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Kroonilise seisundiga laste 

nõustamise iseärasused 

Lagle Suurorg 

Tallinna  Lastehaigla 

TEH suvekool 

14-15.juuni 2012  

Nelijärve 

Lapse kasvades läbitakse mitmeid arengustaadiume: 

Imikust-koolieelikuks- koolilapseks –noorukiks –

täiskasvanuks  

 

Üleminekuperioodid sisaldavad muutusi lapse füüsilises 

seisundis, iseseisvuses, võimes enda eest hoolt kanda, kuid 

toimuvad ka muutused haige lapse ravimisega seotud 

isikutes.  

 

Lapse kasvamisel on vanemate kohuseks aidata lapsel 

saada  oma elus nii iseseisvaks  kui on võimalik arvestades  

lapse tervislikku  seisundit 
 

Lapse arengu arvestamine 



17.06.2012 

2 

On palju põhjusi , mis võivad häirida  

 lapse füüsilist tervist ja psühhosotsiaalset arengut 

 

 

Üheks selliseks põhjuseks on KROONILINE HAIGUS 

 

Tavaliselt  räägitakse umbes 6,6% vaimse tervise 

häiretest lapskonnas, krooniliste haigustega lastel on 

seda kaks korda sagedamini  

PEREKONNA 
KOOSTOIMIMINE 

SUHTLEMINE 

EDU ÕPPIMISES 

RAVI Krooniliselt  

haige laps 
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HEA PSÜHHOLOOGILINE ADAPTATSIOON ELUS  
 

KROONILISE HAIGUSEGA TOIMETULEK  

ON PROTSESS,  

  

MITTE MOMENT VÕI JUHTUM. 

 
 

Psühholoogiline abi ja  toetus on selle protsessi  hädavajalik  

 osa 
 
 Seetõttu on iga haige lapse ravis oluline 

holistiline lähenemine haigele 

 

Meditsiiniline 
ravi 

Lapse ja 
pere 

psühholoo-
giline 

abistamine 

Holistiline 
lähenemine 

Korratuse ja segaduse vältimiseks on kroonilise haigusega lapse 

ravimisel vajalik holistiline  lähenemine ravis 

Sellise lähenemise või eesmärgiks on elimineerida või 

leevendada haiguse ja ravimise kõrvaltoimeid, mis võivad 

mõjutada lapse vaimset arengut 

Täna see ei toimi  nii nagu vaja ! 
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Psühholoogiline abi 

ja toetus 

Epilepsia ja 

neuroloogilised 

haigused 
Diabeet 

Astma 

 

Tsüstiline 

fibroos 

 

Autoimmuunh

aigused 

 

Pahaloomuli

sed kasvajad 

 

Tserebraal-

paralüüs 

 

Kasvu- 

häired 

Kroonilised 

sooltehaigused 

Neeruhaigu-

sed 

... 

Psühholoogilist abi ja toetust  pakutakse kroonilist haigust põdevale 

lapsele ja tema perele: 

 

Psühholoogiline abi ja toetus haiglasoleku ajal 

 Psühholoogiline  

sekkumine  

on suunatud  

Lapsele Vanematele 

Meedikute õpetusele  

lapse 

 vajadustest,  

lähenemisviisidest 
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Psühholoogiline ravi 

Psühholoogiline  

abi ja toetus 

(lapsele,vanemale) 

  

Haiglasoleku ajal 

  

Jätkuv  psühholoogiline  

nõustamine  

ambulatoorses ravis   

PSÜHHOLOOGILINE ABI JA TOETUS 

HAIGLASVIIBIMISE AJAL 

On omaks võetud   järgmised protseduurid: 

• Osalemine diagnoosist  teavitamisel , vanema ja lapse  
toetamine diagnoosist arusaamiseks ja haigusega leppimiseks 

• Psühholoogiline ettevalmistus invasiivsete protseduuride eel 

• Psühholoogiliste võtete õpetamine valu ravis 

• Preventiivsed võtted  kartuse vastu haiglast ära minna ( näit. 
>3a on laps ravil ) 

• Nõustamine haiglast lahkumisel koduseks raviga toimetulekuks 
(vanem/laps) 

• Psühholoogiline abi ja toetus lapse suremise puhul 
(vanematele, õdedele-vendadele jt) 
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 JÄTKUV PSÜHHOLOOGILINE MONITOORING 

AMBULATOORSES RAVIS  
   (regulaarsed kohtumised psühholoogiga) 

 

Otsene kontakt lapse ja vanemaga: 

 

Juhendamine  haiguse aktsepteerimise protsessis  

 

Nõustamine ravi käigus vajalike eluviisi muutuste  muutusteks 

 

Ravijärgimusele ergutamine (koostöö ravi ajal) 

 

Ennetav juhendamine lapse ja pere psühhosotsiaalseks toimimiseks 

 

Vanemate nõustamine ja oskuste õpetamine lapse toetamiseks  

  (ülehoolduse ja liigse lubatavuse   vältimiseks) 
 

 

      KOOSTÖÖ MEDITSIINILISTE, HARIDUSLIKE JA  

MUUDE ASUTUSTE VAHEL  

 

Koostöö “ Haigla koolidega” (EV võiks need olla vaid psühho-

neuroloogia haiglas, kui ravi  kestab  > 14 päeva) 

 

Koostöö haridusasutustega ( lasteaiad ,koolid, spordiklubid , MTÜ) 

 

 Koostöö ja teabevahetus erinevate toetusorganisatsioonidega 

    (TLH arstidel näiteks 11 erineva haiguspõhisel loodud 

     lastevanemate organisatsiooniga) 

 

Haigetele lastele on see kõik palju olulisem kui tervete laste jaoks 
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Järgnevalt käsitleme kahte teemat : 

 

1) Kuidas pediaatrid on suutnud ette valmistada noorukeid 

üleminekuks täiskasvanute tervishoiusüsteemi- uuringu 

tulemused 2011.a.  

 

2) Kuidas  jõuda ülekaalulise lapse ja tema pere eduka 

nõustamiseni  ?-  TLH alustatud sihipärase  tegutsemisega   

2011.a. 

 
Noorukite üleminek täiskasvanute 

tervishoiusüsteemi 

 
 
Tallinna Lastehaiglas  

ravitud noorukite  

uurimistulemused  

2011 a. 
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Nooruki ettevalmistamisel üleminekuks  

täiskasvanute tervishoiusüsteemi  on eesmärgiks :  
 
 
  Suurendada võimalust eluaegseks toimimiseks läbi 

kõrgekvaliteedilise, arenguliselt asjakohase 

tervishoiuteenuse, mis jätkub katkematult indiviidi 

liikumisel noorukieast täiskasvanuikka.  

                                       

Allikas :Consensus statement on health care 

transition for young adults  with special health 

care needs.  Pediatrics 2002;110:1304-6  

Ülemineku faasid tervishoius  

         

     a                            b                      c 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                               Integratsioon                                 

                                                             Aktiivne üleandmine 

Aktiivne ettevalmistus  
 

Vanus 12    13    14     15     16       17    18    19       20    21    22 

Erinevates maades toimub aktiivne üleandmine ja 

integratsioon   vanuses 16-21(22) aastat, 

 Eestis – 18-19 aastat 
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Konsensuse kohaselt sisaldab edukas üleminek: 

 

-nooruki oskusi eneseravi korraldamiseks  

 

-võimet võtta vastu ravialaseid oskusi 

 

- oskust enda eest seista nii ,et “  võtta vastutust enda 

 

 tervise ja ravi eest “ 

                            

                                     (Institute of Medicine,2007) 
 

 

Uus enesehindamise küsimustik (Sawicki GS, 2011)  on 

kohandanud  Muutuste staadiumi mudelit 

(Prochaska&DiClemente,1986)- millist on kasutatud 

peamiselt juhtudel, kui on vajalik muuta inimese käitumist  

(uimastisõltuvus, tervisekäitumise muutmine,   

ravijärgimus jne) 

 

Hinnatakse iga  patsiendi valmisoleku staadiumi võtta 

omaks teatud käitumist 

 Enesehindamise küsimustik,  millega mõõdetakse  

 valmisoleku staadiume  üleminekuks vajalike oskuste  

kohta,  aitab  pediaatril määrata need valdkonnad, 

milles on vajalik anda teadmisi ja õpetada oskusi  

autonoomia saavutamiseks 
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Staadium Definitsioon Vastuse kategooria Skoor  
(1-5 
palli) 

Kaalutlemiseelne 

staadium  
 

Ei ole kavatsust iseseisvaks 

tegutsemiseks järgneva 6 

kuu jooksul 

Mul ei ole vajadust seda 

teha 

1 

Kaalutlemise 

staadium  
 

On kavatsus tegutsemiseks 

järgneva 6 kuu jooksul 
Ma ei tea täpselt, mida 

teha, kuid sooviksin 

õppida 

2 

Otsustamise 

staadium  
 

Kavatsus alustada 

tegutsemist järgmise 30 

päeva  jooksul 

Olen alustanud õppimist 

tegutsemiseks 

3 

Tegutsemise 

staadium  
Olen oma käitumist 

muutnud  vähema kui 6 

kuu jooksul 

Olen  teostanud iseseisvalt 

vajalikke asju  viimase 6 

kuu jooksul 

4 

Säilitamise 

staadium  
 

Olen oma käitumist 

muutnud  kauem kui 6 

kuu jooksul 

 

Olen > 6 kuu jooksul 

teinud ise  ,mida on vaja 

teha 

5 

Muutuste staadiumi mudeli  selgitus 

Enesehindamise küsimustik sisaldab 2 valdkonda: 

 

I  Enesejuhtimine  raviprotsessis  ( ravimite võtmine, ravimi 

olemasolu jälgimine ja uuendamine, iseseisev  visiidi 

korraldamine ja ordinatsioonide täitmine , teadmised  

ravikindlustusest, abivahenditest .. ) 

 

II  Iseseisev raviotsuste tegemine ja enese eest hoolitsemine 

( arsti-õega arutelu ravi osas, küsimuste esitamine, 

ravipäeviku pidamine, enese eest hoolitsemine kodus, 

edasise õppimise ja töö üle otsustamine, sotsiaalse abi 

taotlemine ja saamine) 
 

    Soovi korral võib ankeeti saada :  lagle.suurorg@lastehaigla.ee 
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Ettekandes esitatakse  esmakordset katset mõõta noorukite 

teadmisi enda haigusest, oskusi ise  korraldada ravi ja 

otsida vajadusel selleks abi, oskusi enda eest hoolitseda 
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3% 
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Ravimi õigeaegse võtmise ja selle olemasolu jälgimise staadiumid 

ravimi olemasolu jälgimine 

ravimi  võtmine 
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Lapse valmisoleku staadiumid  retsepti küsimisel ja üksi arsti 

juures käimisel 

üksi arsti visiidil 

ise retsepti küsimine 
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2% 

2% 

16% 

26% 

54% 

2% 

8% 

11% 

18% 

61% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

kaalutlemiseelne st 

kaalutlemise st 

otsustamise st 

tegutsemise st 

säilitamise st 

Nooruki iseseisvuse staadiumid igapäevases elus 

kodus abistamine 

enda eest hoolitsemine 

T > P, p<0,05 
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Kokkuvõte 

*Noorukite iseseisev valmisolek oli kõrgem valdkonnas, mis on seotud 

ravimite võtmisega, uuringutel käimisega   ja suhtlemises 

tervishoiutöötajatega ,samuti kodus enda eest hoolitsemisel ja 

abistamisel kodustes toimingutes 

 

*Madalamas staadiumis ilmnes valmisolek teadmistes  ravikindlustuse 

kohta ning iseseisvalt rahalise abi saamise võimalustes, paikkonnas 

teenuste kasutamises ning edaspidistes otsustes seoses tööeluga 

 

*Ilmnes mõõdukas positiivne  korrelatsioon lapse vanuse ja 

valmisoleku staadiumite vahel (r= 0,48-0,51), tütarlapsed olid  enese 

eest hoolitsemiseks paremini ette valmistatud 

 

* Saadud tulemused olid kooskõlas  ankeedi väljatöötanud autorite 

tulemustega (Sawicki GS. J of Pediatric Psychology, 2011; 36(2) :160-

171) 

 

Järeldus                                                  1. 
Testitud küsimustik nooruki  valmisolekust  üleminekuks 

täiskasvanute tervishoiusüsteemi  on sobiv kasutamiseks nii  

perearsti-kui eriarstlikus süsteemis  

 

Küsimustik on abiks pediaatritele saamaks teada , mis teemadel  

oleks veel vajalik noorukit õpetada ja juhendada , et ta saavutaks 

autonoomia  enne üleminekut täiskasvanute  süsteemi. Korduval 

kasutamisel on võimalik näha  oskuste arengut dünaamikas 

 

Küsimustiku täitmist  korraldasid õed ja  ei valmistanud  

raskusi noorukitele 

 

 Teadmised nooruki valmisolekust parandab ülemineku 

protsessi ja selle kaudu ka  pediaatrilise ravi tulemusi 
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Järeldus                                                 2                                                                                        

☎ Nooruki täiskasvanute tervishoiusüsteemi  ülemineku 

planeerimine peab olema  tegutsemise standard ning igale 

patsiendile peab olema koostatud individuaalne ülemineku plaan 

sõltumata tema  spetsiifilistest tervishoiu teenuse vajadustest 

 

☎ Nooruki üleminek on sõltuvuses valmisolekust , millise 

hindamisega alustatakse 12 aasta vanuselt. 

 

 

 

 AAP Guidelines on Transitioning Youth to Adult Medical  Care 

 

Pediatrics 2011;128:182-200 

Ülekaalulise lapse ja pere nõustamisest 

Probleemi ulatus Eestis ja põhjendus sekkumiseks 

ja  nõustamiseks 

Esitatakse uuringute andmed, kus lapsed on kaalutud, mitte  

enesehinnangu järgi 
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Eesti koolieelikute kaalu kategooriad 2007-2008 a 

Poisid 

Tüdrukud 

N= 836 

P-53,2%; T-46,8% 

Loit, H-M  Identification and prevention of dietary-and lifestyle-induced  

 health effects in children and infants (IDEFICS), 2011 

Suurorg L, Tur I.  WHO Laste CINDI programm    

Tallinn, 2008 

 

Ülekaalulisuse levimuse trendid  
Tallinna kooliõpilastel, 1988-2007 
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Millised on ülekaalulisuse ja  vähese kehalise  

võimekuse  terviseriskid? 

Lapseeas võimalikud probleemid             Lisanduvad probleemid  

                                                                        täiskasvanueas 

 

•Diabeet 2.tüüp                                            * Äge südame atakk 

•Liigeste probleemid                                    * Insult 

•Kõrge vererõhk                                           * Vähktõbi 

•Düslipideemia (Ükol; Lipiidid)                     * Sapikivitõbi 

•Astma/uneapnoe                                         * Neeruhaigused 

•Depressioon /madal enesehinnang            * Osteoartroos 

•Toitumishäired                                             * Komplikatsioonid  

                                                                            raseduse ajal 

 

Üldine strateegia : Suhtumine, terminite leidmine 

Adipoossus                                                Ülekaalulisus  

 

Ideaalne kaal                                            Tervislikum kaal 

 

Individuaalsed muutused                         Perekonnas muutus 

 

Keskendumine kaalule                             Keskendumine  

                                                                              eluviisile 

 

Dieet või “halvad toidud”                        Tervislikum toiduvalik                                   
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Traditsiooniline nõustamine vs  Motiveeriv Nõustamine 

                                                                  (MN) 

Traditsiooniline nõustamine            Motiveeriv nõustamine 

                                                         

                                                         Probleemide lahendamine 

Vastandav ja argumenteeriv             Määrab eesmärgid ja 

                                                           barjäärid 

  

              Vastupanu                          Patsiendi poolt  pakutud  

                                                                lahendused 

Eitab käitumise muutuste                 Valib lahendused  

 vajadust                                                 proovimiseks 

                                                

                                                          Hindab  lahendusi 

Muutuste staadiumid 

1. Kaalutlemiseelne staadium- inimene ei ole mõelnud teha muutusi 

käitumises 

2. Kaalutlemise staadium-inimene mõtiskleb teatud kindla käitumise 

muutuse üle 

3. Otsustamise  staadium- inimene pühendub muutustele, teeb 

kindla otsuse (kuid ei suuda üksi ellu viia ) 

4. Tegutsemise staadium- alustatakse käitumise muutusega (kuni 6 

kuud tegevust) 

5. Säilitamise staadium –uus käitumine  muudetakse püsivaks ( üle 

6 kuu tegevust) 

6. Tagasi languse staadium- loobutakse uuest käitumisest 
 

Prochaska JO, DiClemente CC. The transtheorethical approach:Crossing traditional  

boundaries of therapy.  Homewood,II: Dow Jones-Irwin, 1984 

Staadiumite eestikeelsed nimetused A. Kasmeli , A.Lipand . Tervisedenduse teooria  

ja praktika I osa.  Tallinn 2007,lk 206 
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Kaalutlemiseelne  staadium  

•Patsient/perekond   ei tunneta olukorda /käitumist hetkel  

kui probleemi 

 

•Tervishoiutöötaja ülesanne selles staadiumis: 

   -  leida  lahknevused  eesmärkide ja käitumise vahel 

 

   - suurendada arusaamist  käitumisega kaasnevatest riskidest 

 

• Püüda loendada patsiendi/vanema vastupanu nagu 

 

    “ Meie peres on kõik suured” 

 

•  Jätke uks avatuks, ärge sundige, küsige vaid luba anda 

• informatsiooni 

Kaalutlemise staadium 

*Patsient/perekond tunnetab  praegust käitumist kui probleemi , kuid ei ole 

 

valmis  muutusi ette võtma ,seega võib kaitsta senist käitumisviisi 

 

* Nõustaja ülesanne selles staadiumis: 

      - selgitada  poolt ja vastu argumendid muutusteks 

      - äratada  ja leida põhjusi muutusteks 

     - selgitada  riske ,mis juhtub kui ei muudeta eluviisi 

    - tugevdada enese- tõhusust (-suutlikkust) 

 

•Küsimused selles staadiumis: 

 

- Kas  teile sobiks mõni lühem nõustamise viis? Näiteks telefoni või 

grupivestlus?  Selline küsimine nihutab nõustamise fookust 
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Otsustamise  staadium  

 * Patsient/perekond  tunnetab probleemi ja on mures , 

 

 kuid ei suuda üksi ellu viia muutusi. Selles staadiumis 

   

inimene pühendub  muutustele, teeb kindla otsuse 

 

•Tervishoiutöötaja ülesanne  selles staadiumis on: 

 

    - arutleda alternatiivide üle 

 

    - aidata välja mõelda parim plaan 

Tegutsemise staadium 

•Patsient/perekond on valmis proovima midagi uut ,et 

muuta oma käitumisviisi 

 

•Tervishoiutöötaja kohus antud staadiumis on: 

 

    -  abistada patsienti/perekonda 

 

    -  aidata lahendada probleeme 

 

    - aidata määrata  takistused teel 
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Säilitamise staadium  

•Muutuste säilimine   kätkeb endas uue käitumise toetamist sellega, 

  

  et väheneb probleeme tekitav käitumine 

 

„ Tervishoiutöötaja kohuseks on : 

 

  - hoida ära  tagasilangust 

 

  - leida riskid tagasilanguse tekkeks 

 

  - aidata patsiendil/perel tagada stabiilsed muutused  

Tagasilanguse staadium 

*Toimub pöördumine endise problemaatilise käitumise juurde 

 

•Tervishoiutöötaja kohustus : 

 

          - küsitleda patsienti / peret : 

 

               ---- mis läks valesti? 

 

               ---- mis toimis hästi? 

 

          - abistada patsiendil /perel uuesti keskenduda muutustele 

 

          - määrata,selgitada ja lahendada  ambivalentsust  

 

(ühte ja samasse objekti vastandlike tundmustega suhtumine, 

 tundmuste kaksipidisus)  

 



17.06.2012 

23 

1) Hinda valmidust ( vanemal ( < 12 av laste puhul ) ja noorukil) 

   

Skaalal 0 kuni 10 määratakse , kui valmis on vanem /nooruk tegevuskavaks. 

 

1 2         3        4         5        6        7       8         9        10 

Ei ole mures             Ebakindel              Väga mures 

Ei ole valmis            Ebakindel              Väga valmis 

Ei ole kindel             Ebakindel              Väga kindel 

 

 

     

 

1) Kui mures te  olete lapse kaalu pärast ? / nooruk ise ?  

 

2) Kui valmis te  olete / nooruk ise on tegema muutusi? 

 

3) Kui kindel te  olete /nooruk ise on võimes  teha muutusi ? 

 

Motiveeriva nõustamise  komponendid   1 

Motiveeriva nõustamise  komponendid  2 

2) Tervishoiutöötaja  nõustab ja abistab :  

    

    *Leida  vasturääkivused 

  

    *Väldib arutlusi 

 

    * Aitab kohanduda raskustega 

 

    *Väljendab empaatiat 

 

    *Toetab enesetõhusust 
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Sobitage  sekkumine vastavalt valmisolekule 

Valmisoleku staadium Võtmeküsimused 

Ei ole valmis 0-3 Kas te oleksite huvitatud teadasaamisest ,kuidas saavutada 

normaalset kaalu lapsel? 

Kuidas ma saaksin aidata? 

Mida oleks vaja erilist teie jaoks,et  kaaluda muutusi 

tulevikus? 

Meelita välja vestlus 

 Anna nõu ja erguta 

Ebakindel  4-6 Mis seisust te praegu lähtute? 

Mida te näete järgmise sammu puhul? 

Mida te mõtlete/ tunnete praegusel hetkel? 

Millal saate  sobitada oma tulevikku(muutusi)?  

Hinda kaksipidisust 

Meelita välja vestlus 

Loo valmisolek 

Valmis  7-10 Miks on see oluline just nüüd?  

Millised on  ideed, et panna see tööle? 

Mis võib sellel teel  ette  tulla? Kuidas peaksite töötama 

barjääridega? 

Kuidas te saaksite autasustada  ennast ja last sellel teel? 

Tugevda pühendumust 

Meelita välja vestlus 

Kergenda tegutsemise planeerimist 

Regional Health Education-Kaiser Permanente ,2004 

Lühikesed soovitused  
Samm #1: Kaasake patsient/ vanemad 
• Kuidas teile tundub teie lapse kaal? 

Samm #2: Jagage informatsiooni 
• Teie lapse  kaal  on selline, mis võib olla riskiks  krooniliste haiguste 

arenemisele (diabeet, südamehaigused, astma, liigesevaevused jmt) 

Samm #3: Andke mõned võtmesoovitused 
 Ma soovitan Teile tungivalt … 

• Tõusta ja mängida või liikuda intensiivselt vähemalt 1 tund iga päev 

• Vähendada TV vaatamist / arvutiga mängimist < 2 tunni /päevas 

• Süüa  vähemalt 5 portsjonit puu-ja juurvilja iga päev 

• Vähendada magusate  karastus-, spordijookide, mahla  joomist 

Samm #4: Korraldage jälgimine 
• Leppige kokku järgmine kohtumine, et vaadata üle, kuidas  asjad lähevad 

. 

 
 

Effective Communications with 

Families,  Kaiser Permanente © 2004 
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Instrumendid: perekond valib võimalused 

Süüa 

hommikusööki 

Vähendada 

TV ,arvuti 

aega 

Vähendada 

magusate 

jookide hulka 

Süüa 

koos 

perega 

Sõita 

rattaga 

Jalgsi kooli 

(võimalusel) 

Minu tervisliku eluviisi  kaart 

Liigun 

Eesmärgiks on 
liikuda aktiivselt 
iga päev 1 tund 

 

Esmaspäev - - - - -  

Teisipäev - - - - - 

Kolmapäev - - - - - 

Neljapäev - - - - -  

Reede - - - - - 

Laupäev - - - - -  

Pühapäev - - - - -   

  

Söön nutikalt 

Kirjuta üles  iga 
päev puu-ja juurvilja 

portsjonite arv ( 5 
portsjonit) 

 

Esmaspäev  - - - - - 

Teisipäev - - - - -  

Kolmapäev - - - - - 

Neljapäev - - - - -  

Reede - - - - -  

Laupäev - - - - -  

Pühapäev - - - - -  

 

Tõmban  juhtme 
seinast 

Püüa  piirduda TV, 
arvutiga kuni 2 

tundi päeva  

 

Esmaspäev - - - - - 

Teisipäev - - - - -  

Kolmapäev - - - - - 

Neljapäev  - - - - - 

Reede - - - - -  

Laupäev - - - - -  

Pühapäev - - - - -  

 

 

Joon õigesti 

Eesmärgiks on  
kasutada joogiks 
vett, suhkruvaba 
karastus-ja /või 

mahlajooke koolieas 
200-400 g päevas 

 

Esmaspäev - - - - -  

Teisipäev - - - - - 

Kolmapäev - - - - - 

Neljapäev - - - - - 

Reede - - - - -  

Laupäev - - - - - 

Pühapäev - - - - -  

 

Kaarti saad kasutada 1 kuu jooksul, kui tähistad ristikesega  iga nädalapäeva 

 eesmärkide saavutamise  
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Kokkuvõte 

1) Kaasata kogu pere 

 

2) Keskenduda tervislikule toidule ja kehalisele aktiivsusele-mitte kaalule 

 

3) Kuulake rohkem kui ise räägite 

 

4) Meelitage välja arvamusi ja peegeldage 

 

5) Igale avatud  küsimusele peaks olema 3 peegeldust (tagasisidet) 

 

6) Väljendage  kinnitatavaid otsuseid 

• Arstidel on väga tähtis roll lapse ülekaalulisuse /adipoossuse  

preventiivse ravi algatamisel 

• Lühike sihipärane  nõustamine  on kergesti teostatav lapse  

tervisekontrolli  ja/või ka  kerge haiguse ajal  

• „Väikesed muutused. Suur  tasu.’ võib olla efektiivseks 

meetodiks haiglas tõenduspõhise preventsiooni läbiviimise   

( rahaliselt on leitud preventsiooni16 kordne tulusus-UK) 

Kokkuvõte ülekaalulisuse käsitlemisest 
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Tänan! 

Toredat suveaega ! 


