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Minust

• Füsioterapeut Qvalitas
Arstikeskuses

• University of Leuven (2011-
2013)

• Tartu Ülikool (2007-2010)

• Neuroloogiline füsioteraapia

• Skeleti-lihassüsteemi
füsioteraapia



Tänased teemad

• Vähese liikumise tagajärjed

• Liikumise mõju levinumatele haigusseisunditele

• Praktilised soovitused kehalise aktiivsuse doseerimiseks

• Liikumine ja töövõime

• Valu, mida teha? Füsioterapeudi nõuanded
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Surmapõhjuste meediakajastus Ameerikas



Verereringeelundite haigused

• Maailmas surmapõhjus nr 1

• 80% haigestumisest ennetatav

• Raviks kulub Eestis aastas ligikaudu 98 miljonit eurot

• Igal aastal kaotavad Eesti inimesed 120000 eluaastat

• Peamised riskitegurid: vähene liikumine, ebatervislik toitumine, 
tubakas

Allikad: World Health Organization, Sotsiaalministeerium



Istuv eluviis

• Põhjustab maailmas 2 miljon surma igaastaselt

• Kuulub 10 suurima surma/ puude põhjustaja hulka

• 60-85% inimestest ebapiisav liikumine

• 2/3 lastest ebapiisav liikumine

• Levinumad kroonilised haigused - veresoonkonnahaigused, diabeet, 
ülekaalulisus - täielikult ennetatavad

Allikas: World Health Organization



Kulu majandusele

• Solidaarne ravikindlustussüsteem - jätkusuutlikkus?

• Rahvastiku vananemine - sotsiaalmaksu tasujad?

• Inimese omavastutus - erakindlustus?

• Ennetustegevus vs tagajärgedega tegelemine



Liikumine ja kehakaal

• Kõrgenenud kehakaal riskiteguriks - kõrgvererõhutõbi, insult, 
südameinfarkt

• Kehakaalu hinnatakase KMI alusel: kg/m2

• Liikumine kiirendab ainevahetust

• Liikumine vähendab trombiriski

• Oluline on pulsisageduse tõus

• Väikesed teod avaldavad positiivset mõju

Allikas: Tervise Arengu Instituut



Liikumine ja vererõhk

• Täiskasvanu normaalne vererõhk alla 130/85 mmHG

• Mõõda vererõhku vähemalt korra kahe aasta jooksul

• Kõrge vererõhu soodustajad: liigne kehakaal, stress, istuv eluviis, 
valed toitumisharjumused, suitsetamine, alkohol

• Ülemine vererõhk langeb regulaarse liikumisega 4-9 mmHG

• Hüpertoonikul 5 kg kaalulangust - 5 mmHG vererõhu alanemist

Allikas: Tervise Arengu Instituut



Liikumine ja südamehaigused

• Kehaliselt aktiivsetel 50% 
väiksem haigestumisrisk
isheemiatõppe

• Mida rohkem harjutad, seda
kauem elad

• Tervisetreening vähendab
südameinfarkti riski

• Ka haige süda vajab doseeritud
koormust

Allikas: Tervise Arengu Instituut

Ateroskleroos ehk arteri lubjastus





Liikuv eluviis, aeroobsed tegevused



Jõu-, venitus-, tasakaaluharjutused



Jõutreening

• Lihasmassi kadu alates 30 eluaastatest (3-5% 10 aastaga)

Lihasmassi vähenemine reielihases

Sarcopenia during COVID-19 lockdown restrictions: long-term health effects of short-term muscle loss. 
Kirwan et al 2020. 



Jõutreening

• Sarkopeenia →
• lihasatroofia

• lihasjõu langus

• funktsionaalne
võimekuse langus

• kukkumisoht

• luutiheduse mass

• osteoporoos

• vigastused

• krooniline valu jms
ACL vigastuse järgne atroofia Lihasmassi võrdlus reielihases



Koroonaviiruse kaudne mõju

Sarcopenia during COVID-19 lockdown restrictions: long-term health effects of short-term muscle loss. 
Kirwan et al 2020. 



Mens sana in corpore sano

• Kognitiivse võimekuse suurenemine

• Mälu paranemine

• Aju vananemise aeglustumine

• Ajuhaiguste (Alzheimer, sclerosis multiplex, parkinson) vastane toime

• Emotsioonide regulatsioon - depressiivsus ↓, ärevus ↓, motivatsioon ↑

• Unekvaliteedi paranemine

• Enesekindluse tõus

Physical activity and brain health. Di Liegro et al 2019.



Tööergonoomika

• k

Centre of Research Expertise for the Prevention of Musculoskeletal Disorders. MSD Prevention Guideline 2018.



Füsioteraapia - valu

• Mis mul valutab? Miks? Kas see on ohtlik? 

• Kroonilise valu tsükkel: hirm → vältivad tegevused → kehalise 
võimekuse alanemine → valuläve alanemine → emotsionaalne stress 
→ valu tajumine suuremana



Aktiivne vs passiivne ravi

• Tehke mind korda! 

• Passiivne ravi → kontrolli puudumine, passiivne toimetulek, 
negatiivsed uskumused, valuvältiv käitumine, ülitundlikkuse 
tekkimine, sõltumine kolmandatest osapooltest

• Mida saan teha, et mul parem hakkaks? 

• Aktiivne ravi → nõustamine, selgitamine, hirmude vähendamine, 
aktiivsuse soodustamine, elukvaliteedi säilimine 

• Aktiivse ravi prognoos alati parem! 



Liikumisretsept



Kokkuvõtteks



Tänan tähelepanu eest!

ivonne.pold@qvalitas.ee

www.qvalitas.ee


