimisel laboratoorsete meetodite varal. 
R. Uuetoa ja B. Rubinštein analüüsisid dermatoveneroloogiaasutuste tööd 
ja selgitasid rajoonides töötavate dermatoloogide lähemaid ülesandeid.

Seminarist osavõtjad tutvusid arstliku konsultatsioonikomisjoni tööga Tartu 
Linna Naha- ja Suguhaiguste Dispanseri statsionaaris.

N. Schamardin
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SANITAAR-EPIDEMIOLOOGIATEENISTUSE JUHTIDE NÕUPIDAMISELT

3. oktoobril 1967 toimus Tallinnas sanitaar- ja epidemioloogia jaamade pea
arstide ning rajoonihaiglate sanitaar- ja epidemioloogiaosakondade juhatajate nõu
pidamine, mida juhatas vabariigi peasanitaararst ministri asetäitja O. Tamm.

Aruande jaamade 1967. aasta vastastikusest kontrollist esitas Sanitaar-Epide- 
mioloogia Valitsuse juhataja I. Masik. Soolenakkustest vabariigis kõneles Vaba
riikliku Sanitaar-Epidemioloogia Jaama epidemioloog A. Fominõhh, meningii
tidest Pärnus Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise 
Instituudi vanem teaduslik töötaja T. К u s 1 a p, terviseülikoolide tööst Vabariikliku 
Sanitaarhariduse Maja peaarst T. Raudsepp, jooksvatest aktuaalsetest küsi
mustest Sanitaar-Epidemioloogia Valitsuse inspektorid.

Lõppkokkuvõttes kriipsutas ministri asetäitja alla vajadust tõhustada võitlust 
atmosfääri, vee ja pinnase saastamise ning soolenakkuste vastu ning suurendada 
sanitaarorganite nõudlikkust radioaktiivsete ainetega tegelevate ettevõtete ja tervis
hoiuasutuste töö vastu.

Nõupidamisest osavõtjaile organiseeriti ekskursioon Kurtna Linnukasvatuse 
Katsejaama, kus tutvuti jaama ja majandi tööga ning tunti mõnu saunaleilist

M. Kink

ÜLELIIDULINE KONVERENTS TALLINNAS

19. —22. septembrini 1967. a. toimus Tallinnas üleliiduline konverents, mille 
kava hõlmas looduslike veekogude ja põhjavete kaitset reostumise eest. Osavõtjate 
hulgas oli meedikuid, biolooge, hüdrokeemikuid, hüdrolooge, geolooge, sanitaar
tehnikuid ja tehnolooge, kokku üle 400 delegaadi ja külalise. Konverentsi tööst 
võtsid osa ka EKP Keskkomitee sekretär K. Vaino ja Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu esimehe asetäitja A. Veimer.

Konverentsi avas Vene NFSV kommunaalmajanduse ministri asetäitja tehnika
doktor professor F. S e v e 1 j о v. Esimesel plenaaristungil anti ülevaade veeres
sursside sanitaarkaitse (I. В о г о d a v t š e n к o), reovete puhastamise (Z. О r 1 о v s к i 
ja G. Godes) ja vee kvaliteedi kontrolli (M. Tarassov) olukorrast NSV Liidus. 
Dotsent H. V e 1 n e r i (Tallinn) ettekandes olid vaatluse all reovete segunemine 
ja veekogude isepuhastamine.

Kahel järgmisel päeval jätkus töö sektsioonides. Esimeses sektsioonis arutati 
reovete puhastamist eeskätt insenerilis-tehnilisest aspektist. Teises sektsioonis tulid 
ettekandmisele tööd reovete segunemise ja veekogude isepuhastamise uurimise vald
konnast. Selle sektsiooni töö oli ühtlasi 1965. a. Tallinnas toimunud I üleliidulise 
sümpoosioni töö jätkuks. Kolmandas sektsioonis olid kõne all vee kvaliteedi uuri
mise ja kontrolli probleemid. Sel alal tehtud tööst annavad tunnistust 84 ettekande 
kokkuvõtted, mis avaldati konverentsi materjalides.

22. septembril toimunud teisel plenaaristungil tehti sektsioonide esimeeste 
aruannetes kokkuvõtted sektsioonide tööst. Konverentsi otsuses märgiti muuhulgas 
ka funktsioonide täpse jaotamise vajadust maaparandus-, veemajandus-, hüdro- 
meteoroloogia-, geoloogia-, kalakaitse- ja tervishoiuorganite vahel veeressursside 
kaitsmisel.

I. Veldre

ÜLELIIDULINE PULMONOLOOGIA-ALANE SÜMPOOSION

13.—14. juunini 1967. a. toimus Leningradis üleliiduline sümpoosion, mille 
programmis oli krooniliste mittespetsiifiliste kopsuhaiguste epidemioloogia.

Huvipakkuv oli NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia probleemikomisjoni juha
taja professor N. Moltšanovi ettekanne, milles ta andis ülevaate mittespet- 
siifilistest kopsuhaigustest kaasajal. Eri autorite ettekannetes käsitleti kroonilise 
kopsupõletiku epidemioloogiat mitmest aspektist, samuti jagati selle haiguse vara
jaseks väljaselgitamiseks korraldatud massilistel uurimistel saadud kogemusi ja 
pöörati tähelepanu mittespetsiifiliste krooniliste kopsuhaiguste kulu iseärasustele 
mitmesuguses vanuses haigetel.

L. Jannus, A. Reinvald, J. Karusoo, S.-E. Raukas, L. Maser 
ja L. Sauemägi esitasid andmeid epidemioloogilise uurimise tulemustest kroo
niliste mittespetsiifiliste kopsuhaiguste väljaselgitamisel Eesti NSV-s. Allakirjutanu 
käsitles ägedat kopsupõletikku põdenute dispanseerimist, mis kujutab endast kroo
nilise kopsupõletiku profülaktika meetodit.

Kokkuvõtte tegi professor N. Moltšanov, kes rõhutas, et sümpoosion tões
tas arutlusel olnud probleemi aktuaalsust, kusjuures see aitab meditsiinitöötajate 
tähelepanu suunata kroonilistele mittespetsiifilistele kopsuhaigustele. On tõsi, et 
need haigusjuhud viimaste aastate jooksul on sagenenud.

N. Elštein
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VIROLOOG1A-ALANE SESSIOON MOSKVAS

.p .. 27- 30. juunini 1967. a. korraldati Moskvas NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 
“o* lorhueliidi ja Viirusentsefaliitide Instituudi XIII teaduslik sessioon, mis oli 
pühendatud viroloogia aktuaalsetele probleemidele ja viirushaiguste profülaktikale. 
Sessioonist võttis osa üle 500 teadlase, sealhulgas ka 12 välisriigist. Kuulati 175 
ettekannet.

Peale kahe plenaaristungi toimusid veel alasektsioonide istungid, mille temaa
tikaks olid enteroviirused, marutõbi, puukentsefaliidid, leetrid, arboviirused ning 
viiruste geneetika, morfoloogia ja interferooni küsimused.

Avaettekandega leetrivastasest atenueeritud elusvaktsiinist esines plenaar
istungil professor M. T š u m а к о v. Ta märkis, et atenueeritud leetriviiruse tüve
dest saadud vaktsiiniga on printsipiaalselt lahendatud püsiva leetrivastase immuun
suse saavutamise probleem. Poliomüeliidi ja Viirusentsefaliitide Instituudis ahvi 
neerukoe rakkudel valmistatud vaktsiin on esialgsetel andmetel madala reakto- 
geensusega, kuid heade immunoloogiliste näitajatega.

NSV Liidus alustati laste massilist vaktsineerimist leetrite vastu. Meie vaba
riigis toimub eelkooliealiste laste massiline vaktsineerimine käesoleva aasta juuni
kuust alates (kasutatakse Poliomüeliidi ja Viirusentsefaliitide Instituudis valmista
tud vaktsiini).

Poliomüeliidialastes ettekannetes käsitleti immunsuse kestusega seoses olevaid 
küsimusi (professor F. Przesmycki Varssavist, professor L. Stoikovitš Belg
radist) ja poliomüeliidi epidemioloogilist olukorda mitmes riigis. Näiteks Poolas 
haigestus poliomüeliiti 1964. aastal 11 ja 1965. aastal 18 inimest, 1966. aastal aga 
registreeriti ainult 1 poliomüeliidijuht. Poliomüeliidivastaste antikehade tiiter ei 
olnud vaktsineeritud kolme aasta jooksul nimetamisväärselt alanenud.

Poliomüeliidivastases profülaktikas saavutatud headele tulemustele vaatamata 
juhiti sessioonil tähelepanu vajadusele korraldada vaktsineerimisi regulaarselt, et 
ei tekiks vastuvõtlikke kontingente, kes on soodsaks pinnaks polioviiruse levikule 
ja seega uute haigusjuhtude tekkimisele.

Käsitleti ka teiste enteroviiruste tsirkuleerimist ja muid epidemioloogiaga 
seoses olevaid probleeme. Viimase paari aasta jooksul on professor M. Vorošilova 
juhendamisel interferentsi põhimõttel hakatud kasutama üksikute atenueeritud 
enteroviiruste (ECHO 1, 8) tüvesid, et välja töötada uusi profülaktikameetodeid. 
Sellesuunalisi uurimisi tehakse ka meie vabariigis.

Väga huvipakkuv oli onkolüütiliste viiruste probleem, mida arutati sessiooni 
viimasel plenaaristungil. Vastava ettekandega esines professor M. Vorošilova 
koos kaasautoritega. Onkolüütiliste viiruste toimemehhanism põhineb autorite arva
muse kohaselt üksikute enteroviiruse tüüpide lüütilisel toimel vähirakkudesse. 
Manustatavad vaktsiinikogused on väga suured. Ettekandes toodi andmeid üksikute 
haigete kohta, kelle puhul ühe aasta jooksul saadud tulemused on olnud paljutõo
tavad. Väga huvitav oli Läti NSV Teaduste Akadeemia Mikrobioloogia Instituudi 
töötaja arstiteaduse kandidaat A. Mycenieksi sõnavõtt. Ta esitas andmeid vakt
siini kasutamise tulemustest emaka-, mao- ja kopsuvähi puhul. Tuleval aastal on 
lätlastel plaanis korraldada Riias onkolüütiliste viiruste alane sümpoosion. Eespool 
mainitud probleemi edasiarendamine võib tuua nii mõndagi uut onkoloogiasse.

Sessioon oli väga hästi organiseeritud ning andis palju uut ning kasulikku 
nii teooria kui ka praktika valdkonnas. Meie vabariigist võtsid sealt osa vabariigi 
peaepidemioloog K. Vassiljeva ja allakirjutanu.

T. К u s 1 a p

INTERV3UV

ARSTITEADUSKONNAS ALUSTAS TÖÖD UUS OSAKOND

1. septembrist 1967 alustas Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna juures 
tööd pediaatriaosakond. Osakonna avamise puhul usutlesime pediaatria kateedri 
juhatajat, Eesti NSV teenelist arsti dotsent Leida Kerest.

Kuidas seda sündmust hinnata?
«Kõige positiivsemalt. See oli meie kateedri ammune unistus. Tegelikult tähen

dab see suurt sammu edasi kvalifitseeritud lastearstide kasvatamisel, ühtlasi laste 
tervise kaitse ja ravi tõhusamat korraldamist Eesti NSV-s üldse. Niipalju kui asi 
pediaatrite ettevalmistuse organisatsioonilisse külge puutub, jõudsime alles nüüd 
üleliidulisele tasemele. Vennasvabariikides saavad pediaatrid kõikjal spetsiaalse ette
valmistuse (peamiselt meditsiiniinstituutide pediaatria fakulteetides). Seega olid 
kateedri ootused üsnagi mõistetavad.»



0 «Osakonna loomine püsis konkreetselt päevakorral vist juba ammu?»
«Üle kümne aasta. Selle avamist taotleti esmakordselt 1956. aastal tolleaegse 

kateedrijuhataja Zinaida Saare energilisel algatusel. 26. septembrist 1956 on 
pärit ka Eesti NSV Ülemnõukogu otsus, milles osakonna asutamine vajalikuks 
tunnistatakse. Z. Saare ettepaneku kohaselt tuli 1957/58. õppeaasta raviosakonna 
3. kursuse üliõpilaste hulgast moodustada pediaatriarühmad; samal ajal pidi 
pediaatriaüliõpilasi vastu võetama 1. kursusele. Rühmad tõepoolest moodustatigi 
ja esimene lend selles korras ettevalmistatud lastearste lõpetas ülikooli 1960. aas
tal. Kuid 1. kursusele pediaatriaüliõpilasi vastu ei võetud ja osakonda ei loodud. 
Mõnesugustest valesti mõistmistest tingitud vastuseis osakonna moodustamisele 
kestis üllatavalt kaua.»

«Ometi on kateeder pediaatreid n. ö. mitteametlikus korras juba arvukalt 
ette valmistanud?»

«Pärast sõda ligi 300. Kuni 1959. aastani saatis raviosakond ellu 112 pediaat
rit, kusjuures spetsialiseerumine toimus alles 6. kursusel. Uue korra järgi lõpetas 
aastail 1960—1967 ülikooli 185 pediaatrit. Algul, nagu juba öeldud, hakkasid nad 
eriala õppima 3". kursusel, hiljem peeti neile lisaloenguid ja korraldati spetsiaal
seid praktikume 4. kursuse sügissemestrist alates. Ametlikult olid nad siiski ravi
osakonna üliõpilased, mistõttu lõpetajad said tavalise raviarsti diplomi. Käesoleval 
aastal vastu võetud üliõpilased lõpetavad ülikooli juba täieõiguslike pediaatritena ja 
neile antakse pediaatridiplom.»

• «Kui palju üliõpilasi tänavu vastu võeti?»
«Avaldusi oli esitanud 49 noort, vastu võeti 25, nende hulgas 2 noormeest. 

Võistlus oli tugevam kui raviosakonna eesti voorus.»
0 «Töö spetsiifikast lähtudes ongi vist õigem eelistada naisüliõpilast?»
«Ei, mispärast? Meespediaatrite hulgas on vägagi tublisid arste. Arvan, et 

meesüliõpilasi võiks tulevikus olla rohkem.»
0 «Kui suur on vabariigi igaaastane pediaatrite vajadus?»
« 20—25. TRÜ perspektiivplaani kohaselt tulebki kuni 1980. aastani igal keva

del 25 uut pediaatrit vastu võtta. Praegu on neist otsene puudus Tallinnas, Kohtla- 
Järvel, Rakveres ja Viljandis. Peale selle on paljud lastearstide kohad praegu 
veel mittepediaatritega täidetud.»

@ «Milliseid käegakatsutavaid paremusi annab uue osakonna avamine?»
«Spetsialiste tuleb varakult nende eriala suunas kasvatama hakata. Uute 

õppekavade alusel saabki tulevane pediaater nüüd paljudes ainetes algusest peale 
spetsiaalse kallaku. Võtame näitena kas või anatoomia. Anatoomia loenguid pee
takse pediaatriaüliõpilastele juba 1. kursusel raviosakonna üliõpilastest eraldi. See
sama on kehtiv mitmete muude ainete kohta.

Samal ajal pole üliõpilasi mõtet koormata õppeainetega, mida neil tingimata 
vaja ei ole. Igale meedikule on selge, et lastehügieen ja -haigused erinevad üsnagi 
mitmeti täiskasvanute ja raukade omast. Seni pidid pediaatriks spetsialiseeruvad 
üliõpilased omandama eranditult kõik raviosakonnas nõutavad ained. Lisaks tuli 
neil eriala kohaselt sooritada lastehaiguste propedeutika, teaduskonnapediaatria, 
hospitaalpediaatria ja laste nakkushaiguste eksamid. Otorinolarüngoloogias, neuro
loogias, psühhiaatrias ja muudel erialadel said nad ainult üldarstile vajalikud tead
mised. Lühidalt — tulevased pediaatrid olid koormatud mittevajalikuga, kuid samal 
ajal jäi neil vajaka erialasest pagasist. Olukorda iseloomustas hästi seegi fakt, et 
üliõpilased ei saanud küllaldase energiaga osa võtta ÜTÜ tööst. Selleks polnud 
lihtsalt aega. Uute õppekavade alusel saavad nad oma erialaga märgatavalt rohkem 
tegelda. Ja seda igas suunas. Nüüd peaks neil jäärna aega ka teaduslike tööde 
kirjutamiseks ja erialase kirjanduse lugemiseks.»

«Milliseid eeskujusid kasutati õppekavade koostamisel?»
«Õppetöö toimub üleliiduliselt kehtiva pediaatria-fakulteedi õppeprogrammi 

alusel. Hea eeskujuna peame silmas Leningradi Pediaatria Meditsiiniinstituuti, mis 
on ainus spetsiaalne pediaatreid ettevalmistav õppeasutus Nõukogude Liidus ja 
pediaatrias juhtiv metoodiline tsentrum. Selle õppeasutusega on meil häid side
meid. õppeprotsessis joondume kindlalt nende järele.»

© «Seni oli vabariigis pediaatrite ettevalmistamiseks broneeritud 10 kohta 
aastas just selle õppeasutuse juures. Kas pediaatrite väljaõpetamise see vorm jääb 
ka edaspidi püsima või muutub nüüd, pärast osakonna loomist, ülearuseks?»

«Nagu näitavad kogemused, läheb suur osa sel viisil ettevalmistatud pediaat
ritest vabariigi jaoks kaduma, sest nad ei pöördu Eesti NSV-sse enam tagasi. 
TRÜ-s on seni pediaatriat õppinud ka osa vene osakonna üliõpilasi, iga aasta 2—4.

Tahaksin lisada ainult veel niipalju, et pediaatriaosakonna lõpetanutest kõik 
ei jää tööle pediaatritena, vaid osa spetsialiseerub laste eriarstideks. Tallinnas ja 
Tartus on juba laste eriarste — lastekirurge, -otorinolarüngolooge, -psühhiaatreid, 
kuid teistes linnades neid veel ei ole. On hädavajalik, et pediaatriaosakonna lõpe
tajad, kes ülikoolis saavad lapsest ja lastehaigustest põhjalikud teadmised, hiljem 
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sellistele kitsamatele erialadele spetsialiseerusid. See saab toimuda ainult NSV 
Liidu vastavates keskustes, sest vabriigi laste-eriarstid on nõuetekohaseks õppe
tegevuses alles liiga noored.

Kaasaja pediaatria on väga lai ja kiiresti arenev. Vabariigil oleks kõige kii
remas korras vaja lastehematolooge, -pulmonolooge, -nefrolooge, -gastroentero- 
l°°ge jt. Õigupoolest oleks kogemustega pediaatreid tarvis juba uuel aastal medit- 
siinitsentrumitesse neile aladele spetsialiseeruma saata. Sel puhul oleks vennas
vabariikide kolleegide abi jällegi teretulnud.»

О «Milliseks kujuneb pediaatriaüliõpilaste suvepraktika? Kas see edaspidi on 
täielikult eriala kohane?»

« 3. kursusest alates saadame pediaatriaüliõpilasi suvisele menetluspraktikale 
veel ainult lastehaiglatesse ja lasteasutustesse — lasteaedadesse ja lastesõi
medesse.»

© «Kas käsikäes õppetöö koormuse kasvuga suureneb ka kateedri koosseis?»
«Kateedri koosseis suureneb tegelikult ühe assistendi-ametikoha võrra. Selle 

tööjõu võtame juurde aspirantuurist.»
© «Kas soovite midagi täiendavat juurde lisada?»
«Tahaksin mõne sõna öelda pediaatrite kohta, kes on TRÜ lõpetanud seni

ajani. Nende õppekoormus oli suur, see nõudis pingutusi. Seetõttu võtsime vastu 
ainult neid, kes ise ilmse tõsidusega just lastearstiks soovisid õppida. Neist said 
ka tõesti oma ala entusiastid. Enamik neist on pediaatritena tööle jäänud ja kahe
aastase töötamise järel spetsialistideks tunnistatud. Kateeder pole sidet nendega kao
tanud. Ta soovib seda ka tulevaste pediaatritega. Uued üliõpilased võtame vastu 
pidulikult, lõpetajad saadame veelgi suurema pidulikkusega ülikooli seinte vahelt 
välja. Sellel kõigel on oma kindel siht. Meid, pediaatreid, pole palju. Oluline on, 
et koostöö noore arsti ja õppeasutuse vahel jääks püsima, et pediaatrid liituksid 
ühiseks pereks. Meie ühise töö seisukohalt on sellel suur moraalne ja ka prakti
line tähtsus.

Meil on nahkköites raamat, kuhu on sisse kantud kõigi seniste lõpetajate 
nimed, nende töökohad ja aadressid. Töökoha vahetus, aadressi muutus, nime 
muutus abiellumise puhul — kõik kantakse raamatusse. Iga aasta oktoobris, ÜTÜ 
pediaatriaringi aastapäeva eel, lähevad kutsed selle raamatu alusel üle maa laiali — 
Tartu ootab! Aastapäeval koguneme teaduslikule konverentsile, kus üliõpilaste 
kõrval esinevad töödega ka endised kasvandikud. Õhtul on üliõpilaskohvikus koos
viibimine. Seal räägime kõik rõõmud ja mured südame pealt ära. Niisugune elav 
kontakt kateedri ja lõpetanute vahel on mõlemale poolele kasulik.»

Vestles M. Kink

tähtpXevaa

LUDMILLA NURMAND 70-AASTANE

23. augustil 1967. a. tähistati Tartu 
Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna nakkus
haiguste, dermatoloogia ja veneroloogia 
kateedri dotsendi Ludmilla Peetri t. Nur- 
mandi 70. sünnipäeva ja tema arstliku-peda- 
googilise tegevuse 40. aastapäeva.

L. Nurmand sündis 23. augustil 1897. a. 
Dnepropetrovskis sõjaväearsti perekonnas. 
Tartu ülikooli arstiteaduskonna lõpetas ta 
1926. a.

Juubilar on töötanud Tartu ülikooli 
naha- ja suguhaiguste kateedri assistendina 
ja Tartu ülikooli nahapolikliiniku ning Muuli 
leprosooriumi arstina professor A. Pald- 
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rocki juhendamisel. Ajavahemikul 1945—1947 oli L. Nurmand Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi inspektoriks naha- ja suguhaiguste alal ning 
Vabariikliku Naha- ja Suguhaiguste Dispanseri peaarstiks. 1947. a. valiti 
ta Tartu Riikliku Ülikooli dermatoveneroloogia kateedri juhatajaks. 
Kandidaadiväitekirja kaitses ta 1949. a. teemal «Suguhaiguste esinemine 
ja nende vastu võitlemine Eesti NSV-s». Dotsendikutse anti juubilarile 
1952. aastal.

L. Nurmandi sulest on ilmunud üle 40 teadusliku ja populaartea
dusliku artikli, mis on avaldatud nii vabariiklikes kui ka üleliidulistes 
väljaannetes.

Juubilar võtab aktiivselt osa ühiskondlikust tööst. Ta on olnud Eesti 
NSV peadermatoveneroloogiks, käesoleval ajal on Vabariikliku Dermato
veneroloogide Seltsi esimees ja Üleliidulise Dermatoveneroloogide Tea
dusliku Seltsi juhatuse liige. Mitmel korral on L. Nurmand valitud Tartu 
Linna Töörahva Saadikute Nõukogu saadikuks ja rahvakohtu kaas
istujaks.

Soovime juubilarile, sõbralikule ja abivalmis arstile ning õppejõule, 
tugevat tervist ja väsimatut tööindu arstlikus, pedagoogilises ja teadus
likus töös veel paljudeks aastateks.

ALEKSEI LUKAS 50-AASTANE

20. augustil 1967. a. sai 50-aastaseks Eesti NSV Tervishoiu Minis
teeriumi kohtumeditsiini peaekspert Aleksei Antoni p. Lukas.

A. Lukas lõpetas 1941. aastal Smolenski Meditsiini Instituudi ning 
töötas siis Kuibõševi oblastis haigla peaarstina. Aastail 1942—1945 võt

tis osa Suurest Isamaasõjast, viibis rindel 
Stalingradi all, Ukrainas, Moldaavias, Jugo
slaavias, Ungaris ja Austrias, kus ta tegut
ses kirurgina ja täitis ka arsti-eksperdi 
ülesandeid.

Pärast Suure Isamaasõja lõppu juhtis 
A. Lukas 15 aasta vältel Punalipulise Balti- 
mere Laevastiku kohtumeditsiinilist eksper
tiisi. Pärast demobiliseerimist määrati ta 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi kohtu
meditsiini peaeksperdiks.

A. Lukas on võimekas organisaator, 
kes võttis energiliselt käsile vabariigi kohtu- 
meditsiiniteenistuse ümberkujundamise ja 
parandamise. Tänu tööarmastusele, ammen
damatule energiale, asjatundlikkusele ja 
entusiasmile tõmbas A. Lukas endaga kaasa 
kogu kollektiivi, mis peatselt avaldus eks
pertiisi kvaliteedi paranemises.

Igapäevase töö kõrval jätkub A. Lukašil aega ka ühiskondlikuks tege
vuseks. 1948. a. alates on ta Vabariikliku Kohtumeedikute Teadusliku 
Ühingu esimeheks, kuulub kohtumeedikute üleliidulise ühingu juha
tusse, on ajakirja «Kohtumeditsiiniline Ekspertiis» toimetuse nõukogu 
liige jm. A. Lukaši praktiline tegevus on tihedalt seotud teadusliku 
tööga. Ta on avaldanud üle 60 töö ajakirjades, teaduslike tööde kogu
mikes ja on sageli esinenud ettekannetega vabariiklikel ja üleliidulistel 
konverentsidel ning teaduslikes ühingutes. A. Lukas jagab oma laialdasi 
kogemusi ja teadmisi meeleldi kolleegidega, juristidega ja juurdlus- ning 
kohtuorganite töötajatega.

Juubilari on autasustatud «Punase Tähe» ordeniga ja kümne meda-
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liga. Aktiivsuse eest 
avaldatud. ühiskondlikus tegevuses on talle korduvalt tänu 

Soovime 
pidises töös. juubilarile tugevat tervist ja raugematut indu edas-

VLADIMIR SOLOVJOV 50-AASTANE

. 27. juunil 1967. a. sai 50-aastaseks Tal
linna Vabariikliku Haigla rindkerekirurgia- 
osakonna juhataja Vladimir Fjodori p. 
Solovjov.

V. Solovjov sündis 27. juunil 1917. a.. 
Rostovi oblastis Šahtõ' linnas, kus sai alg- 
ja keskhariduse. Kõrgema meditsiinilise 
hariduse omandas Kuibõševis. Suure Isamaa
sõja esimesest päevast alates viibis juubilar 
kirurgina rindel. Tema väsimatut ja ennast
salgavat tööd Suures Isamaasõjas on tunnus
tavalt ja väärikalt hinnatud. Pärast sõja 
lõppu suunati V. Solovjov täiendamisele 
Lenini ordeniga autasustatud S. M. Kirovi 
nim. S?javäemeditsiini Akadeemiasse. See
järel juhatas ta kuni 1958. aastani suure 
sõjaväehospidali kirurgiaosakonda.

1958. aastast alates jätkab V. Solovjov kirurgitööd Tallinna Vaba
riiklikus Haiglas. Suurte kogemuste ja organisatoorsete võimetega ars
tina on ta suuresti kaasa aidanud ja palju ära teinud haigla kirurgia
osakonna tööpõllu laiendamiseks, samuti noorte kirurgide ettevalmista
miseks haigla baasil. Kõike uut hinnates on ta energiliselt korraldanud 
anestesioloogia-alast abi haiglas. V. Solovjovi silmapaistvaks saavutuseks 
on see, et ta on omandanud tänapäeval rakendatavad kopsu ja südame 
opereerimise meetodid ning need Tallinna Vabariiklikus Haiglas kasutu
sele võtnud. 1961. aastal tegi ta Tallinnas mitraalstenoosi all kannatavale 
haigele esmakordselt mitraalkomissurotoomia, 1962. aastal sulges avatud 
arteriaalse juha. V. Solovjovi initsiatiivil loodud rindkerekirurgia-osa- 
konnas on tänaseni tehtud üle 300 südameoperatsiooni mitraalstenoosi, 
avatud arteriaalse juha, adhesiivse perikardiidi, südamelihase haavade 
jm. tõttu. Samuti on tal hästi õnnestunud kopsu- ja suurte veresoonte 
operatsioonid.

Igapäevase arstitöö kõrval teeb V. Solovjov ka teaduslikku tööd ja 
on mitmete teaduslike artiklite autor, muuhulgas paljudes neist käsit
letakse mitraalstenoosi põdevate haigete kirurgilist ravi eri seisu
kohtadelt.

V. Solovjov on 1942. aastast alates Nõukogude Liidu Kommunistliku 
Partei liige. Teda on kahel korral autasustatud ordeniga «Punane Täht», 
samuti Suure Isamaasõja II järgu ordeniga ja seitsme medaliga ning kahe 
Poola Rahvavabariigi medaliga. 1965. aastal anti juubilarile Eesti NSV 
teenelise arsti aunimetus, käesoleval aastal Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi aukiri teenete eest arstiteaduse arendamisel vabariigis.

Juubilar on alati aega leidnud, et ühiskondlikust tööst aktiivselt 
osa võtta. Teda on valitud kirurgide ja kardioloogide vabariiklike tea
duslike seltside juhatustesse.

Vastutustunde, printsipiaalsuse, laialdaste teadmiste ja erialase meis
terlikkuse tõttu on juubilar pälvinud kõikide haigete ja kaastöötajate 
siira usalduse ning kogu vabariigi meditsiinitöötajate üldise lugupidamise.
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KRIITIKA ЭА BIBLIOGRAAFIA

METOODILINE JUHEND TERAPEUTILISE PROFIILIGA 
HAIGETE DISPANSEERIMISE EFEKTIIVSUSE TÕSTMISEST*

* H. Эльштейн. О повышении эффективности диспансеризации терапевтических 
больных. Методические указания. Таллин, 1966 г., тираж 500 экз.

On teada, kui tähtsaks nõukogude tervishoiukorralduses peetakse 
dispanseerset meetodit elanikkonna tervise kaitsel.

Vaatamata märkimisväärsetele edusammudele haigete, sealhulgas ka 
terapeutilise profiiliga haigete dispanseerimise korraldamisel, redutseerub 
haigete dispanseerimine kahjuks sageli nende perioodiliseks väljakutsu
miseks arsti vastuvõtule. Seejuures raviarsti püüdlused on suunatud 
sellele, et haige vastuvõtule kindlasti ilmuks. Selline olukord põhjustab 
väljakutsututel arvamuse, et nende ilmumine vastuvõtule on ainult 
arsti huvides ja seetõttu nad loobuvad sellest.

Ehkki terapeutilise profiiliga haigete dispanseerimine on korralda
tud paremini kui näiteks kirurgilise profiiliga haigete dispanseerimine, 
jätab selle tõhusus palju soovida. Nii kõigub tervistunute protsent 
N. Bazanovi ja A. Kovaljova andmeil Leningradi polikliinikutes dis- 
panseersel arvel olevatest haigetest 0,2 (reuma, reumaatilised südame
rikked, müokardiinfarkt, anatsiidne gastriit) kuni 0,9 (mao- ja kaks- 
teistsõrmiksoolehaavand) piires (vt. Советское здравоохранение, 1967, 
9, 62).

Milles õieti konkreetselt peaks seisnema haigete alaline ja aktiivne 
jälgimine eri terapeutilise profiiliga haiguste puhul, selle kohta puuduvad 
ühtlustatud ning kõikjal kehtivad metoodilised juhendid. Mõnel pool 
kasutatakse Moskva tervishoiuosakonna instruktiivseid juhendeid. Teata
vat selgust tõi nimetatud küsimusse ka S. Freidlini toimetatud kogumiku 
«Linnaelanikkonna dispanseerimine» ilmumine (1964. a.). Kuid kuni käes
oleva ajani pole olemas küllalt täpseid ja selgeid juhtnööre teatavasse 
kategooriasse kuuluvate terapeutilise profiiliga haigusi põdevate isikute 
dispanseerse jälgimise sisu kohta. Seetõttu on mõistetav, miks kaugel 
väljaspool Eesti NSV-d töötavate tervishoiuorganisaatorite hulgas äratas 
tähelepanu Tallinna Linna TSN Täitevkomitee Tervishoiu Osakonna pea- 
terapeudi N. Elšteini koostatud metoodiline juhend, mis 1966. a. anti 
välja Tallinnas ainult 500 eksemplaris.

N. Elšteini brošüüris analüüsitakse lühidalt kõige tüüpilisemaid puu
dusi terapeutilise profiiliga haigete dispanseerimise korraldamisel. Muu
hulgas rõhutatakse täiesti õigesti, et seni on alahinnatud sanitaarselgi- 
tustöö ja ravikehakultuuri osatähtsust. Brošüüris toodule tahaksime omalt 
poolt lisada, et sotsiaalse profülaktika korraldamisel alahinnatakse tihti 
ka sanitaar- ja epidemioloogia jaamade osatähtsust. Meile näib, et oleks 
tarvis anda üksikasjalikumad soovitused sanitaarselgitustöö tegemiseks 
dispanseersel arvel olevate haigete ja, nagu autor täiesti õigesti möönab, 
ka nende perekonna liikmete hulgas (arstide, samuti näiteks kokkade 
loengud mao- ja kaksteistsõrmiksoolehaavandit põdevate meeste abikaa
sadele).

Metoodilise juhendi 6. leheküljel tuuakse näpunäiteid laboratoorsete 
uuringute ja eriarstide konsultatsioonide üldise miinimumi kohta. Iga 
haiguse puhul eraldi on soovituste hulgas näidatud arsti poole pöördu
mise, samuti teatavate laboratoorsete ja instrumentaalsete uuringute ning 
kitsa eriala spetsialistide konsultatsioonide perioodilisus. Antakse juht
nööre ka profülaktikaabinõude (nakkuskolde saneerimine, organismi va- 
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rusumine vitamiinidega, medikamentoosne profülaktiline ravi jms.) kohta, 
limases peatükis tuuakse dispanseerimise tõhususe kliinilised kri

teeriumid.
Tundub, et autor on retsenseeritava trükise koostamisel kasutanud 

mitte ainult NSV Liidus ilmunud kirjandust, vaid ka Ülemaailmse Ter
vishoiu Organisatsiooni andmeid (lk. 9).

Oleme seisukohal, et autori soovitus dispanseerida angiini (mitte 
kroonilist tonsilliiti) ja ägedat kopsupõletikku põdenud haigeid kajastab 
tema püüdlust laiendada profülaktikaabinõude ulatust reuma ja krooni
lise kopsupõletiku vastu võitlemisel.

Autor märgib väga õigesti, et tervishoiuorganite ja teadusliku uuri
mise asutuste poolt saadetavad metoodilised nõuanded jäävad paljudele 
arstidele teadmata, sest need peetuvad sissesaabunud kirjade ja paberite 
hulgas. Seepärast pidasime vajalikuks öelda mõned sõnad nimetatud, kuigi 
väga väikese, kuid väärtusliku metoodilise juhendi kohta, et juhtida 
sellele kõikide vabariigi terapeutide tähelepanu.

Üks märkus brošüüris esineva lühendi «СДТ» kohta, mis peaks 
tähendama «Советов депутатов трудящихся». See lühend torkab silma 
kui üldiselt mittekasutatav; mingil põhjusel on see trükitud suurtäh
tedega.

V. Bržesski
Grodno Riikliku Meditsiiniinstituut!! sotsiaalhügieeni, tervishoiu 

organisatsiooni ja arstiteaduse ajaloo kateedri juhataja

RATSIONAALSE TOITUMISE TEADUSLIKU NÕUKOGU 
TEGEVUSEST

Eesti NSV tervishoiu ministri asetäitja O. TAMM ja farmaatsiakandidaat 
E. VAGANE

(Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi toiduainete toiteväärtuse tõstmise ja ratsio
naalse toitumise probleemi teaduslikust nõukogust, esimees O. Tamm)

Eesti NSV elanike toiduvajadus ja toidu koostis on viimastel aasta
kümnetel oluliselt muutunud. Kui sõjajärgsetel aastatel tundsime toidu
ainetest puudust, siis praegu rahuldab toit elanike energiavajaduse täie
likult. Aktuaalseks on muutunud hoopis liigtoitumise probleem. Odavate 
toiduainete (näiteks leiva ja muude teraviljasaaduste) tarbimine on lan
genud allapoole füsioloogilist normi. Nii söödi Eesti NSV-s 1962. a. elaniku 
kohta keskmiselt ainult 178 g leiba päevas. Toiduratsioonides on aga 
liiga palju rasva ja rafineeritud toiduaineid — suhkrut, maiustusi, saia, 
kondiitritooteid jms. 1962. a. söödi elaniku kohta keskmiselt 107 g suhk
rut ja 225 g saia päevas. Linnaelanike energiabilansis moodustasid rafi
neeritud toiduained 43—48% ning linna- ja maaelanike toidu rasva
sisaldus ületas 17—50% võrra valgusisalduse.

Kuigi toidulaud on rikkalik, ei söö elanikkond tervislikult, sest 
disproportsioonid toidu koostises ei võimalda organismi mitmekesiseid 
vajadusi rahuldada. Rasva ja süsivesikute külluse kõrval tuleb ette 
valgu-, mineraalainete ja mitmete vitamiinide vaegust.

Elanike toiduvajadus on nihkunud hoopis vastassuunas. Töönädala 
lühenemine, eriti aga mehhaniseerimine ja automatiseerimine vähen
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davad energiarikaste süsivesikute ja rasva vajadust. Vaimse töö osa
tähtsuse tõus suurendab valgu, vitamiinide ja mõnede mineraalainete 
tarvidust. Toidu keemiline koostis ei vasta sageli inimese vajadustele.

Toiduratsioonide tasakaalustamatus ei kao iseenesest. Ratsionaalset 
toitumist ei saa rajada ainult meeleelundite tajule, sest need määravad 
toidu külluslikkust (kõht on täis või tühi) ja maitsvust, kuid ei ütle 
midagi selle kohta, kas toidus on küllaldasel hulgal valku ja vitamiine 
või millises proportsioonis söödi toitaineid. Ainult vajadusi arvestav 
teadlikult tasakaalustatud toiduratsioon saab inimese vajadusi kõige 
paremini rahuldada. Seega kasvab teaduse osatähtsus elanike toitumise 
korraldamisel.

Üks toitumise küsimustega tegelevaid ühiskondlikke organisatsioone 
on Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi juurde asutatud toiduainete 
toiteväärtuse tõstmise ja ratsionaalse toitumise probleemi teaduslik 
nõukogu, mis alustas tööd 1966. a. suvel. Selle esimeheks määrati ter
vishoiu ministri asetäitja O. Tamm ja esimehe asetäitjaks toiduainete 
tööstuse ministri asetäitja M. Maurer. Nõukogu valis sekretäriks Eks
perimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi biokeemia sektori juha
taja E. Vagase ja sekretäri asetäitjaks Tallinna Polütehnilise Instituudi 
orgaanilise keemia kateedri professori kohusetäitja K. Kase. Nõukokku 
kuuluvad ka põllumajanduse ministri asetäitja I. Aamisepp, liha- ja 
piimatööstuse ministri asetäitja S. Ellervee ja kaubandusministri ase
täitja B. Hommik. Teadlastest on nõukogus veel professor E. Ridala 
(Eesti Põllumajanduse Akadeemia), dotsent E. Rannak (Tartu Riiklik 
Ülikool), A. Meresoo (Majanduse Instituut) ja A. Kirsipuu (Zooloogia ja 
Botaanika Instituut). Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Sanitaar-Epi
demioloogia Valitsust esindab G. Kulkina.

Põhimääruse kohaselt on nõukogu ülesandeks Eesti NSV-s tehtava 
toitumisalase teadusliku uurimistöö suunamine ja koordineerimine, eriti 
aga tuleb uurimistöö tulemusi ja ratsionaliseerimisettepanekuid aidata 
tootmisse rakendada. Seega peab nõukogu tugevdama sidet teaduse ja 
praktika vahel.

Teaduslik nõukogu on aasta vältel oma tegevust põhimääruses ette
nähtud suundades püüdnud arendada.

Üks esimesi ettepanekuid meie toiduainete tööstusele oli soovitus 
hakata valmistama täisteraleiba ja laiendada kroovimata leiva tootmist. 
Täisteraleib on kroovitud leivast või saiast kuni viis korda vitamiini- 
rikkam (Bi-, B2- ja PP-vitamiin), selle mineraalainete (kaaliumi-, raua- 
ja fosfori-) sisaldus ületab umbes kolm korda mineraalainete sisalduse 
kroovitud teraviljasaadustes. Teaduslik nõukogu juhtis toiduainete töös
tuse tähelepanu ka sellele, et saia ja kondiitritoodete valgusisaldust on 
tarvis tõsta, selleks peab taignale lisama lahjat piimapulbrit. Tallinna 
Polütehnilises Instituudis tehtud uurimistöö (autor K. Kask) kinnitab 
ettepaneku reaalsust.

Eesti NSV-s süüakse liiga palju rasvarikkaid ja magusaid kondiitri
tooteid. Teaduslik nõukogu pidas otstarbekaks, et meie kondiitritoodete 
vabrik valmistaks rohkem tooteid pärmitaignast ja suurendaks kohu- 
piimatoodete hulka. Praegu toodab Tallinna Leivatehas väheses koguses 
täisteraleiba. Tootmise laiendamist pidurdab tööjõupuudus. Lihtrukki- 
jahust leiba valmistatakse Tallinnas 100 kg päevas. Selle leiva kvaliteeti 
peab veel parandama. Leivatööstuse edasiseks ülesandeks jäävad täis- 
teraleiva tootmise mehhaniseerimine ja laiendamine.

Toiduainete tööstuse toodetega tutvumiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks pidas teaduslik nõukogu 2 koosolekut. Käidi kondiitri
toodete vabrikus «Kalev» ja ETKVL-i Põltsamaa Põllumajanduskombi- 
naadis.
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Kondiitritoodete vabrik «Kalev» valmistab mõningaid dieettoidu- 
aineid nagu sahhariini sisaldavat šokolaadi, merikapsaga ja C-vitamii- 

kompvekke, piimapulbri ning maisiõliga küpsiseid jne. Et Eesti 
NSV-s realiseeritakse ligikaudu pool vabriku toodangust, siis soovitati 
uue toodangu retseptuuri väljatöötamisel rõhku panna toodete valgu-, 
vitamiini- ja mineraalainete sisalduse suurendamisele. Võimaluse piires 
peab vähendama kondiitritoodete suhkru- ja rasvasisaldust. Haiged 
vajavad rohkem dieettoiduaineid, mis on valmistatud rasvata, suhkruta, 
küll aga sahhariiniga, sorbiidiga jne.

Põltsamaal degusteeriti nii toodetavaid kui ka tootmisse võetavaid 
konserve. Heaks kiideti mitmed aed- ja puuvilja- ning marjamahlast 
(kapsa-, porgandi-, peedi-, kaalika-, tomati-, õuna-, pihlaka-, jõhvika- 
mahl jt.) valmistatud tooted ning mustasõstra ja pohlamarjade toor- 
hoidised, mis aitavad suurendada toidu vitamiini- ja mineraalainete 
sisaldust. Neid toiduaineid võib eriti soovitada lastele ja haigetele. Laial
daselt on tuntud Põltsamaa tehase toidud tuubides (mustasõstra- ja 
jõhvikatarretis jt.). Märkimist väärivad samuti mitmed konservsupid 
(aedviljapüreesupp) ja muud toidud (liharullid porganditäidisega, kot
letid, steriliseeritud sült, mille säilimisaeg on 1 aasta jne.).

Et konservid ja valmistoidud vähendavad perenaiste töökoormust, 
siis suureneb nende tarbimine pidevalt. Tänapäeva tootmistehnika peab 
tagama, et konservides säiliksid mineraalained ja vitamiinid.

Nõukogus kuulati ettekandeid Eesti NSV lasteasutuste ja haiglate 
varustamisest toiduainetega ning toidukaupade reklaamimisest. Vaba
riigis tehtud uurimistöödest selgub, et ka lasteasutuste ja haiglate toit 
on suhteliselt valguvaene ning sageli esineb mineraalainete ja vitamii
nide puudus. Teaduslik nõukogu tegi Eesti NSV Kaubandusministee
riumile ja ETKV Liidule ettepaneku varustada lasteasutusi ja haiglaid 
eelisjärjekorras värske kala, rasvavaese liha, samuti maksa ja muude 
l kategooria subproduktidega ning jälgida, et nad pidevalt saaksid 
aedvilja, supirohelist, puuvilju ja mahlu. Ühtlasi soovitati lasteasutuste 
ja haiglate varustamisel rafineeritud toiduainete hulka võimalust mööda 
piirata.

Toidukaupade reklaamimise alal vastuvõetud otsuses toonitatakse, 
et see peab suunama elanikkonda õigesti ja tervislikult toituma. Tuleb 
vältida reklaamimisel ette tulla võivaid sisulisi vigu. Näiteks ei tohi 
vitamiinivaeseid toiduaineid (jäätis jms.) reklaamida vitamiinirikastena. 
Võimalust mööda peab pakendile märkima toiduaine koostise. Arstid 
soovitavad sageli küll valgurikast toitu, kuid valgusisaldust pole märgitud 
isegi kohupiimapakendile. Reklaami sisulise külje konsulteerimiseks 
soovitati kaubandusorganisatsioonidel kontakti astuda Vabariikliku Sani- 
taarhariduse Majaga ja teaduslike asutustega.

Teaduslikus nõukogus on kavas analüüsida toitude ja toiduainete 
vitaminiseerimist, fermentide kasutamist toiduainete valmistamisel, toi
duainete tarbimise planeerimist, tähelepanu pöörata vabariiki sissevee
tavate toidukaupade sortimendile, saada ülevaade ühiskondliku toitlus
tamise olukorrast jne.

Teadusliku nõukogu esimene tööaasta näitas, et ta võib edukalt 
kaasa aidata elanike toitlustamise parandamisele ja ratsionaalse toitu
mise põhimõtete elluviimisele. Edaspidiseks tähtsaks ülesandeks jäävad 
teaduslikus nõukogus vastuvõetud otsuste täitmise kontrollimine ja 
võitlus nende elluviimise eest.

Tervislik toitumine on profülaktilise meditsiini üks põhiküsimusi. 
Ka tervishoiutöötajad peavad kaasa aitama, et nii haigete kui ka kogu 
elanikkonna toit oleks tervislik.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ

О. Тамм и Э. Вагане

Резюме

Летом 1966 года начал работать созданный при Министерстве здравоохранения 
Эстонской ССР научный совет по проблеме повышения питательной ценности пищевых 
продуктов и рационального питания. Совет является одной из общественных организа
ций, занимающихся вопросами питания. Задачей совета является направление и коор
динация научных работ по вопросам питания, проводимых в Эстонской ССР, и осо
бенно оказание помози при внедрении в производство результатов научной работы и 
рационализаторских предложений. Таким образом, задачей совета является укрепление 
связей между наукой и практикой.

Одним из первых предложений научного совета нашей пищевой промышленности 
явилась рекомендация приступить к изготовлению зернового хлеба и расширить про
изводство ржаного обойного хлеба. Совет обратил также внимание пищевой про
мышленности и на то, что необходимо повысить содержание белков в булках и кон
дитерских изделиях путем добавления в тесто разведенного молочного порошка. Так 
как в Эстонской ССР едят слишком много богатых жирами и сладких кондитерских 
изделий, научный совет счел целесообразным, чтобы наша кондитерская фабрика гото
вила больше изделий из дрожжевого теста и увеличила количество изделий из творога. 
При разработке рецептуры новой продукции совет рекомендовал обратить внимание на 
повышение содержания белков, витаминов и минеральных веществ в изделиях. На 
Пыльтсамааском сельскохозяйственном комбинате ЭРСПО рекомендовали придержи
ваться такой технологии, при которой было бы обеспечено сохранение в консервах 
минеральных веществ и витаминов.

Научный совет предложил Министерству торговли Эстонской ССР и Союзу ЭРСПО 
снабжать свежей рыбой, нежирным мясом, печенью и другими субпродуктами I кате
гории в первую очередь детские сады и больницы, а также обеспечить их овощами, 
зеленью, фруктами и соками. Одновременно было рекомендовано при снабжении 
названных учреждений по возможности ограничить количество рафинированных пище
вых продуктов.

В плане работы научного совета предусмотрены следующие вопросы: анализ 
степени витаминизации пищи и пищевых продуктов, а также использования ферментов 
при изготовлении пищевых продуктов, планирование потребления последних, проверка 
ассортимента ввозимых в республику пищевых товаров и состояния общественного 
нитгния и др. Дальнейшей важной задачей научного совета является контроль за вы
полнением принятых решений и борьба за проведение их в жизнь.

Первый год работы показал, что научный совет может успешно помочь улучше
нию питания населения и проведению в жизнь основ рационального питания.

100 AASTAT MARIE SKLODOWSKA-CURIE SÜNNIST

Marie Sklodowska-Curie sündis 7. novembril 1867. a. Varssavis. 
Tema isa oli füüsika- ja matemaatikaõpetaja, ema juhtis üht Varssavi 
tütarlastekooli. Perekonnas oli viis last, Marie oli nende hulgas noorim. 
Lapsed said oma aja kohta hea hariduse — nende hulgast tuli 2 arsti, 
1 füüsik ja 1 pedagoog (üks õdedest suri 15. eluaastal).

Marie omandas juba koolipõlves prantsuse, saksa, inglise ja vene 
keele, kiindus kirjandusse ja lühikest aega ka muusikasse (tema ema oli 
väga musikaalne). Kui Marie oli 9-aastane, kaotas ta ema ja arvukas 
perekond jäi isa hoolde. 15-aastaselt lõpetas Marie Varssavis gümnaa
siumi, seejärel töötas mitu aastat kodukooliõpetajana, algul maal, hiljem 
Varssavis.

24-aastaselt siirdus Marie Sklodowska Pariisi, võitles majanduslike 
raskustega, elas 6. korrusel katusekambris ja õppis Pariisi ülikoolis, 
mille ta lõpetas 1894. aastal. Samal aastal tutvus ta noore füüsiku Pierre 
Curie’ga. Juulis 1895 nad abiellusid ja Marie Curie asus tööle mehe 
juurde Pariisi Füüsika- ja Keemiakooli laboratooriumisse. Viis aastat 
hiljem sai ta Sevres Naistekolledži füüsikaprofessoriks, nelja aasta 
pärast aga Pariisi ülikooli professoriks.
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Kui Pierre Curie 1906. a. suri, siis valiti Marie Curie tema asemele 
Sorbonne’! ülikooli kateedrijuhatajaks. Ta oli esimene naissoost kateedri
juhataja Sorbonne’is, kes maailmas esimesena luges radioaktiivsust 
käsitlevat kursust. Hilisemad aastad tõid Marie Curie’le palju auame
teid. Ta oli Varssavi teadusliku ühingu liige. Varssavi Raadiumiinstituudi 
audirektor, Peterburi Teaduste Akadeemia korrespondentliige, NSV Liidu 
Teaduste Akadeemia auliige jne.

Kui Henri Becquerel 1896. a. oli avastanud radioaktiivsuse, siis 
Marie Curie pühendas end selle uurimisele. Pingeline töö kandis vilja. 
Koos Pierre Curie’ga avastas ta 1898. a. uue radioaktiivse elemendi,, 
mille ta oma kodumaa auks nimetas polooniumiks. Samal aastal avastas 
ta (jällegi koos Pierre Curie’ga) raadiumi. Erakordselt rasketes tingi
mustes töötles ta käsitsi 7 tonni uraanimaaki, sai 100 mg raadiumi ja 
uuris selle füüsikalisi omadusi. 1903. aastal anti talle (koos Pierre 
Curie’ga) Nobeli preemia füüsika alal.

Curie’d avastasid ka emanatsiooni (radooni) ja uurisid alfa- ning 
beetakiiri. Koos A. Debierne’ga sai Marie Curie 1910. a. metallilise raa
diumi ja tegi kindlaks selle lagunemise konstandid. Nimetatud tööde, 
samuti polooniumi, aktiiniumi jt. ainete omaduste uurimise eest anti 
Marie Curie’le 1911. a. Nobeli preemia teist korda, seekord keemia alaL 
See oli esimene juhtum, kus ühe inimese tegevust hinnati kahe Nobeli 
preemiaga.

Marie Curie teened ei piirdu eespool nimetatuga. 1911. a. valmistas 
ta Brüsseli radioloogiakongressi ettepanekul esimese raadiumi-etalooni 
maailmas. Seda säilitatakse seniajani Rahvusvahelises Mõõtude ja Kaa
lude Büroos Sevres (Pariisi lähedal). 1914. a. rajati tema vahetul osa
võtul Prantsuse Raadiumiinstituut, mida ta juhtis kuni surmani. Esi
mese maailmasõja ajal organiseeris Marie Curie liikuvad röntgenisead- 
med, mis teenindasid hospidale jne.

Marie Curie tegevust juhtis alati humaansuse idee. On iseloo
mulik, et ta ei patenteerinud ühtegi oma avastust ega leiutist, ei hoidnud 
midagi saladuses, vaid andis kõik avastused inimkonna käsutusse.

Marie Curie suri 1934. aastal. Radioaktiivsuse uurimist jätkasid 
tema õpilased. Nende hulgas oli ka Marie Curie tütar Irene Joliot-Curie 
(1897_1956) koos abikaasa Frederic Joliot-Curie’ga (1900—1958), kes 
veelgi tugevamini raiusid Curie nime teaduse ajalukku.

Poola Rahvavabariigis tähistati 100 aasta möödumist Marie Sklo
dowska-Curie sünnist mitme piduliku üritusega. 17.—20. oktoobrini 
1967 a toimus Varssavis sümpoosion, mis oli pühendatud tuumafüüsika 
tuleviku probleemidele. Sellest võttis osa üle 100 tuntud õpetlase (nende 
hulgas 14 Nobeli preemia laureaati) kogu maailmast. Avaldati suure 
õpetlase tegevust ja teaduslikku pärandit käsitlevaid uurimusi, anti 
välja seeria postmarke ja Varssavis avati Marie Sklodowska-Curie 
memoriaalmuuseum.  j Kärt
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MEEDIKUTE ETTEVALMISTAMISEST UPSALA ÜLIKOOLIS *

* Käesoleva artikli autor dotsent E. Tallmeister viibis 1966. a. sügisel pikemal 
külaskäigul Rootsis.

Dotsent E. TALLMEISTER
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna mikrobioloogia kateedrist, 

juhataja dotsent A. Lenzner)

XII sajandi algul kujunes Upsala esimeste rootsi peapiiskoppide resi
dentsiks. Kõrgendikule, mis asus linnast läbivoolava Fürise jõe kaldal, 
ehitati XIII sajandil prantsuse arhitekti Etienne de Bonnheuil’ juhtimi
sel suurepärane gooti stiilis katedraal. Peapiiskopkonna vajaduste rahul
damiseks asutati 1477. a. Upsalas kirikukool, millest aja jooksul saigi 
ülikool. Esialgu valmistati selles ette ainult filosoofiamagistreid ja teo- 
loogiadoktoreid.

Ülikooli tegevusele andis uue suuna kuningas Gustav II Adolf, kes 
teatavasti oli ka Tartus Academia Gustaviana asutajaks 1632. a. Kuning
liku dekreedi alusel loodi 1622. a. Upsala ülikoolis 17 õppetooli ja pandi 
kindel alus nelja teaduskonna, s. o. usu-, õigus-, arsti- ja filosoofiateadus
konna tööle. Sellest ajast on pärit ka ülikooli esimene põhikiri, mille 
järgi ülikooli rektori valib professorite nõukogu (varemalt igaks semest
riks, nüüd aga kolmeks aastaks). Sellesama põhikirja alusel peab iga 
uus professor ametikohale asumisel pidama avaliku loengu, mille kohta 
rektor laseb eelnevalt välja jagada piduliku programmi. See tava on 
säilinud kuni tänaseni.

Foto 1. Upsala ülikooli peahoone, ehitatud 1879. a. Hoone ees on rootsi 
ajaloolase ja poeedi Erik Gustaf Geijeri ausammas

Upsala ülikooli arstiteaduskonnas töötavad praegu rahvusvaheliselt 
tuntud professorid Tord Skoog plastilise kirurgia, Carl Gemzell güneko
loogia, Gunnar Löfström immunoloogia alal ja palju teisi.

Rootsi üliõpilaselule annavad eri värvingu juba 1663. a. määruse 
järgi legaliseeritud üliõpilasseltsid. Nendesse organisatsioonidesse koon- 
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^usid kõik ühest maanurgast pärinevad noored. Iga üliõpilane pidi kuu- 
uma ühte seltsi ehk «nationi». Tänapäeval kuulub neljateistkümnesse 

nationi kõik 12 000 Upsala üliõpilast. Välismaa üliõpilased, kelle arv 
tõuseb iga aastaga, võivad seltsi ise valida. Nii on «Värmlands nationil» 
praegu enam kui sada välismaalasest liiget. Seltside ülesandeks on aidata 
noori kohaneda üliõpilaseluga, kaasa aidata sõprussidemete loomisele ja 
vaba aja veetmisele (kunstiline isetegevus, tantsuõhtud, ekskursioonid 
jms.). Seltsi kassast võivad üliõpilased soodsatel tingimustel laenu 
saada. Olgu märgitud, et enamik üliõpilastest stipendiumi ei saa, kuid 
neil on õigus riiklikule laenule (kuni 7000 krooni aasta kohta). Lisaks 
sellele suur osa üliõpilastest töötab suvekuudel.

Uusi üliõpilasi võetakse vastu kaks korda aastas nii sügis- kui ka 
kevadsemestril. Sisseastumiseksameid meie mõiste järgi ei toimu. Mää
ravaks on õppeedukus 12-klassilise keskkooli viimases klassis. Teatava 
punktide koguarvu andvad hinded avavad ukse ülikooli. Need üliõpilas
kandidaadid võivad juba samal kevadel pähe panna valgepõhjalise, kol
lase ja sinise kokardiga kaunistatud üliõpilasmütsi.

Eriti meeldejäävad on traditsioonilised üliõpilaste kevadpidustused. 
Need algavad iga aasta 30. aprillil. Keskpäevaks kogunevad tuhanded 
üliõpilased ülikooli raamatukogu ette, kust algab linna peatänav Drott- 
ningsgatan, ja täpselt kell 15.00 pannakse seni käes või põues hoitud 
üliõpilasmüts pähe. Siis toimuvad üliõpilaskooride «Allmänna Sängen» 
ja «Orphei Drängar» kontserdid ülikooli aulas. Õhtul, kui Upsala vana 
kuningalossi bastionil paiknev kell «Gunillaklocka» kella 21 ajal lööma 
hakkab, marsitakse põlevate tõrvikute saatel lossiparki, kus lauldakse ja 
peetakse kõnesid kuni hilisööni.

Viimaste aastate kestel on õppesüsteeme keskkooli lõpuklassides ja 
ülikoolides tunduvalt lähendatud. Erinevalt varajasemast perioodist on 
üliõpilase tööpäev nüüd sisustatud tund-tunnilt loengute, praktikumide 
ja seminaridega. Varem kehtinud nn. vaba õppesüsteemi ajal oli tundu
valt rohkem neid, kes õpingud pooleli jätsid.

Rootsis on arstide teenistus küllaltki hea, kuid sellele vaatamata ei 
ole neid piisavalt. Arstide väljaõpe on põhjalik ja kestab kaua. Õppetöö 
vältab keskmiselt 7 aastat, sageli kauemgi, sest viimastel õppeaastatel ei 
kehti enam tavaline kursuste süsteem. Enamik arstiteaduskonna üliõpi
lastest on meessoost. Õppeprogramm erineb meie ülikooli õppeprogram
mist tunduvalt.

Esimene õppeaasta on pühendatud eeskätt morfoloogilistele distsip
liinidele. Kaks semestrit õpitakse nii deskriptiivset kui ka topograafilist 
inimese anatoomiat ja histoloogiat. Esimesel aastal loetakse veel medit
siinistatistikat ja meditsiinilist geneetikat. Sama õppeaasta lõpul soori
tatakse eksamid. Peale rootsikeelse anatoomiaõpiku võis üliõpilastel 
näha ka saksakeelset, meile tuntud A. Rauberi õpikut. Võõrkeeli ega ka 
ladina keelt ülikoolis ei õpetata. Eeldatakse, et neid omandatakse kesk
koolis küllaldasel määral.

Teise õppeaasta jooksul õpitakse füüsikat, keemiat, biokeemiat ja 
füsioloogiat. Kolmanda, nn. propedeutika-aasta õppekavas on patoloogia, 
mikrobioloogia, farmakoloogia ja ulatuslik kliiniline propedeutika tsük
kel. Kliinilise propedeutika üldkavasse kuulub omaette distsipliinina 
kursus, mis käsitleb elektronarvuti kasutamist kliinilis-laboratoorses 
töös, samuti meditsiiniline psühholoogia ja sotsiaalmeditsiini algkursus.

Järgmine, neljas aasta hõlmab haiglatööd sisehaiguste ja kirurgia 
alaL Paralleelselt puhtkliinilise kursusega toimub õppetöö ka nn. kliini
lise mikrobioloogia, kliinilise farmakoloogia, kliinilise epidemioloogia, 
kliinilise biokeemia, samuti sotsiaalmeditsiini alal. Teoreetiliste distsip
liinide kliinilisele rakendamisele pööratakse seega väga suurt tähelepanu. 
Mis sotsiaalmeditsiini puutub, siis tegeleb see üksnes rehabilitatsiooni 
küsimustega.

3G Nõukogude Eesti Tervishoid, 1967, nr. 6 465



Järgmised aastad, s. o. viies, kuues, seitsmes ja vahel ka kaheksas,, 
kuuluvad nn. vaba kliinilise staadiumi perioodi. Selle aja jooksul peab 
■iga üliõpilane töötama mitmesugustes erialakliinikutes 2—4'kuud, lisaks 
sellele veel hügieeni ja kohtumeditsiini alal. Et üliõpilastele on antud 
vaba valik oma tööprogrammi koostamiseks (eelnevalt tuleb end regist
reerida ja saada nõusolek vastavas asutuses töötamiseks), siis olevat 
paratamatu, et see õppeperiood kestab tavaliselt 3 ja isegi rohkem 
aastat.

Eksamid võib sooritada kohe pärast erialakursuse lõpetamist. Eksa
mitele võib end registreerida kolm korda semestris kogu õppeaasta jook
sul. Riigieksameid arstiteaduskonna lõpetamisel ei ole.

Pärast ülikooli lõpetamist on noorel arstil võimalus valida kas 
arstipraktika või teaduslik uurimistöö. Viimasel juhul tuleb mõne eriala 
professori juhendamisel kirjutada väitekiri, mille eduka kaitsmise järel 
saadakse nn. meditsiinilitsensiaadi kraad. Edasi peab vähemalt 3—4 
aastat pingeliselt töötama, et koguda materjali doktoritöö kirjutamiseks. 
Doktoritöö trükitakse raamatuna, mis olevat küllaltki kulukas, kuigi osa. 
kuludest võidakse katta mitmesugustest fondidest.

Doktoriväitekirja kaitsmine toimub ilma erilise pidulikkuseta mõnes 
ülikooli peahoone auditooriumis. Koosolekut juhatab dissertant ise. Opo
nente on tavaliselt kaks või kolm, kusjuures nn. disputatsioon igaühega 
kestab üle tunni. Vahepeal kuulutatakse vaheaeg. Kogu kaitsmise käiku 
jälgib selleks määratud 4—5-liikmeline hindekomisjon, kes hiljem töö ja 
disputatsiooni kohta annab numbrilise hinde. See hinne on määravaks 
mitte üksnes töö kvalifitseerimisel doktorikraadi vääriliseks, vaid ka uue 

doktori kandideerimisel mõnele va
kantsele õppejõukohale.

Foto 2. Arstiteadlase ja arhitekti 
Olof Rudbecki poolt ehitatud 
barokkstiilis «Theatrum Anäto- 

micum» XIII sajandist

Iga õppeaasta lõpul toimuvad 
doktoriväitekirja edukalt kaitsnud 
isikute austamine ja neile ladina
keelse doktoridiplomi pidulik kätte
andmine ülikooli aulas. Siis helista
takse Toomkiriku kelli ja samal 
ajal kui rektor asetab igale vastsele 
doktorile pähe teadlase embleemi — 
loorberipärja (see on ette nähtud 
bioloogidele) või laia pandlaga musta 
torukübara —, annab peahoone lähe
dale asetatud suurtükipatarei kogu
paugu. Rootslastel ei ole ilmselt 
kahju teaduse huvides natuke püssi
rohtu kulutada.

Tulevaste arstide käsutuses on 
moodsa sisustuse ja aparatuuriga 
instituudid (meie mõiste järgi ka
teedrid) ning Upsala Akadeemiline 
Haigla. Viimane koosneb erialakliini- 
kutest, mis kõik asuvad ühes rajoo-
nis koos. Akadeemilist Haiglat laien
datakse ja rekonstrueeritakse pide
valt, plaanikohaselt peab see 1970. a. 
olema enam-vähem välja ehitatud. 
Kuid juba praegu on Akadeemilises 
Haiglas 1300 voodit, mida aasta kes

tel kasutab keskmiselt 20 000 haiget. See haigla teenindab mitte üksnes 
Upsala linna, kus elanikke on niisama palju kui Tartus, vaid kogu lääni, 
mille elanike arv on umbes üks miljon inimest. Akadeemilises Haiglas
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on 1500 meditsiinitöötajat, neist 150 
arsti. Iga kliinilist distsipliini juha
tav professor on ühtlasi oma kliiniku 
peaarstiks ja tavaliselt suurema 
teadlaste rühma uurimistööde juhen
dajaks. Akadeemilises Haiglas saab 
üle 400 kandidaadi — nii nimeta
takse kliinilisel praktikal olevaid üli
õpilasi — igal aastal teoreetilise ja 
praktilise ettevalmistuse. Igas kliini
kus on suur raamatukogu, kus puu
duvaid teoseid on võimalik ülikooli 
raamatukogu kaudu kohale tellida, 
ilma et arstil ise pruugiks neid otsi
ma minna.

Kõigi kliinikute korpused on 
omavahel ühendatud maa-aluste tunnelite süsteemiga. Palatid on ette 
nähtud 1—6 haige jaoks. Kõigi ruumide põrandad on kaetud samme 
sammutava sinihalli värvust kattega. Kõikjal valitseb puhtus ja tähele
panu äratab ülihea ventilatsioon. Pikkades koridorides liikumisel kasutab 
valvepersonal erilisi tõukerattaid. Personali tööd kergendab liftide süs
teem haigete, haiglapesu ja muu transportimiseks.

Haiglate ajakohasust iseloomustavad mõned detailid. Näiteks kirur
giaosakonnas hakkab vesi kraanist automaatselt voolama siis, kui inimene 
käte pesemiseks kummardub kraani kohale; see reguleeritakse pesemis- 
paiga kohal laes asetseva fotoraku kaudu. Operatsioonisaalides vaheldub 
õhk iga tunni jooksul 20 korda, kusjuures ruumide liigsoojenemist väldib 
lagedes asetsev vesi jahutussüsteem. Raskelt haigete jälgimiseks nn. inten
siivravi osakonnas (vastab meie hingamiskeskusele) on valvepersonali 
laua juurde paigutatud televisiooniseadmed.

Kõik süstlad, kateetrid, neerukausid, Petri tassid jms. on plastmassist, 
steriilsetes pakendites. Need on ette nähtud väid ühekordseks kasuta
miseks. See kergendab abipersonali tööd tunduvalt ja olevat ka ökonoom
sem. Akadeemilise Haigla avarates kliinilise laboratooriumi ruumides 
asetseb elektronarvuti ravitulemuste detailseks töötlemiseks. Äärmiselt 
kiire kirjavahetuse üksikute kliinikute hoonete vahel tagab elektrilise 
suruõhusüsteemi abil töötav nn. torupost.

О ПОДГОТОВКЕ МЕДИКОВ В УПСАЛАСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Э. Таллмейстер

Резюме

Упсалаский университет в Швеции развился на базе основанной в 1477 году цер
ковной школы. Первоначально там готовили только магистров философии и докторов 
теологии. В 1622 году в университете было создано 17 кафедр и начали работу бого
словский, юридический, медицинский и философский факультеты. К этому времени 
относится и первый устав университета, согласно которому ректора университета выби
рает совет профессоров

Прием новых студентов бывает два раза в год, причем решающим фактором при 
приеме является успеваемость в последнем классе двенадцатилетней средней школы. 
В течение последних лет учебные системы выпускных классов средней школы и универ
ситета существенно сближаются. Рабочий день студентов заполнен лекциями, практи
кумами и семинарами.

Первый год посвящается в первую очередь морфологическим дисциплинам (опи
сательная и топографическая анатомия и гистология). Читают также медицинскую ста
тистику и медицинскую генетику. В течение второго года изучают физику, химию, био- 
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химию и физиологию. На третьем году обучения читаются патология, микробиология, 
фармакология и проводится расширенный цикл клинической пропедевтики. В послед
ний входят в качестве самостоятельных дисциплин курс применения электронно-счет
ных машин в клинико-лабораторной работе, медицинская психология и начальный курс 
социальной медицины. Четвертый год включает работу в больнице по терапии и хирур
гии, а также учебную работу в области клинического применения теоретических дисцип
лин. На пятом, шестом, седьмом, а иногда и восьмом году обучения каждый студент 
должен проработать в различных специализированных клиниках в течение 2—4 меся
цев, а также пройти практику по гигиене и судебной медицине.

Экзамены можно сдавать сразу после окончания курса соответствующей специаль
ности. Государственных экзаменов по окончании медицинского факультета нет.

В распоряжении будущих врачей институты (соответствует нашим кафедрам), 
оснащенные современным оборудованием и аппаратурой и Упсалаская академическая 
больница, состоящая из специализированных клиник. В больнице имеется 1300 коек и 
1500 лиц медицинского персонала, из них 150 врачей. Каждый профессор, ведущий кли
ническую дисциплину, в то же время является главным врачом своей клиники и обычно 
научным руководителем исследовательской работы большой группы ученых. В Акаде
мической больнице ежегодно получают теоретическую и практическую подготовку свы
ше 400 находящихся на клинической практике студентов. В клинической лаборатории 
больницы имеются электронно-счетные машины для детальной обработки результатов 
лечения.

ÄÄREMÄRKUSI ARTIKLI «PRIMUM NON NOCERE» KOHTA

Dotsent E. RAUDAM
(Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna neuroloogia ja neurokirurgia 

kateedrist, juhataja dotsent E. Raudam)

E. Moisare artiklis «Primum non nocere»  käsitletakse iatrogeensete 
haiguste probleemi. Autor toob isiklikust arstipraktikast arvukalt näiteid 
sel alal tehtud vigade kohta. Et artikkel põhilaadilt on polemiseeriv, 
siis lubatagu selles esitatud seisukohtade suhtes mõningaid arvamusi 
avaldada.

*

F. Moisar tunneb põhjendatult suurt muret psühhogeensete haigus
juhtude sagenemise pärast. Isiklikele tähelepanekutele ja kirjanduse 
andmeile tuginedes ta väidab, et meil esineb iatrogeensetesse haigustesse 
haigestumise pandeemia, mille põhjuseks on arstide organolokalistlik 
suhtumine haigetesse. Olles üle paari aastakümne ravinud neuroloogilisi 
haigusi põdevaid haigeid ja tegelnud neurooside all kannatavate patsien
tidega, võin tõendada, et iatrogeenseid haigusi meil esineb. Viimaste 
tekkimises on mõnikord süüdi arstid, kes vääralt on kasutanud sõna mõju 
või on haigeid muul viisil psüühiliselt traumeerinud. Peale selle kohtab 
neuroosihaigeid, kes meditsiinilise kirjanduse iseseisva uurimisega on 
endale haiguse sisendanud. Need haiged sageli pole piirdunud mitte 
ainult populaarteadusliku kirjanduse lugemisega, vaid nad on «läbi töö
tanud» spetsialistidele määratud õpikuid ja käsiraamatuid. Nimetatud 
haigete ümberveenmine nõuab arstilt suuremat oskust ja rohkem kannat
likkust kui nende ravimine, kelledel mõne kolleegi poolt tehtud «sõnavea» 
tõttu on sugenenud neurootiline seisund.

* Nõukogude Eesti Tervishoid, 1967, 4, 303 308.

On õige ka see, et haigete uurimise alustamisega venitatakse. Vahel 
peavad nad mitu nädalat ootama, enne kui pääsevad röntgeni- või 
elektrokardiograafiakabinetti või neuroloogi jutule konsultatsiooni ees
märgil. Seetõttu peavad uuritavad kaua viibima kahtlus-, kartus- ja 
hirmutunde mõju all, enne kui esialgne diagnoos lõplikult kinnitatakse 
või kustutatakse.

Tuleb ette ka juhte, et arstid ei pööra alati küllaldaselt tähelepanu 
haige psüühikale ja tema psüühikat koormavate tegurite selgitamisele.
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Vastavalt oma erialale piirduvad nad ainult haigestunud elundite uuri
mise ja ravimisega, mõjutamata haiget psühhoteraapia abil.

Kuid kõigele vaatamata pole meil siiski alust kõnelda iatrogeensete 
neurooside pandeemiast. Kahjuks puuduvad meil uurimused neuroosi
desse haigestumise sageduse ja nende etioloogilise struktuuri kohta. See
pärast tuleb olukorda hinnata kogemuste alusel. Pikema aja jooksul 
kogunenud tähelepanekute järgi võin väita, et neuroosidesse haigestu
mine on meil vähenenud. On muutunud ka inimeste psüühikat traumee
rivad tegurid. Näib, et praegusel ajal on neurooside sagedamaks põhjuseks 
konfliktid perekonnas (eriti seoses alkoholi kuritarvitamisega), linnaela
nikel korterikitsikus, vaimse töö tegijail pidev ületöötamine (see puu
dutab ka keskkooliõpilast ja üliõpilasi, eriti kaugõppeosakonna üliõpilasi) 
jne. latrogeensed neuroosid on esinemissageduse poolest kahtlemata ühel 
viimastest kohtadest.

G. Moisar viitab ka sellele, et neuroloogid panevad neuroosi põdevale 
haigele orgaanilise ajuhaiguse, näit, dientsefaloosi diagnoosi, ja sel teel 
tikseerivad haige neurootilise seisundi. Kuid on ette tulnud ka vastu
pidiseid olukordi (võib-olla isegi sagedamini), kus orgaaniliste ajuhai
guste all kannatajaid peetakse neurootikuiks. Ajukasvaja võib väljenduda 
asteenilise neuroosina, ajuaneurüsmi sümptomatoloogia võib ilmneda 
funktsionaalseiks peetavate peavaluhoogudena. Näib, et neuroosi diag
noositakse nii mõnigi kord kergekäeliselt, mistõttu orgaanilise ajuhai
guse või mõne muu haiguse diagnoosimine hilineb.

Taoliste eksituste põhjuste analüüsimine näitab, et haigeid polnud 
uuritud küllaldase põhjalikkuse ja täpsusega. Neuroloogiliste mikro- 
sümptoomide avastamine ja haige kaebuste täpne analüüsimine oleksid 
ajuhaigust paljudel juhtudel võimaldanud varem kindlaks teha ja neu
roosi oletusest loobuda.

Sellest järeldub, et iga eriala spetsialist peab haige vastu sügavat 
huvi tundma, teda põhjalikult ning mitmekülgselt uurima. Neuroloogia 
nurgakiviks on toopiline diagnostika, kaasa arvatud psühhopatoloogiate 
sündroomide toopiline diagnoosimine. I. P. Pavlov avastas neurooside 
patofüsioloogiliste mehhanismide üldised seaduspärasused. Kaasaegne 
eksperimentaalne neurofüsioloogia, neurokirurgia ja psühhofarmakoloogia 
on juba avardanud meie teadmisi ajutegevuse mehhanismidest psühho
patoloogia valdkonnas, mistõttu toopilise diagnoosimise küsimused ker
kivad ikka enam ja enam päevakorda ka psüühilise tegevuse häirete 
uurimisel. Seepärast on neuroloogidel raske mõista artiklis toodud seisu
kohta, mille järgi toopilise diagnostika tundmine on neuroloogia eriala 
kõige primitiivsem osa. Toopilise diagnostika põhjalik tundmine oleks 
neuroloogi nii mõnigi kord abistanud orgaanilise ajuhaiguse diferent
seerimisel neuroosist. -

Tuleb täiesti nõustuda sellega, et psühhopatoloogiale, meditsiinilisele 
psühholoogiale ja psühhoteraapiale pööratakse veel vähe tähelepanu (ja 
seda üleliidulises ulatuses) nii üliõpilaste õpetamisel kui ka arstide kvali
fikatsiooni tõstmisel. Sellega ongi osaliselt seletatavad eksimused ja 
raskused psühhogeensete haiguste ravi ja profülaktika alal. Lahenda
mata on ka organisatsiooniline külg neuroosihaigete ravis. Nii ravi kui 
ka profülaktikaga peaksid tegelema eelkõige psühhoneuroloogiadispan- 
serid. Kahjuks pole psühhoneuroloogiadispanserite koosseisus ei psühho
looge, psühhoterapeute ega ka psühhoneurolooge.

Neuroosihaigete ravi ja neurooside profülaktikaga tuleb tegelda 
kõikidel arstidel, sest see on üldmeditsiiniline probleem. Kahtlemata 
kuulub kvaliteetsesse kompleksravisse ka haige psühhoterapeutiline 
mõjutamine.
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UMSa RAVi/MEID

MÕNED ГП.'ПО RAVIMPREPARAADID

Dukseen (Duxen, Дуксен)
SÜNONÜÜMID: Diazepam, Valium.
Dukseen vähendab psüühilist pinget, mõjub rahustavalt, toimib kergelt uinu

tavalt ja alandab lihaste pingust. Näidustuseks on psüühilise erutatusega neuroosid, 
ärrituvus, argus, kartus, unepuudus, neurasteenia, raskemeelsus, vegetatiivne düs- 
toonia, orgaanilised neuroosid ja klimakteerilised vaevused. Vastunäidustuseks on 
raskekujuline müasteenia.

Tavaliselt taluvad haiged dukseeni hästi. Ravi algul võib vahel täheldada 
väsimust ja unisust, tähelepanu langust ja loidust. Need nähud kaovad pärast 
annuse vähendamist.

Doseerimine on rangelt individuaalne, kusjuures see sõltub haiguse tunnustest 
ja haige tundlikkusest. Tavaliselt määratakse ambulatoorse ravi korral V2—1 tab
letti 2—3 korda päevas. Statsionaarsel ravil viibivatele haigetele antakse 1—2 tab
letti 2—3 korda päevas, ägedatel haigusjuhtudel võib annust suurendada 2—4 tab
letini (2 korda päevas).

Dukseeni väljastatakse tablettidena (1 tablett sisaldab 0,005 g dukseeni) paken
dites, milles on 20 ja 200 tabletti. Preparaati imporditakse Ungari Rahvavabariigist.

Oksatsilliin (OxaciUinum, Оксациллин)
Oksatsilliin on poolsünteetiline penitsilliin ja kujutab endast aminopenitsii- 

laanhappe 6- (5-metüül-3-fenüülisoksaso-4-karbonüül) naatriumisoola.
SÜNONÜÜMID: Resistopen, Prostaphlin.
Oksatsilliin toimib penitsilliini suhtes resistentsetesse mikroobidesse.
Oksatsilliini võetakse sisse, ta imendub hästi seedetraktist, eritub võrdiemis: 

kiiresti neerude kaudu. Terapeutilise kontsentratsiooni säilitamiseks veres tuleb 
haigele anda oksatsilliini iga 4—6 tunni järel.

Näidustatud on penitsilliini suhtes resistentsetest stafülokokkidest põhjustatud 
nakkused: furunkulid, karbunkulid, abstsessid, pneumooniad, osteomüeliidid, kuse- 
teede haigused, bakterieemia, septitseemia jm.

Oksatsilliini võetakse 1—2 tundi enne söömist (et arstim paremini imenduks). 
Täiskasvanutele ja lastele, kelle kehakaal on üle 40 kg, on annuseks 0,5 g, mida 
antakse iga 4—6 tunni järel; raskematel juhtudel 1 g iga 4—6 tunni järel. Ravi
kuuri kestus on 5 päeva. Lastele, kelle kehakaal on alla 40 kg, on ööpäevaseks 
annuseks 0,05 g kehakaalu 1 kg kohta, raskematel juhtudel 0,1 g kehakaalu 1 kg 
kohta. Ravimit antakse 4 korda ööpäevas.

Oksatsilliini kasutamisel võib haigel täheldada allergilisi reaktsioone, iiveldust, 
oksendamist ja kõhulahtisust. Ägedate kõrvalnähtude korral katkestatakse ravimi 
andmine, vajaduse korral määratakse antihistamiinseid vahendeid.

Vastunäidustuseks on kõrgenenud tundlikkus penitsilliini suhtes, samuti aller- 
gilised haigused. Ettevaatlik tuleb olla ravimi määramisel maksahaigusi põdevatele 
isikutele.

Oksatsilliini väljastatakse 0.25-grammiste tablettidena.
Preparaat kuulub B-nimekirja.

Tserebrolüsiin (Cerebrolysinum, Церебролизин)
Tserebrolüsiin on ajuvalkude hüdrolüsaat, mis on valmistatud erilisel menet

luse). Preparaat sisaldab peaajus leiduvaid ammohappeid.
Tserebrolüsiin stimuleerib nii ajukoore kui ka vegetatiivsete vaheajukeskuste 

talitlust, ühtlasi normaliseerib aju-ainevahetust.
Preparaadi kasutamise näidustuseks on ajuvapustusjärgsed vaevused, entse- 

faliidijärgsed sümptoomkompleksid, häired pärast koljusiseseid operatsioone, närvi
süsteemi kurnatus, mitmesuguse päritoluga kontsentreerumis- ja tähelepanuhäired 
ning kergemakujulised vaimse arengu häired lastel.

Tserebrolüsiin on tõhusaks abivahendiks vegetatiivsete funktsioonihäirete ravi
misel, samuti kasutatakse ravimit väikeste epilepsiahoogude, lühiajalise teadvuseta 
oleku ja narkolepsia puhul.

Tavaliselt süstitakse 1 ampull tserebrolüsiini lihasesse või veeni kahe- ja 
kolmepäevaste vaheaegade järel, raskematel haigusjuhtudel 1—2 ampulli iga päev 
Kergematel juhtudel piisab üldraviks tavaliselt 10—15 süstest, raskematel juhtudel 
tuleb teha mitu ravikuuri.

Tserebrolüsiini väljastatakse pakendis, mis sisaldab 10 ampulli (ä 1,0 ml). 
Preparaati imporditakse Austriast.

H. Kangro
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EESTI NSV TERVISHOIU MINISTEERIUMI KOLLEEGIUMIDELT

24. augustil 1967. aastal arutati Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi kolleegiu
mil tuberkuloositõrjet Valga, Rapla ja Paide rajoonis. Aruanded esitasid nimetatud 
rajoonide keskhaiglate peaarstid P. R a h u, G. S u к 1 e s ja S. R a t n i k, kaas- 
aruande Vabariikliku Tuberkuloositõrje Dispanseri peaarst E. Kase.

Kolleegiumil märgiti, et ehkki nimetatud rajoonides tegutsevad spetsialistide 
kaadriga komplekteeritud tuberkuloosiasutused, ei ole tuberkuloositõrje kompleksne. 
Koostöö tuberkuloosiasutuste ning sanitaar- ja epidemioloogiajaamade vahel on 
nõrk, samuti pole tuberkuloosikabinettide töö koordineeritud. Mitmel pool uuritakse 
kohustuslikule läbivaatusele kuuluvaid isikuid puudulikult, eriti just pedagooge, 
kusjuures sanitaar- ja epidemioloogiajaamad niisuguseid profülaktilisi läbivaatus! 
kontrollivad mitteküllaldaselt.

Kolleegium võttis vastu otsuse, milles asjaosalisi kohustati kõne all olnud 
puudused kõrvaldama.

7. septembril 1967. a. arutati kolleegiumil eelkooliealiste laste meditsiinilist 
teenindamist. Kuulati Tallinna ja Narva tervishoiuosakondade juhatajate U. Mei- 
kase ja B. Tsitlise, samuti Kohtla-Järve 2. Lastehaigla peaarsti S. Leu- 
fermani aruandeid. Kaasaruande esitas Tervishoiu Ministeeriumi osakonnajuha
taja L. L a v г о v a.

Ehkki eelkooliealiste laste meditsiinilisel teenindamisel ja nende toitlustamisel 
lasteasutustes on saavutatud märkimisväärset edu, mistõttu haigestumisi laste hul
gas tuleb ette harvemini, võeti kõne alla ka mitmed puudused. Kolleegiumil vastu
võetud otsuses juhiti tähelepanu meditsiinipersonali töö parandamisele, laste hom- 
mikuste profülaktiliste läbivaatuste kvaliteedi tõstmisele, samuti vajadusele teadus
likult uurida laste haigestumist. Asjaosalisi kohustati nimetatud küsimustega 
tegelema.

Samal päeval kuulas kolleegium Meditsiinitehnika ja Abikäitiste Valitsuse 
juhataja - I. Isrini 1967. aasta esimese poolaasta aruannet. Sellest selgus, et 
ainukesena ei täitnud piaanilisi ülesandeid Tervishoiu Ministeeriumi Autopark. 
Kasumiplaan täideti 98,4%. Uus autode profülaktilise teenindamise punkt avati 
Haapsalu rajoonis. Arstiriistade ja meditsiiniliste aparaatide remondi töökoda hool
dab profülaktiliselt nüüdsest peale ka hambaraviaparatuuri ja desinfektsiooni
kambreid.

Kolleegium kohustas I. Isrinit tarvitusele võtma kõik abinõud 1967. aasta plaa
niliste ülesannete täitmiseks.

Samal päeval esitas kolleegiumile 1967. esimese poolaasta aruande ka Aptee
kide Peavalitsuse juhataja I. P о d о 1 s к i. Apteegivõrgu kaubakäibe plaan täideti 
107,7%, selle hulgas jaekäive 106,8%. Kasumiplaan täideti 108,8%.

Samal päeval olid kolleegiumil arutusel kutsehaigused. Kuulati Tervishoiu 
Ministeeriumi Sanitaar-Epidemioloogia Valitsuse inspektori А. А a v a aruannet ja 
Tervishoiu Ministeeriumi peakutsepatoloogi I. Maripuu kaasaruannet.

Kolleegiumil märgiti, et mürakah j ustuste juhtude arv on suurenenud masina
tööstuse ettevõtetes, mille põhjuseks on individuaalsete kaitsevahendite puudumine 
ning müravastaste abinõude puudulik ja oskamatu rakendamine ettevõtetes. Rajoo
nides registreeritakse kutsehaigusi üksikjuhtudel, sest meditsiiniliste läbivaatuste 
kvaliteet on madal. Arstid kutsehaigusi sageli ei tunne. Kolleegium pidas oluliseks, 
et eelnevale ja perioodilisele meditsiinilisele läbivaatusele kuuluvate töötajate rüh
made teenindamisel rangelt lähtutaks vastavatest käskkirjadest ja metoodilistest 
juhenditest. On tarvis tarvitusele võtta administratiivsed abinõud nende tööstus
ettevõtete juhtide suhtes, kes takistavad perioodiliste läbivaatuste korraldamist 
ja suunavad töölisi tervist kahjustavale tööle omavoliliselt. Sanitaarselgitustööd 
tööstustööliste hulgas tuleb laiendada. Tublisti on tarvis täiendada tööstustöölisi 
teenindavate arstide teadmisi kutsehaiguste ja tööstushügieeni valdkonnas.

Kolleegium võttis vastu otsuse, milles asjaosalisi kohustati nimetatud puu
dused kõrvaldama.

26. septembril 1967. a. arutati kolleegiumi ja Tervishoiutöötajate Ametiühingu 
Eesti Vabariikliku Komitee Presiidiumi ühisel istungil Tallinna elanike teeninda
mist polikliinikutes. Kuulati Tallinna tervishoiuosakonna juhataja U. Meik ase 
aruannet ja Tervishoiu Ministeeriumi peaterapeudi A Gunteri kaasaruannet.
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Kolleegium ja Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komitee 
Presiidium pidasid vajalikuks tõsta dispanseerimise kvaliteeti (Tallinna Vabariik
likus Sadama Haiglas, Tallinna Vabariiklikus Haiglas, Nõmme ja Pelgulinna 
Haigla polikliinikus), laialdasemalt kasutada ravikehakultuuri ja füsioteraapiat, 
paremini varustada polikliinikuid mitmesuguste reaktiividega, samuti röntgenifil- 
mide ja kontrastainetega. On tarvis jätkata tööd töötajate meditsiinilise teenin
damise parandamiseks tsehhi- ja jaoskonnaprintsiibil.

Võeti vastu ühine otsus, milles asjaosalisi kohustati aktiivselt tegutsema 
nimetatud ülesannete täitmiseks.

А. К а 1 d m а

ÕPETATUD MEDITSIINILISE NÕUKOGU UUS KOOSSEIS

Eesti NSV tervishoiu ministri käskkirjaga nr. 112 (12. juunist 1967. a.) mää
rati Tervishoiu Ministeeriumi õpetatud meditsiinilise nõukogu koosseis järgmiselt.

Õpetatud meditsiinilise nõukogu presiidiumi liikmed:

1. Bogovski, P. — Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor

2.

3.

4.

5.

Vahter, H.

Jannus, A.

Gulordava,

Freiberg, I.

NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige, pro
fessor — õpetatud nõukogu esimees

— Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) Arstiteaduskonna dekaan, pro
fessor — õpetatud nõukogu esimehe asetäitja

— Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadus
liku Uurimise Instituudi direktor, arstiteaduse kandidaat — 
õpetatud nõukogu esimehe asetäitja

Š. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peakirurg, arstiteaduse

6

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Akkerberg, I

Kama, E.
Keres, L.
Kõrge, K.
Küng, V.

Linkberg, A.
Raudam, E. 
Salzman, S.

Sarap, A.

Siirde, E.
Silla, R.

17.
18.
19.

Tamm, O.
Tähepõld, A.
Vares, A.

kandidaat — õpetatud nõukogu esimehe asetäitja
— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi õpetatud nõukogu teaduslik 

sekretär, arstiteaduse kandidaat — õpetatud nõukogu teaduslik 
sekretär

— Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi sektori
juhataja, arstiteaduse kandidaat

— Eesti NSV tervisnoiu ministri esimene asetäitja
— TRÜ kateedrijuhataja, dotsent
— TRÜ kateedrijuhataja, professor
— Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi direktori 

asetäitja teaduslikul alal, arstiteaduse doktor
— TRÜ kateedrijuhataja, teeneline teadlane, professor
— TRÜ kateedrijuhataja, dotsent
— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi pearadioloog, arstiteaduse 

kandidaat
— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Ravi-Profülaktilise Abi 

Valitsuse juhataja, arstiteaduse kandidaat
— TRÜ kateedrijuhataja, teeneline teadlane, professor
— Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadus

liku Uurimise Instituudi direktori asetäitja teaduslikul alal., 
arstiteaduse kandidaat

— Eesti NSV tervishoiu ministri asetäitja
— TRÜ kateedrijuhataja, dotsent
— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peapediaater

Õpetatud meditsiinilise nõukogu liikmed:

20. Barõševa, L

21. Elštein, N.

22. Gavrilov, A.
23. Gunter, A.

24. Jannus, L.

25. Karu, E.
26. Kask, M.
27. Lavrova, L.

28. Maripuu, I.

29. Masik, I.

30. Naarits, S.

— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi kaadriosakonna juhataja,, 
arstiteaduse kandidaat

— Tallinna Linna Tervishoiu Osakonna peaterapeut, arstiteaduse 
kandidaat

— Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri peaarst
— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peaterapeut, arstiteaduse 

kandidaat
— Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi sektori

juhataja, arstiteaduse kandidaat
— TRÜ kateedrijuhataja, professor
— TRÜ kateedrijuhataja, professor
— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Laste ja Emade Ravi- 

Profülaktilise Abi Osakonna juhataja
— Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi sektori

juhataja, arstiteaduse kandidaat
— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Sanitaar-Epidemioloogia 

Valitsuse juhataja
— Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peaakušöör-güneküoog 

arstiteaduse kandidaat .
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31.
32.

33.
34.

Paškov, V. — Vabariikliku Struumatõrje Dispanseri peaarst
Vagane, E. — Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi sektori] uha- 

taja, farmaatsiakandidaat
Vassiljeva, K. — Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peaepidemioloog
Villako, K. — TRÜ dotsent, arstiteaduse doktor

UUTEST MÄÄRUSTEST

NSV Liidu Ministrite Nõukogu 1967. aasta 27. juuli määruse nr. 721 põhjal 
on lubatud isikutele, kes saavad vanaduspensioni ja töötavad ajavahemikul 1. augus
tist 1967. a. kuni 31. detsembrini 1968. a. haiglates, polikliinikutes, invaliidide kodu
des või vanadekodudes meditsiiniõe, sanitari või põetaja ametikohal, vanadus
pension välja maksta täies ulatuses.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu Riikliku Töö ja Töötasu Komitee ning Üle
liiduline Ametiühingute Kesknõukogu Presiidium andsid 1967. aasta juulis välja 
seletuse, milles juhitakse tähelepanu mõnedele küsimustele seoses ettevõtete, asu
tuste ja organisatsioonide tööliste ja teenistujate üleviimisega viiepäevasele töö
nädalale.

1. Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töölistele ja teenistujatele, kes 
töötavad viis päeva nädalas, säilitatakse need piima- ning muude toiduainete nor
mid (ravi- ja profülaktilisel toitlustamisel), mis olid ette nähtud kuuepäevase töö
nädala puhul.

2. Pidupäevadele (1. jaanuar, 8. märts, 1. mai, 9. mai, 7. november ja 5. det
sember) eelnevatel päevadel on tööpäev ühe tunni võrra lühem neil isikuil, kel 
tööpäeva kestuseks kuuepäevase töönädala puhul oli 7 tundi. Neil isikuil, kelle 
tööpäeva kestus kuuepäevase töönädala puhul oli 6 ja vähem tundi, tööpäeva pik
kus pidupäevaeelsetel päevadel ei lühene. Neil juhtudel, kui pidupäevale eelneb 
iganädalane puhkepäev, jääb tööpäeva pikkus endiseks. '

Töölt vabastatud tundide arv, mis töölisnoorte ja maanoorte koolides edukalt 
ja tootmistööd katkestamata õppivatele töölistele ja teenistujatele oli ette nähtud, 
jääb samaks ka viiepäevase töönädala puhul. Küll aga muutub tööpäevade arv, sest 
tööpäev viiepäevase töönädala puhul on ju pikem. Lühendatud tööpäeva või lühen
datud töönädala graafikud kinnitavad ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide 
juhatajad kooskõlas ametiühingu tehase-, vabriku- või kohaliku komiteega ja vas
tavate koolide direktoritega.

Vabade päevade arv, mis antakse kõrgemate õppeasutuste ja kesk-eriõppe- 
asatuste õhtuste või kaugõppeosakondade üliõpilastele ja õpilastele diplomiprojekti 
(diplomitöö) tegemiseks või riigieksamite sooritamiseks, muutub viiepäevase töö
nädala korral ning oleneb tööpäeva kestusest, kusjuures töölt vabastatud tundide 
arv jääb endiseks.

А. К а 1 d m а

RAVIMID TASUTA

Nõukogude Liidus laieneb pidevalt ravimite tasuta andmine ambulatoorseks 
raviks mitmesuguste haiguste puhul. Seoses sellega on tarvitusele võetud väga mit
mesuguseid ravimite väljastamise viise ja erisuguseid retseptiblankette. Paljud 
polikliinikud (ambulatooriumid) annavad haigetele ravimeid tasuta otse poli
kliinikust, kusjuures ravimite nomenklatuur on sageli mitteküllaldane ja puudub 
ka täpne arvestus. Eriti keerukas on polikliinikus anda ravimeid tasuta kuni ühe 
aasta vanuste laste jaoks ravimi vormide mitmekesisuse tõttu. Peale selle väljas
tatakse mõnedele haigetele ja elanikkonna teatavatele rühmadele ravimeid, mille 
hinnast tuleb tasuda osaliselt. Sellised asjaolud muudavad ravimi saamise ambu
latooriumis küllaltki keerukaks.

Et kõike seda lihtsustada, töötas Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium välja 
ühtse retseptiblanketi-vormi ravimite saamiseks otse apteegivõrgust. Uued ret- 
septiblanketi-vormid on raviasutustele välja saadetud. Uus tasuta ravimi retsepti- 
blankett koosneb kolmest osast, nimelt retsepti kontsust, arvest ja signatuurist. 
Retseptiblanketi konts säilitatakse haige ambulatoorses haigusloos (kaardis). Arve 
ja signatuur antakse haige kätte apteegist ravimi saamiseks.

Retsepti arvele ja signatuurile peab arst märkima, kui suures ulatuses on 
ravim tasuta (100%, 80%, 50%), mis oleneb sellest, missuguse haigusega on tegemist. 
Näidustuste lahtris tuleb märkida haiguse rühm või personaalnäidustus (laps alla 
1 a.; diabeet: onkoloogiline, dermatoloogiline, reuma, Isamaasõja invaliid, personaal- 
penšionär jne.) vastavalt kategooriale, mille järgi on ette nähtud ravimite väljas
tamine kas tasuta või osalise tasumisega. Raviasutus peab samuti retsepti arvele 
märkima, missugune asutus (haigla või dispanseri nimetus, Tervishoiu Ministee
rium jm.) tasub antud arve vastavalt instruktsioonidele.

Käesoleval ajal katab Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium tuberkuloosi, leep
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rat, kroonilisi raskekujulist nahahaigusi ja süüfilist põdevate haigete ambulatoor
seks ravimiseks kulutatud ravimite väärtuse. Samuti tasub Tervishoiu Ministee
rium Isamaasõja invaliidide, personaalpensionäride, vähktõbe ja leukoosi põdevate 
isikute tarvis kulutatud ravimite väärtuse osaliselt. Skisofreeniat ja epilepsiat 
põdevatele haigetele antavate ravimite eest maksavad vabariiklikud psühhoneuro
loogiahaiglad. Ülejäänud haiguste puhul tasub ravimite eest kohalik tervishoiu
asutus.

Kui nimetatud haiguste all kannatavatele isikutele on tarvis määrata nar
kootilisi aineid (morfiin jt.) või ravimeid, mille väljakirjutamiseks on kehtestatud 
eriretseptid (ATF jt.), siis tasuta ravimi retseptiblanketil signatuur kriipsutatakse 
läbi ja haigele antakse eriretsept.

Tasuta ravimi retseptiblanketi kasutamise juhendi juurde on lisatud ka hai
guste loetelu, kusjuures on ära toodud eeskirjad, millistel juhtudel retsepti tuleb 
kasutada.

J. Luber g

10 AASTAT TEADUSLIKKU TÖÖD PÄRNU KUURORDIS

Kümme aastat tagasi asutati Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi Pärnu uurimisbaas, mille ülesandeks on mudaravi kompleksne uurimine, 
samuti muude paiksete looduslike ravitegurite omaduste ja toime selgitamine. 
1963. a. valmisid baasi ajakohased laboratooriumiruumid (Kuuse tn. 4). Viiest 
teaduslikust töötajast neljal on arstiteaduse kandidaadi kraad.

Pärnu baasi töötajad on selgitanud Haapsalu ravimuda ja sellest valmistatud 
preparaadi humisooli toime laadi ja mehhanismi mitmesuguste nn. reumaatiliste 
ja perifeerse närvisüsteemi haiguste puhul. Uurimistöö tulemusi on praktikasse 
rakendatud nii metoodiliste juhendite koostamise kui ka vahetu kontakti teel 
vabariigi kuurordiravi-asutustega. Töid on publitseeritud spetsiaalsetes artiklite 
kogumikes (arvult 3) ja ajakirjades. 1961., 1963. ning 1966. aastal toimusid Pärnus 
vabariiklikud kurortoloogia- ja füsioteraapiakonverentsid.

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi Pärnu uurimisbaas on 
saanud kurortoloogia-alase teadusliku töö keskuseks vabariigis. Lähemas tulevikus 
jätkatakse Pärnus eesti ravimudade omaduste ja toime võrdlevat uurimist ning 
pööratakse tähelepanu ka meditsiinilise klimatoloogia probleemidele.

E. Veinpalu

VÄITEKIRI PROFESSIOONIPATOLOOGIA VALDKONNAST

15. septembril 1967. a. kaitses Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna nõu
kogu avalikul istungil kandidaadiväitekirja Eksperimentaalse ja Kliinilise Medit
siini Instituudi kutsehaiguste sektori teaduslik töötaja Arvi Sillam.

Väitekirjas «Nimme-ristluu radikuliit Eesti NSV põlevkivikaevureil» käsitleb 
autor aktuaalset professioonipatoloogia probleemi. Tööd juhendas dotsent E. Raudam.

Ametlike oponentidena esinesid professor M. Kask ja arstiteaduse kandidaat 
Л. Tikk, kes andsid tööle hea hinnangu. Nõukogu otsustas ühel häälel A. Sillamile 
anda arstiteaduse kandidaadi kraadi.

E. R u u s

TÖÖHÜGIEENIALANE VÄITEKIRI

25. oktoobril kaitses Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna nõukogus kan
didaadiväitekirja Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi toksikoloogia 
ja tööhügieeni sektori noorem teaduslik töötaja Gennadi Feoktistov.

Tööhügieeni probleeme käsitleva väitekirja «Materjale kukersiitse põlevkivi 
kaevandamisel esineva tolmu hügieeniliseks hinnanguks» juhendaja oli Sverdlovski 
Tööhügieeni ja Kutsehaiguste Teadusliku Uurimise Instituudi tööstusaerosoolide 
laboratooriumi juhataja arstiteaduse kandidaat B. Katsnelson. Töös iseloomusta
takse põlevkivitolmu kui kroonilise kopsupatoloogia etioloogilist tegurit, analüüsi
takse põlevkivikaevurite töö füsioloogilisi iseärasusi ja töötingimusi, et selgitada 
nende tegurite osatähtsust tolmukah j ustuste arenemises, ja näidatakse ära õhu 
tolmusust vähendavate abinõude põhisuunad. Uurimistulemuste alusel kehtestati 
põlevkivitolmu sanitaarseks piirkontsentratsiooniks 4 mg/m3.

Ametlike oponentidena esinesid dotsent K. Villako Tartu Riiklikust Ülikoolist 
ja dotsent Z. Volkova NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Tööhügieeni ja Kutse
haiguste Instituudist, kes hindasid väitekirjana esitatud uurimust positiivselt. Tea
duslik nõukogu otsustas G. Feoktistovile anda arstiteaduse kandidaadi kraadi.

E. R u u s
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VABARIIKLIK SPARTAKIAAD

Finaalvõistlustega Elvas 23.—25. juunini 1967. a. lõppes Tervishoiutöötajate 
Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komitee IX vabariiklik spartakiaad.

Elvas osutus kergejõustikus parimaks Tallinna võistkond Kingissepa ja Pärnu 
ees.. Ujumises olid kolmeks tugevamaks Tallinna, Tartu ja Haapsalu esindused. 
Kõige täpsemad laskurid olid Haapsalust, neile järgnesid Viljandi ja Pärnu omad. 
VorKpaHimeeskondade paremusjärjestus oli järgmine: Võru, Kingissepa ja Tartu. 
Naisvõrkpallureist saavutasid esikoha tallinlannad Kingissepa ja Tartu ees.

. Parima tagajärje saavutas Haapsalu esindaja Tõnu Talving 100 meetri vaba
ujumises ajaga 1.10,8. Kolmekordseks meistriks tuli tartlanna Ino Mölder, võites 
100 meetri vabaujumise ajaga 1.26,9 ning 100 ja 200 meetri rinnuliujumise aega
dega 1.39,3 ja 3.38,0. Kolm meistritiitlit viis Tallinna ka Juhan Raud, kes oli 
parim 100 ja 200 meetri rinnuliujumises (ajad 1.28,0 ja 3.18,0) ning 400 meetri 
vabaujumises (6.47,2).

Kergejõustikus oli kõige silmapaistvam kuulitõuke võitja viljandlanna Imbi 
Helari~ tulemus 13.16 meetrit. Heast klassist olid ka Heldur Hannuse võidutagajärg 
1.80 kõrgushüppes, Heino Vungi 13.59 kuulitõukes, Helga Meresmaa 37.25 kettaheites 
ja Rein Raie 6.49 kaugushüppes. Kolm meistridiplomit viis koju tallinlanna Svetlana 
Adameiko. Ta võitis 100 meetri jooksu (13,0), kõrgus- (1.45) ja kaugushüppe (4.92).

Kabes, tennises ja naiste korvpallis saavutas esikoha Tallinn, males ja laua
tennises Tartu ning meeste korvpallis Võru.

Kokku võttis võistlustest osa 15 linna ja rajooni. IX spartakiaadi üldvõitjaks 
tuli linnadest Tallinn. Rajoonide esimeses grupis olid paremad Kingissepa, Pärnu 
ja Kohtla-Järve, teises grupis Haapsalu, Valga ja Jõgeva.

M. Sikk

I ÜLELIIDULISELT MEDITSIINITÖÖTAJATE SPARTAKIAADILT

18.—24. septembrini 1967 toimus Krasnodaris I üleliiduline meditsiinitöötajate 
spartakiaad, mis oli pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aasta
päevale. Spartakiaadist võtsid osa kõigi 15 liiduvabariigi, Moskva ja Leningradi 
meditsiinitöötajate võistkonnad, igaüks neist 40 võistleja ja 5 esindajaga. Võistlusest 
osavõtu tingimuseks oli vähemalt teine spordi järk.

Eesti NSV meditsiinitöötajate võistkond spartakiaadi avadefileel Krasnodaris
Foto Ü. KULL

47õ



Eesti NSV delegatsiooni juhtis tervishoiu ministri asetäitja O. Tamm. Võist
konnas oli 24 meest ja 16 naist, neist 1 meistersportlane, 3 meistrikandidaat! ja 
8 esimese järgu sportlast. Meie noorim osavõtja oli 19-, vanim 42-aastane, keskmine 
vanus 26,7 aastat. Kõrgema haridusega võistkonnaliikmeid oli 18.

Spartakiaadi pidulik avamine toimus 19. septembril staadionil «Kuban*.  
NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumilt tõi tervituse ministri asetäitja D. Bene- 
d i к t о v.

Kergejõustikus saavutati rohkesti häid tulemusi. Leningradlase V. Paltsa- 
tovi tagajärjeks kõrgushüppes jäi 2.00 ja grusiinlase R. Tšubtsinadze tule
museks kaugushüppes 7.23 m. Naiste kuulitõukes võitis esikoha Viljandi pediaater 
meistrikandidaat Imbi Helari tulemusega 13.89. Tallinna farmatseut Elga Me- 
resmaa võitis kaks kolmandat kohta — kuulitõukes (12.92) ja kettaheites (42.30). 
Teistest meie kergejõustiklaste tulemustest väärib märkimist Tallinna arsti Peeter 
Laane 11,1 100 m jooksus. Parima aja sel alal (10,7) saavutas valgevenelane 
A. Tšiševski.

Võrkpallis ja lauatennises peeti naiste ja meeste kohta eriarvestust. Võrkpallis 
tulid esikohale Vene NFSV naiskond ja Gruusia NSV meeskond. Eesti NSV nais
kond, kelle kapteniks oli Riikliku Teadusliku Meditsiinilise Raamatukogu direktor 
meistersportlane Milvi Tedremaa, alistas Moldaavia 3:0, Tadžikistani 3 : 2 ja 
Ukraina 3: 0 ning platseerus 7. kohale. Meie mehed jäid viieteistkümnendaks.

Lauatennises saavutas esikoha Leedu NSV nii naiste kui ka meeste mängudes. 
Meie naiskond võitis Moskva, Leningradi ja Moldaavia 3: 0 ning jäi 9. kohale. 
Meeskond jäi kümnendaks.

Ujumises võitis Moskva, Eesti NSV jäi 13. kohale.
Võistkondlik paremusjärjestus oli järgmine: 1. Gruusia NSV 18 miinuspunkti, 

2. Vene NFSV 28, 3. Moskva 34, 4. Ukraina NSV 35, 5. Leningrad 36, 6. Valge
vene NSV 43, 7. Kasahhi NSV 43, 8. Läti NSV 47, 9. Leedu NSV 51, 10. Armee
nia NSV 56, 11. Eesti NSV 63, 12. Aserbaidžaani NSV 67, 13. Moldaavia NSV 68. 
14. Tadžiki NSV 75, 15. Usbeki NSV 78, 16. Turkmeeni NSV 83 ja 17. Kirgiisi NSV 
93 miinuspunkti.

MULJEID JA ARVAMUSI '

Oku Tamm, Eesti NSV delegatsiooni juht.
«1959. aastast alates on Eesti NSV-s toimunud 9 meditsiinitöötajate spartakiaadi. 

Kui esimesel aastal võisteldi 4 alal 150 võistleja osavõtul, siis 1967. aastal oli alasid 
juba 10 ja osavõtjaid 600. See näitab, et kasv ja arengutempo on olnud jõudsad. 
Nagu üleliidulisel spartakiaadil selgus, tuleb meil spordis siiski veel tugevasti 
pingutada, kui tahame vääriliste partneritena vennasvabariikide kõrval rivis püsida.

Delegatsiooni juhina kasutan võimalust, et tänada võistlejaid ja kõiki teisi 
seltsimehi, kelle abil meie võistkonna esinemine üleliidulisel areenil teoks sai. 
Suurepäraseks kujunes Imbi Helari saavutus. Aitäh selle eest! Suur tänu Elga 
Meresmaale! Kiitus tublidele naisvõrkpalluritele!

Üldkokkuvõttes meie 11. koht ei rahulda, kuigi see on parem vabariigi koon
dise 12. kohast NSV Liidu rahvaste spartakiaadil.

Lõpetuseks tahaksin lisada, et tulevikus peaksid kõik meditsiiniasutused keha
kultuuri ja tervistava spordiga märksa rohkem tegelema kui praegu. Ainult sel 
juhul saavad võrsuda tippsportlased, kes edukalt suudaksid võistelda vennasvaba
riikide parimatega. Neile oleks tarvis luua kõik tingimused pidevaks treeninguks.>• 

Imbi Helari, esikoha võitja kuulitõukes.
«Muljed on kõige paremad. Esikohta ma ei lootnud, arvestasin endamisi, et 

võiksin tulla umbes kolmandaks. Kui 13.60-ga juhtima läksin ja Valgevene NSV 
võistleja G. Dmuraševskaja 13.61-ga minust möödus, siis oli muidugi pinevust 
küllalt. Kuid võistkonnakaaslased aitasid. Kõik nad, niipalju kui neid sel hetkel 
kohal oli, kogunesid heitepaiga äärde ja ergutasid mind. Seda tegid ka meie šefid 
ja võõrustajad, kaheksa töötajat Krasnodari Krai Psühhoneuroloogia Haiglast. Siis 
tuligi 13.89.»

Milvi Tedremaa, võrkpallinaiskonna kapten.
«Võistluste tase oli kõikidel aladel ootamatult kõrge. Võrkpalliski esindasid 

Leedu NSV, Läti NSV ja Gruusia NSV meditsiinitöötajaid mitmed nende vaba
riikide koondvõistkondade liikmed. Samuti mängisid Leningradi koondises mitmed 
kangelaslinna silmapaistvamad võrkpallurid.

Meie 7. koht ei ole üldiselt halb. Aga kui oleksime võitnud Valgevene NSV 
võistkonna, siis oleksime tulnud neljandaks. Võiduvõimalus oli täiesti reaalne. Kah
juks tegime vea juba võistkonna komplekteerimisel. Selle asemel et vabariikliku 
spartakiaadi tulemusi arvestada ja moodustada võistkond ühe tugevama linna baasil 
ning seda paari-kolme tugeva mängijaga mujalt täiendada, mängis naiskonnas 
nüüd 3 võistlejat Tallinnast, 3 Kingissepast, 1 Viljandist ja 1 Põltsamaalt. 10-päeva- 
sest treeninglaagrist ei piisanud, et koosseisu ühtseks laitmatu koosmänguga võist
konnaks sulatada.

Tulevikus oleks õigem, et komplekteeritaks uus vabariigi meditsiinitöötajate 
võrkpallikoondis ja see kogemuste saamiseks kohalikesse võistlustesse lülitataks- 
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Koondisel peaks olema võimalus vähemalt kaks korda aastas kaks nädalat tree
ninglaagris viibida.»

Egon Halliku, Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komi
tee spordikomisjoni esimees.

• ■+ *T aUinnas võistkondi üleliidulisele spartakiaadile komplekteerides ja ette val
mistades lootsime, et saavutame 8. koha. Kui me Krasnodaris ometi 11. kohale 
jäime, siis ei saa öelda, et see oleks sõltunud meie võistlejate halvast esinemisest. 
Kergejõustiklased ja ujujad võistlesid tublilt, kuid konkurents oli ootamatult tugev. 
Näiteks Peeter Laane aeg 100 m jooksus oli 11,1, kuid see andis talle ainult 11. koha. 
Haapsalu arsti Tõnu Talvingu aeg 100 m vabaujumises 1.09,2 tähendas üldjärjes- 
tuses 32. kohta. Rõõmu valmistasid Imbi Helari ja Elga Meresmaa tagajärjed. Laua- 
tennisiste häiris algul suurvõistlustest tingitud närvilisus, kuid hiljem nad koha
nesid ja võitsid isegi Moskva ja Leningradi. Võrkpallurite esinemine olnuks 
tagajärjekam, kui spartakiaadile eelnenud treeninglaager oleks kestnud kauem. 
Võõrastust äratasid ujumisvõistlused, kus kõrvuti staažikate tervishoiutöötajatega 
startisid meditsiinikoolide õpilased aastakäikudest 1951, 1952 ja isegi 1953! Kuna
gistel meistritel tuli noortele paratamatult alistuda. Tahaksin loota, et järgmisel 
üleliidulisel tervishoiutöötajate spartakiaadil meditsiinikoolide õpilased siiski ei 
võistleks, sest spartakiaad on ikkagi tervishoiutöötajaile; nemad pole ju veel 
töötajad.

Tahaksin näha, et järgmise spartakiaadi kavva võetaks male, mis on sobiv 
spordiala meie tervishoiutöötajate staažikamale perele.

Kui tulevikus soovime edukamalt esineda, peame vabariigi meditsiinikoolidelt 
ja TRÜ Arstiteaduskonnalt nõudma, et nad pööraksid suuremat tähelepanu õppiva 
noorsoo kehaliste võimete arendamisele. Et kasvatada kestvat huvi spordi ja keha
kultuuri vastu, tuleb nendega algust teha nooruses, enne täisikka jõudmist. Ei saa 
kuidagi leppida olukorraga meie meditsiinikoolides, kus enne üleliidulisele spar
takiaadile sõitmist ei olnud ühtki teise järgu sportlast spartakiaadi spordialadel. 
Seitse-kaheksa aastat tagasi lõpetasid meditsiinikooli võrk- ja korvpallurid, kellel 
praegu on I või II spordijärk ja kes mängivad siiani tervishoiutöötajate võistkon
dades. Pärast seda pole neile meditsiinikoolidest täiendust tulnud. Kahjuks leidub 
tervishoiuasutustes ka administraatoreid, kes kehakultuuri ja sporti suhtuvad kui 
neid mittepuudutavasse töölõiku. Kehakultuuri- ja sporditöö parandamiseks vaba
riigis on tingimata vaja, et kõik tervishoiuasutuste juhatajad, peaarstid, osakondade 
juhatajad ja teised juhtivad töötajad kehakultuuri- ja sporditöösse positiivselt 
suhtuksid ning selle viljelemiseks tingimused looksid. Mida massilisemalt tegel
dakse kehakultuuri ja spordiga kohtadel, seda suurem on vabariigi sporditegevuse 
püramiidi alus ja seda kõrgem saab olla tema tipp.»

ARSTID PIIRISSAAREL

Keset Peipsi järve asuva Piirissaare elanikud ei saanud kuni 1946. aastani 
meditsiinilist abi kohapeal. 15. detsembril 1946. aastal avati saarel velskripunkt ja 
1948. aastal II grupi apteegipunkt. 1947. a. 10. maist alates siiani (seega üle 20 
aasta) on velskripunkti juhatajana töötanud I kategooria velsker Georgi Pank- 
r u h h i n.

Viimastel aastatel on Piirissaare 350-liikmelisele elanikkonnale arstiabi lähe
male viidud. 1965. aastal viibis saarel stomatoloogide brigaad. Käesoleva aasta juunis 
korraldati kogu elanikkonna arstlik läbivaatus. Kohapeal olid terapeudid, kirurg, 
günekoloog, okulist, kõrva-, nina- ja kurguarst, pediaater, röntgenoloog ja para- 
sitoloog. Samas tehti ka laboratoorseid uuringuid. Elanike läbivaatus andis palju 
kasu. Avastati nii mõnigi haigus, millele õigeaegse raviga saab piir panna (tuberku
loos, prekantseroosid jt.).

Tänavu töötas saarel kuu aega ka stomatoloog. Hambaid käis ravimas 180 
kalurit ja nende perekonna liiget.

M. Sikk

AVATI FR. R. KREUTZWALDI MÄLESTUSTAHVEL

Tänavu, meditsiinitöötajate päeval, avati Võrus Fr. R. Kreutzwaldi mälestus
tahvel, mis on kinnitatud Võru Rajooni Keskhaigla sisehaiguste osakonna seinale. 
Selles’majas töötas meie lauluisa Fr. R. Kreutzwald Võru linnaarstina ajavahe
mikul 1833—1877.

Mälestustahvli avas Võru Rajooni TSN Täitevkomitee Rahandusosakonna 
juhataja R. Kiisel. Fr. R. Kreutzwaldi tegevusest arstina rääkis Võru Rajooni 
Keskhaigla arst E. Laane ja lauluisa kirjanduslikul tegevusel peatus Fr. R. Kreutz
waldi Memoriaalmuuseumi teaduslik töötaja L L a b e. Päevakohase kõne pidas 
ka professor K. Kõrge. Mälestustahvli avamisega tähistasid Võru rajooni tervis
hoiutöötajad Võru Haigla 140. aastapäeva.

А. К 1 i n к
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TARTU RAJOONI TERVISHOIUTÖÖTAJATE SUVEPÄEVAD

Kauni Pangodi järve ääres Palumäel toimusid 15. ja 16. juulil Tartu rajooni 
tervishoiutöötajate esimesed suvepäevad. Osavõtjaid oli kogunenud üle 120. Rohkem 
kui 50 tervishoiutöötajat täitis vabariigi spordimängude normatiivid kergejõustikus, 
ujumises ja sangpommi tõstmises. Huvitava kavaga esinesid Elva Haigla ja Kodi- 
järve Haigla ning Ilmatsalu Ambulatooriumi isetegevuslased. Meeleolukaks kujunes 
lõkkeõhtu. Taoline kokkutulek otsustati muuta traditsiooniliseks.

M. Sikk

NOORED PUNARISTLASED ARTEKIS

9. augustist kuni 8. septembrini 1967. a. viibisid meie koolinoorte IV sanitaar- 
postide vabariikliku kokkutuleku võitjad — Rakvere I, Abja ja Nõo keskkoolide 
sanitaarpostid — puhkelaagris ja üleliidulisel kokkutulekul Artekis. See üritus oli 
pühendatud Punase Risti Seltsi 100. aastapäevale ja Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni 50. aastapäevale.

Vabariigi koolide noored punaristlased tõid kokkutulekult kaasa häid kogemusi 
ja tähelepanekuid, samuti mitmeid medaleid ja aukirju. Üldkokkuvõttes tuli 172 
sanitaarposti hulgast auhinnalisele kolmandale kohale Rakvere I keskkooli sani- 
taarpost.

A. Suur

MEDITSIINIÕDEDE KOKKUTULEKULT

Käesoleva aasta augustis möödus 10 aastat ajast, mil Eesti NSV Punase Risti 
Seltsi Tartu Linnakomitee saatis ellu esimese lennu meditsiiniõdede kaheaastaste 
kursuste lõpetajaid. Seda tähistati piduliku kokkutulekuga 25. augustil s. a. Tartus. 
Kohtumisele saabus 29 lõpetajast 22, kellest igaüks pajatas oma tööst ja elust palju 
kõigile huvipakkuvat. Rõõmustav oli kuulda, et kõik peale ühe on jätkanud tööd 
oma kutsealal ja täidavad vastutusrikkaid ülesandeid (T. Tuul, L. Luud jt.). Mit
med esimese lennu lõpetajaist on lisaks meditsiiniõe kutsele omandanud ka rõnt- 
genilaborandi (V. Ladva ja E. Raudva) või muu eriala (H. Laasik jt.).

Igati meeldiv oli koos istuda üle hulga aja ja meenutada möödunud kümmet 
aastat, mis igaühele on olnud töörohke ja huvitav.

M. Raig

RAJOONIDEVAHELISED VÕISTLUSED

Kodaveres Peipsi ääres peeti 25. ja 26. augustil 1967. a. esmakordselt rajoo- 
nidevahelised sanitaarpostide võistlused. Osa võttis 10 sanitaarposti Jõgeva, Vil
jandi ja Tartu rajoonist. Tuli näidata oskusi esmaabi andmises, kunstliku hingamise 
tegemises, gaasitorbiku kasutamises, ravimtaimede ja seente tundmises jne. Õhtul 
istuti lõkke ääres, lahendati viktoriini küsimusi, jälgiti isetegevusettekandeid ja 
küpsetati šašlõkki.

Tööstusettevõtete ja asutuste grupis tuli võitjaks leivatööstuse «Tootja*  Elva 
tsehhi sanitaarpost. Kolhoosidest ja sovhoosidest oli parim Jõgeva rajooni «Estonia»- 
kolhoosi esindus Tartu rajooni Puhja kolhoosi ees. Üldvõitja karika tõid seekord 
kaasa Tartu rajooni punaristlased.

Tuleval aastal korraldavad kokkutuleku viljandlased.
M. Sikk
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