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 Toetades personali 
unehäirete diagnostikat 
ja ravi, saab tööandja 
suurendada töötajate tu-
lemlikkust ning vähenda-
da haiguspäevade arvu.

7–8
tundi vajab täiskasvanud inimene 
ööpäevas und, laps veel rohkem.

LÜHIDALT

Haigekassa juht jäi valimata

Haigekassale jäi eile uus juht valimata ning 
täna kuulutatakse välja uus avalik konkurss, 
kirjutas meditsiiniuudised.ee.
Eilsel haigekassa nõukogu koosolekul ei va-
litud uut haigekassa juhatuse esimeest. Nõu-
kogu koguneb uuesti 6. oktoobril, ütles haige-
kassa esindaja Liis Hinsberg.
Avalduste esitamise tähtaeg on 4. oktoober 
ning lisaks praeguseks konkursi komisjoni väl-
ja valitud kandidaatidele võivad avalduse esi-
tada ka uued kandidaadid.
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VÄSIMUS

Unehäired lähevad 
kalliks maksma

“Ebapiisav uni tõstab stressihormoonide ta-
set, mis viib hiljem erinevate haigestumis-
teni. Tagajärgedeks on südame-veresoon-
konna haigestumised, ainevahetuse häired 
koos kaalutõusu ja suhkurtõvesse haigestu-
mise riski tõusuga,” selgitas Hea Une Kesku-
se unearst ja psühhoterapeut Tuuliki Hion.

Lisagem siia ritta ka meeleoluhäirete tek-
ke risk, rahulolu vähenemine elu ja suhete 
vallas ning initsiatiivi langus, ning tulemu-
seks ongi nullilähedase teovõimega päevi 
õhtusse veeretav indiviid. 

Positiivse noodina tuleb aga rõhutada, et 
haigekassa on võtnud valikuliselt üles diag-
nostiliste uuringute eest tasumise. “Toeta-
des personali unehäirete diagnostikat ja ra-
vi, saab tööandja suurendada töötajate tu-
lemlikkust ning vähendada haiguspäeva-
de arvu. See on tavaliselt odavam kui ravita 
unehäirete põhjustatud kulud,” lisas Hion.

Ebapiisav uni ja unehäired mõjutavad otseselt töö efektiivsust – 
unevõlg vähendab võimekust ning võib viia märksa tõsisemate 
tervisekahjustusteni kui lihtsalt klaasistunud kalasilmad.

LENNART KÄÄMER
kaasautor

PANE TÄHELE
Põhjus ja tagajärg

Põhjused (töökohal):
- Tööstress, kõrge töökoormus, 
kiire töö.
- Kõrged nõudmised tööle, aja-
surve ja vähene võime ise kont-
rollida töö käiku. 
- Vähene toetus ja rollikonfliktid 
tööl, halb õhkkond.
- Kui tööst saadav kasu või ra-
huldus ja töösse panustamise 
määr pole tasakaalus.
- Rahulolematus tööga, huvi 
puudumine töö vastu, eba-
kindlus.
Tagajärjed:
- Keskendumise, tähelepanu- ja 
mäluhäired, hajameelsus. 
- Halveneb arutlemise ja otsus-
tamise võime, töö kiirus võib 
väheneda. 
- Väsimuse puhul muutub mee-
leolu muutlikuks, võivad süve-
neda ärevus, muretsemine, ker-
gesti ärritatavus, pidurdamatus. 
- Uneapnoe põhjustab lisaks 
vererõhu ja kaalu tõusu ning 
unisust.

Hea une soodustajad

Magamistuba olgu pigem 
jahe, tuulutatud, müravaba, 
täiesti pime. 
Magamamineku aeg peab 
olema regulaarne. 
Mobiiltelefoni ei tasu maga-
mistoas hoida. Ka tiksuv või he-
lendavate numbritega kell se-
gab und.
Hea on pidada unepäevikut, 
mis annab unetundidest täpse 
ülevaate.

STATISTIKA
Tohutud kulud

Unehäirete otsesed kulud olid 
Austraaliale 2004. aastal 0,8% 
rahvuslikust koguproduktist 
ehk 4,524 miljardit dollarit.
Unehäirete diagnoosi ja ravi 
kulud olid 146 miljonit dollarit. 
Unehäiretega seotud ravi ja 
kulud – südamehaigused, dia-
beet, depressioon, tööga seo-
tud õnnetused, liiklusõnnetu-
sed – maksid 313 miljonit dol-
larit. 
Kaudsed kulud – tööga seo-
tud õnnetused, tootmishäired, 
juriidilised, uurimistegevuste, 
inimressursi, reisi-, matusekulud 
– nõudsid 1,956 miljonit dollarit, 
mis ületas kümme korda diag-
noosimise ja ravi kulud. 
Liiklusõnnetused, sh pikaaeg-
se ravi kulud, töövõimetus, elu-
kvaliteedi halvenemine, juriidi-
lised kulud, remondid, sõiduki-
te äravedu, reiside hilinemise, 
juhtimiskulud, politsei, vara rik-
kumise kulud olid 808 miljo-
nit dollarit. 
Muud kulud 808 miljonit dol-
larit. Lisaks kannatuste kulud 
2,970 miljardit dollarit.

TASUB TEADA
Paljud ei tea, et on haiged

Kroonilise unetuse levimuseks hinnatak-
se 6–10% täiskasvanud elanikkonnast. Une-
apnoe levimuseks 9–24%, rahutute jalgade 
sündroomil 5–15%.
Kuna une ajal kehaga toimuvad häired ei 
ole nähtavad, siis ei ole häire all kannata-
ja nendest tihti teadlik. Diagnoosimiseks on 
vaja uuringut, uneaegse hingamise ja liigu-
tuste salvestamist.

Mõju ühiskonnale

Ravimata unetus suurendab tööõnnetus-
te riski. 
Unetud vajavad kaks korda enam töövõi-
metuspäevi ja tervishoiukulutusi.
Meestel, kellel esineb liigset unisust ja nors-
kamist, on Rootsi riikliku registri andmetel 
10 aasta pärast 2,2 korda suurem risk sattu-
da tööõnnetusse. 
15–30% liiklusõnnetustest toimub unisuse 
või väsimuse tõttu.
Unisuse tõttu tekkivates liiklusõnnetustes 
on kolm korda suurem tõenäosus saada 
surma kui muudes liiklusõnnetustes.

Magama peab öösel

Vähene uni toob kaasa immuunsuse langu-
se, suurema söögiisu, aeglustunud aineva-
hetuse, hormonaalsed muutused.
Päeval magamine pole samaväärne öö-
unega.
Klassikalised und soodustavad toidud on 
soe piim või taimne jook vähese meega, 
kaeraküpsis rosinatega, banaan. Tavalisest 
piimast parem mõju on probiootiliste bakte-
ritega hapendatud piimal.
Und soodustav toime on ka kaltsiumi- ja 
magneesiumirikastel lehtviljadel, näiteks ro-
helised salatid, pähklid, seemned. Sobivad 
ka kirsid ja kiivid.
Liigne magus peletab une. Oluline on hoida 
tasakaalus veresuhkur, kuna liiga madalale 
langenud veresuhkru tase võib olla üks olu-
lisemaid unetuse põhjuseid.

Kohvi asemel tee ja vesi

Kohvist saab loobuda kahel viisil: vähenda-
des järk-järgult kofeiinirikaste jookide tarbi-
mist või lõpetada paugupealt. Viimase pu-
hul peab arvestama nn ärajäämisnähtude-
ga, nagu peavalu, meeleolukõikumine, pa-
hurus. Need mööduvad tavaliselt nädalaga. 
Parimad kofeiini aseained:
- valge või punane tee 
- taime- või puuviljatee
- ingveritee või mõni muu vürtsitee
- chaga ehk musta kasepässiku tee, mis on 
metsameeste ammune toniseeriva toime-
ga jook
- lastele sobib kakao asemel jaanikaun, mis 
on kofeiinivaba ja veidi magus 
- võib proovida maitsestatud vee joomist, 
maitsestamiseks sobivad looduslikud va-
hendid, nagu kurk, sidrun, apelsin, külmuta-
tud marjad, piparmünt, meliss
- kevadisest loodusest leiab kõrvenõgest, 
nurmenukulehti, jänesekapsast, kuusevõr-
seid, mustsõstrapungi
- väsimuse peletamiseks võib teha lühikese 
jalutuskäigu värskes õhus, võimelda ja/või 
süüa tervislik vahepala
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