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Seoses iga-aastase 
meeste tervise kuuga 
tutvustame Tallinn Viimsi 
SPA tervisekeskuse poolt 
pakutavat meesteuurin-
gute paketti. Uuringuid 
kirjeldame 65-aastase 
keskmiselt aktiivse mehe 
kogemuse põhjal.

Andres töötab haldusjuhina ja 
seetõttu teab ta tehnoülevaatu-
sest nii mõndagi. Kuid nii nagu 
suurem osa meessoo esindaja-
test pöördub ta arsti juurde vaid 
siis, kui juba on tekkinud prob-
leemid, mis kipuvad igapäeva-
elu segama. Miks küll on autod 
tähtsamad kui meie endi tervis?

Kutsusime Andrese meie 
uuringutele ja ta soostus meel-
sasti. Ta oli küll eelnevalt tead-
lik, et meil selline pakett olemas 
on, kuid polnud kunagi süve-
nenud sellesse, milliseid uurin-
guid teeme ja mida tulemustest 
välja saab lugeda.

Nagu eelpool öeldud on And-
res keskmiselt aktiivne mees, kes 
käib aeg-ajalt jõusaalis ja uju-
mas, kuid mitte regulaarselt. 
Oma igapäevatöös on tal üpris 
palju liikumist ja ta arvas, et ke-
halise aktiivsusega on tal kõik 
korras. Etteruttavalt öeldes – nii 
see ongi, kuid väikeste korrek-
tiividega!

Esimeseks sammuks uurin-
gute tegemisel on vereanalüü-
side andmine. Verd uuritakse 

Kehakoostise tulemustega on Andres rahul – lihased on heas toonuses 
ja bioloogiline vanus 4 aastat väiksem tegelikust. Foto erakogu

Meeste tehnoülevaatus

veresuhkru ja -rasvade, maksa-
funktsiooni näitajate ning PSA 
ehk eesnäärme spetsiifilise anti-
geeni suhtes. Just ülekaal ja sel-
lest tingitud tervisehädad – kõr-
ge vererõhk, südamehaigused, 
suhkrutõbi ning eesnäärme prob-
leemid – on kõige sagedasemad 
meeste kimbutajad ja elukvali-
teedi halvendajad.

Kuna aeg õe vastuvõtule oli 
Andresel broneeritud, siis kulus 
analüüside andmiseks alla 10 
minuti ja vastused sai mees ju-
ba samal õhtul koos ülejäänud 
uuringute tulemustega. Andres 

võib rahul olla, sest kõik ana-
lüüsid olid normi piires.

Seejärel mindi koos õega 
määrama kehakoostist Jawon 
ioi 353 analüsaatori abil. See 
uuring võimaldab määrata ras-
vaprotsenti ja rasvade jaotumist 
erinevatel kehaosadel (eriti olu-
line on just siseelundeid ümb-
ritseva rasvkoe hulk), kogu lihas-
massi ja ka lihasmassi erine-
vate kehapiirkondade kaupa, 
vöö- ja puusaümbermõõdu in-
deksit, põhiainevahetust, bioloo-
gilist vanust ja soovituslikku päe-
vast kaloraaži. Sellele uuringu-

le kulus umbes 10 minutit, järg-
nes uuringutulemuste analüüs 
koos arstiga. Suures osas võib 
Andres oma tulemustega rahul 
olla – lihased on väga hästi are-
nenud, rasvaprotsent normi pii-
res, bioloogiline vanus 61. Ke-
hakaal ja kaaluindeks olid küll 
normist kõrgemad, kuid see tu-
li suures osas ju hästi arenenud 
lihasmassi, mitte liigse keha-
rasva tõttu! Üks väike tõrvatilk 
aga ikka meepotis oli – vöö- ja 
puusaümbermõõdu indeks oli 
üle normi ja kõhupiirkonna rasv 
pisut kõrgem normist. Arutelul 
arstiga tulid  välja ka põhjused 
– kuna päevane tempo on kiire 
ja pole eriti aega end millegagi 
hellitada, siis kujuneb just õhtu 
selliseks ajaks, kus ennast vabaks 
lasta, istuda teleka ees ja puhata 
ning nautida mõnusaid näkse 
(tavaliselt ikka magusaid). And-
res polnud varem sellele eriti 
mõelnud, et väike õhtune “pa-
tustamine” sellist kurja võib teha!

Eelnevate uuringute läbimi-
ne ei nõudnud Andreselt min-
geid pingutusi. Järgnevaks uurin-
guks oli aga spiromeetria, mille 
abil uuritakse hingamiselundi-
te funktsionaalset seisu. Selle tes-
tiga on võimalik avastada mit-
meid kopsuhaigusi (näiteks ast-
mat või kroonilist obstruktiivset 
kopsuhaigust). Siin pidi juba ise 
aktiivselt kaasa lööma ja hinga-
ma vastavalt väljatöötatud skee-
mile. Koosneb see uuring ka-

hest erineva kiirusega sisse- ja 
väljahingamisest. Enamuses saa-
dakse selle uuringuga hästi hak-
kama, vahel aga võtab natuke 
aega, et nii-öelda õige hingami-
ne kätte saada. Ka Andresel ku-
lus selleks veidi aega, et kõik 
hästi laabuks. Kuid lõpuks ta-
sus see end ära, sest tulemus oli 
nii Andresele kui arstile meele-
pärane. Keskmiselt võtab see 
uuring aega 15–20 minutit. Kui 
tulemused näitavad takistust hin-
gamisteedes, siis on võimalik sa-
ma uuringu raames teostada ka 
astmatest, mis lisab ajakulule 
25–30 minutit. Vähem kui tun-
niga oli enamus uuringuid teh-
tud ja võis päevaste tegevuste 
juurde naasta. 

Viimane osa uuringutest toi-
mus õhtul pärast tööaja lõppu 
ja selleks oli südame-vereringe 
funktsiooni hindamine koormus-
testiga kõnnirajal. Uuringut ei 
pea tegema samal päeval, kuid 
Andresele sobis see hästi. Jär-
jest suureneva kehalise koormu-
se käigus hindab arst uuritava 
vererõhu ja pulsi reaktsiooni, 
südamelihase verevarustuse sei-
sundit, rütmihäirete teket ja tei-
si muutusi. Spordiga tegelejad 
saavad koormustesti abil tagasi-
sidet rakendatud treeningkoor-
muse ja treeningpulsi sobivu-
sest. Andrese tulemused näita-
sid, et tema koormustaluvus, 
pulsisagedus ja südamelihase 
näitajad mahtusid kenasti tema-

ealise mehe normidesse. Küll 
aga andis uuring viite, et ta peaks 
aeg-ajalt kontrollima oma vere-
rõhku.

Terviseuuringute läbimise-
le järgnes tulemuste analüüsi-
mine arsti poolt koos soovitus-
tega edaspidiseks. Kokkuvõttes 
oli Andres tõeliselt rahul, et sel-
le uuringupaketi läbi tegi. Ta ar-
vab, et sai hea ülevaate oma ter-
visest, soovitused edaspidiseks 
ja arusaamise, et ka pisiasjade-
le peab tähelepanu pöörama. Ja 
tundub, et oleme selle paketiga 
saanud endale uue püsikliendi. 
Ka terviseuuringute läbiviimi-
sel osalev õde Kaie on tähele 
pannud, et sageli nendivad uurin-
gutel osalenud mehed, et see 
oli tõesti kasulik, kuna nad on 
saanud informatsiooni oma ke-
ha seisundist, soovitusi, kuidas 
edasi minna ja mida jälgida. Ka 
oleme märganud, et aastate jook-
sul, mil oleme seda teenust osu-
tanud, on tekkinud kliendid, kes 
on korduvalt käinud meie juu-
res uuringutel, et olla veendunud 
kas oma vormi püsimises või 
siis selle paranemises.

Soovitame kõigil meestel jäl-
gida, mida keha teile ütleb ja 
seda kuulda võtta. Ka tasub end 
aeg-ajalt ikkagi skriinida, et oma 
tervis kontrolli all hoida ja et 
ühel päeval ebameeldivaid ül-
latusi ei tuleks!

Tallinn Viimsi SPA 
tervisekeskus


