
Imiku nahk
Nahk on inimese suurim organ. Peale kuute kuud ema kõhus saavutab 
loote nahk (epidermis) barjääri staatuse loote ja väliskeskkonna vahel. Kui 
rasedus on kestnud vähemalt 32 nädalat, siis on lootel mitmed nahakihid 
juba samaväärsed täiskasvanu nahaga. (Jurica jt, 2016: 21). Seetõttu on 
naha hoolduse seisukohast oluline uurida, kas sündinud laps oli ajaline. 
Imikuks nimetatakse last kuni esimese eluaasta lõpuni. 

FO
TO

: FREEPIK

ning inhalaatori valik. Kopsuhai-
guste (astma ja KOK) korral on 
ravi järgimine madalam kui pal-
jude teiste krooniliste haiguste 
(hüpertensioon, diabeet, hüperko-
lesteroleemia, gastroösofageaalne 
reflukshaigus, pahaloomulised 
kasvajad jne) korral, ja seda mõju-
tab puudulik ravimi inhaleerimise 
tehnika. 

Hingamistee obstruktsiooniga 
kulgevate kopsuhaiguste korral esi-
nevad muutused väikestes hinga-
misteedes (alla 2 mm diameetriga) 
ja seetõttu tuleb haigusprotsessi 
mõjutada ka sellel tasandil. 

Ravi efektiivsust mõjutab inha-
laatori tehnoloogia: ravimit gene-
reeriv süsteem, ravimi liikumise 
kiirus hingamisteedes, hingamis-
tee takistus, kanduraine ehk pro-
pellandi omadused, samuti ravimi 
koostis, nt hügroskoopilisus, lipo-
fiilsus jne. 

Kasutusel on erinevad aerosool- 
ja pulberinhalaatorid, ühe kuni 
kolme toimeainega ravimid. Pat-
siendi jaoks on alati eeliseks kasu-
tamislihtsus, kuid ka muud faktorid 
(nt tagasiside saamine). 

Doosilugeja võimaldab haigel 
selgelt aru saada, millal on ravim 
kanistrist otsa saanud. 

Halva koordinatsiooni või lan-
genud lihasjõudlusega patsiendid 
(nt vanurid) ei pruugi mõnede 
inhalaatorite kasutamisega hak-
kama saada. Ebakorrektset inha-
latsioonitehnikat praktiseerib u 
50%  täiskasvanutest. Eakatele ja 
lastele võib abi olla vahemahuti 
kasutamisest, mis võimaldab ravimi 
annust mugavamalt aktiveerida 
ja sissehingamist koordineerida. 
Doose peab manustama ühekaupa. 
Abivahendi suurte mõõtmete tõttu 
võib nende transport olla komplit-
seeritum. Vahemahutit tuleb regu-
laarselt puhastada. 

Patsiendile tuleks alati meelde 
tuletada, et enne ravimi inhalee-
rimist tuleb kõigepealt kops õhust 
võimalikult tühjaks hingata, et 
ravim mahuks hingamisteedesse. 
Vajalik on, et ravimi sissehinga-

Mida peab patsient teadma 

ja oskama?

• Teadma enda diagnoosi

• Tegema vahet baasravi
ja hooravi vahel

• Oskama tarvitada talle
väljakirjutatud inhalaa-
torit

• Teadma, mida ta peab
vältima

• Oskama hinnata haiguse
ägenemist ning teadma,
mida sel puhul teha

• Enamikul juhtudel allub
haigus ravile halvasti
patsiendi teadmatuse ja
oskamatuse tõttu

mine oleks algusest peale jõuline. 
Inhalaatori tüübi valikul tuleb 
arvestada, et üle 60-aastastel võib 
sissehingamise efektiivsus olla 
madalam. Sissehingamise efek-
tiivsuse hindamiseks kasutatakse 
koolitustel spetsiaalseid vilesid. 
Kui ravim on kopsu hingatud, siis 
tuleb mõned sekundid hinge kinni 
hoida, et ravim saaks hingamis-
teedes oma toimet alustada, ja siis 
rahulikult välja hingata. Pärast ste-
roidide inhaleerimist tuleks alati 
suud loputada suu seenhaiguste 
ennetamiseks.

Nebulisaatorid on elektri või 
mõne muu toiteallika jõul töötavad 
seadmed, mille abil genereeritakse 
hingamisteedesse ravimiosakesi 
vedelikuna ja suure kiirusega gaa-
sijoana. Neid on hea kasutada lastel 
ja vanuritel, samuti raskete haigus-
seisundite ja haiguse ägenemise 
korral. Tänapäeval on apteekides 
müügil ka portatiivsed nebulisaato-
rid. Inimesed on leidlikud, mistõttu 
soovitan nendes ravimite kasuta-
mise kooskõlastada arstiga. 

Patsiendile tuleks iga kord 
meelde tuletada inhalaatorite 
hoiustamise tingimusi. 

Kindlasti vajavad eakamad sage-
dasemat hingamistehnika meel-
detuletamist. Ka kahe või enama 
kaasuva haiguse, ülekaalu, südame-
puudulikkuse, kognitiivsete häirete 
ja neuropaatiaga seondub halvem 
hingamistehnika. 

Inhalaatori valik sõltub haige 
individuaalsest eripärast ja inha-
laatori kasutamise lihtsusest, mak-
sumusest, ka väljakirjutajast. Kõige 
olulisem on aga arvestada patsiendi 
võimete ning eelistustega. Haigele 
tuleb demonstreerida korrektset 
inhalaatori kasutamise tehnikat 
ning kontrollida igal vastuvõtul 
ja soovitatavalt ka apteegis ravimi 
väljastamisel inhalaatori korrektset 
kasutamist. Raviasutustes kont-
rollitakse inhalaatori kasutamise 
oskust ja ravi järgimist, enne kui 
asutakse raviskeemi muutma. 

Mul on eredalt meeles kaks hai-
gusjuhtu. Keskealine naine, kes 

oli enam kui 15 aastat minu vas-
tuvõtul käinud, ei osanud enam 
ühel vastuvõtul kasutada inhalaa-
torit, mida ta aastaid oli kasutanud. 
Selle põhjuseks oli neurolooogi-
line haigus. Ravi jätkamiseks tuli 
kaasata tema pereliikmed. Teisel 
juhul tuli vanem mees vastuvõtule 
teisest arvamust saama, sest ravi 
ei aidanud. Tal oli kaasas kilekott 
kasutamata inhalaatoritega. Nimelt 
oli ta inhalaatorites kasutamiseks 
mõeldud kapslid lihtsalt alla nee-
lanud ja kasutamata inhalaatorid 
kilekotti korjanud, mõeldes kuid, 
milleks need plastist vidinad. Loo-
mulikult ravi ei toiminud ja hiljem 
oli ka raske aru saada, kus see lugu 
selliselt „lappama läks“.

Igal juhul peab inhalaator hai-
gele meeldima. Sagedamini eelis-
tatakse ravimit, mida on lihtsam 
kasutada ja kergem kaasas kanda. 
Soovitan patsienti motiveerida ravi 
jätkama ja küsimuste korral arstilt 
nõu küsima. Kroonilise kuluga hin-
gamistee haigused eeldavad ena-
masti eluaegset ravi. Inhalaatori 
kogenud kasutajate puhul soovitan 
kontrollida ja veenduda, et asi on 
selge. Oma silm on kuningas. 
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Oma igapäeva-
töös Ida-Tallinna 
Keskhaigla Nais-
tekliiniku emadus-
nõuandlas puutun 

ma pidevalt kokku äsja sünnitanud 
emadega ja nende beebidega. Sage-
dasti tuleb ka jutuks imiku naha-
hooldusega seonduvad teemad. 
Selles artiklis keskendun beebi naha 
igapäevahooldusele alates sünnist 
ning sagedasti tekkivatele naha- 
probleemidele.

Lapse sündides saavad lapse-
vanemad haiglast lahkudes kaasa 
põhilised nõuanded, kuidas hoo-
litseda vastsündinu eest. Lapse sil-
made puhastamist õpetab emale 
ämmaemand, kes lapse peal beebi 
hügieenitoiminguid ka ette näitab. 
Oluline on, et kasutatava marli või 
vatist lapikese küljest ei tuleks väi-
keseid kiude, mis võivad beebile 
silma sattuda. Seetõttu on puhas-
tamiseks hea kasutada apteegist 
ostetud marlilappe (Medicomp), 
aga naiste meigieemalduseks 
mõeldud kosmeetilised vatipadjad 
ei ole kõige parem valik. Silmade 
puhastamist peaks alustama silma 
välisnurgast sisenurga poole (pisa-
rakanali ava suunas). Liigutus peab 
olema ühes suunas ja kindlasti ei 
tohi teha pühkimisliigutust silmal 
edasi-tagasi.

Silmade hooldust on soovitatav 
teha vähemalt kaks korda päevas. 
Puhastuslappi (marlisisaldusega) 

vähemalt kaks korda päevas. Ühe-
kordseid mähkmeid kasutades peab 
nabaköndi mähkmest välja jätma. 
Vastasel juhul võib tekkida ker-
gelt haudumine, sest õhk ei pääse 
piisavalt naba kuivatama (Abiks 
vastsündinu…, 2020: 12).

Naba puhastuseks kasutati vara-
semalt saialilletinktuuri. Praeguseks 
hetkeks on seisukoht, et naba peaks 
puhastama puhta veega (kodus 
jahutatud keedetud vesi) või aptee-
gist ostetud ampullides füsioloo-
gilise lahusega, et vältida õnnetusi 
kodus. Nabapõletikku ehk omfa-
liiti võiks kahtlustada siis, kui naba 
ümbrus punetab, tursub, nabast 
tuleb mädast eritist ja/või tekib 
halb lõhn (Ormisson & Varendi, 
2015: 88). Ravi vajaduse otsustab 
arst, seetõttu ongi vajalikud visii-
did perearsti või pereõe juurde. 
Tihtipeale soovitatakse punetava 
naba puhul kasutusele võtta saia-
lilletinktuur, et naba desinfitseerida 
ja kiiremini kuivatada.

Mähkmedermatiit (diaper rash) 
ehk mähkmelööve on üks levinui-
maid naha kõrvalekaldeid imikul. 
Mähkmelööve võib tekkida igal 
ajal, igal imikul ja ka kõige tähe-
lepanelikuma lapsevanema lapsel. 
Kõige tüüpilisemalt avaldub ta 
9.–12. elukuu vahel (Borkowski 
2004: 467).

Lööve võib esineda mitmel põh-
jusel. Asjakohased on küsimused: 

kas lööve on ainult beebi pepul? 
Kas lööve on punane, roosa, kuiv 
või märg? Kas seal esineb suure-
maid punne? Kas see tundub olevat 
valgete tükikestega (seeninfekt-
sioon)? Esmalt avaldub lööve 
tavaliselt reaktsioonina uriinile, 
fekaalidele, niiskusele või hõõrdu-
misele. Mähkmelööbe ravi oleneb 
selle tõsidusest. Korralik kätehü-
gieen ja kätepesu enne ja pärast 
mähkme vahetust võib aidata enne-
tada reinfitseerumist.

Naha kerge ärrituse korral, mis 
ei viita põletikule, piisab tavaliselt 
kreemitamisest. Esmavalik võiks 
olla kreem, mis sisaldab tsinkok-
siidi, näiteks Sudocrem. Kreemides 
on tavaliselt tsinkoksiidi sisaldus 
väiksem kui salvides. Kui imikul 
on näiteks pooleli antibiootikumi 
kuur ja lööve nahal on selle ravi 
põhjuseks, siis võiks pigem soovi-
tada määrida salviga (Bepanthen 
salv). Salv loob tihedama barjääri ja 
annab tugevama kaitse (Borkowski 
2004: 468).

Imikud ei ole väikesed täiskas-
vanud. Nende nahk on õrnem ja 
vastuvõtlikum väliskeskkonnale 
kui täiskasvanu oma. Seetõttu on 
väga oluline pöörata tähelepanu 
muutustele oma lapse nahal kohe, 
pöörduda esmaseks kiireks abiks 
apteekri poole ning vajadusel võtta 
ühendust oma perearsti või pere-
õega. 

Mariliis Priilinn
Emandusnõuandla ämmaemand

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

tuleks niisutada apteegist ostetud 
füsioloogilise lahusega (naatrium-
kloriid), samuti võib ema õpetada 
kodustes tingimustes kasutama 
jahutatud keedetud vett.

Üldjuhul avaneb pisarateede 
kaasasündinud sulgus kolmanda 
elunädala jooksul. Kui vastsündinul 
esineb selline sulgus, siis väljendub 
see üldiselt vesise silma või räh-
masusena (Abiks vastsündinu …, 
2020: 12). Selleks, et tagada imiku 
silmade korralik puhastamine, 
võiks vanematele rõhutada, et 
puhastamisel kasutatakse ühe silma 
jaoks ühte puhastuslappi. See on 
eriti oluline juhul, kui üks silmadest 
on läinud rähmaseks või infitsee-
runud. Selline puhastamine aitab 
vältida bakteri kandumist teise 
silma.

Nabakönt kuivab ja irdub umbes 
3.‒45. elupäeval. Beebi nabaümbrus 
peaks olema kuiv ja puhas.

Punetav naba viitab algavale 
põletikule. Naba peaks puhastama 

jahutatud keedetud veega, olu-
line on teha seda servadest, naha 
ja nabaköndi vahelt, tõmmates 
nabakönti nabakummist või nabak-
lambrist õrnalt väljapoole. Puhas-
tamise sagedus võiks olla samuti 
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