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LEID: paremal kopsuhiiluste tasemest ja vasakul on vähest 
pehmekoelist väätjat lugemast.KATE leidu ei sedasta.

KOpsudes aktuaalset muutust ei tähelda. KATE leidu ei 
täheld. Muus osas pehmekoelised sõlmid maha.

Parema spleuraõõnes vähest vedelikku, joonis paisulikkust. 
Luulised struktuurid ii. Mediastinaalsel reaktiivseid l/s-i.

- PArema kopsu parenhüümi tihenemist, vaimne muusus. PAremas 
pleuraõõnes vähest vedelikku - kardiaalne?

 - Medaistiinumis reaktiivsed sõlmed

Kt Rindkerest



Kell 03.16
Inimene on väsinud

Illustratsioon: Harry Campbell



öötöö probleemid
● Une-ärkveloleku rütmile vastutöö

● Magamatus kui joove

○ 20-24 h pikkust ärkvelolekut võrreldakse 1-promillise joobega

● Hanna et al. 2017: Vigade teket soodustas pikem vahetus 
ja uuringute hulk; eksimuste max. 9ndal tunnil

● Ruutiainen et al. 2013: Residentide vigade hulk tõusis 
oluliselt valve viimase 2 tunni jooksul (12 h öövalve)

● Mõlemas uuringus oli oluliste vigade koguarv siiski väike 
(vastavalt 0,15% ja 1%)



Öötöö probleemid radioloogias
● Radioloogia on hiljuti muutunud valveerialaks
● Uuringute keerukus on tõusnud
● Ajasurvega detailirohke töö
● Vähene inimkontakt
● Radioloogiaspetsiifiline väsimus

○ Silmapingutus
○ Otsustusväsimus 
○ Tehnoloogiaväsimus 



Une tähtsus
● Uni on eluline vajadus nagu söömine
● Igaühele vajalik uni on see, mis tagab päeval ärkvel 

tunde ja hea toimetuleku
● Väsimus on vaimse ja füüsilise võimekuse vähenemine
● Uni mõjutab tuju, kognitsiooni, metabolismi, hormoone
● Unepuudus mõjutab mälu ja õppimist, võib arvata une 

olulisust neuroplastilisuses
● Paljudel psühhiaatrilistel patsiendil on uni häirunud, sh 

peaagu 100% depressioonihaigetel
● Kõik loomad magavad. Inimesed ei ole ööloomad



1.Tsirkadiaanne 24 h rütm 
● Välimine kell: päevavalgus, 

rutiinid, aktiivsus, ühiskond
● Sisemine kell, mida juhib 

nucleus suprachiasmaticus 
hüpotaalamuses

Illustratsioon: Harry Campbell

2.homeostaatiline regulatsioon 
● Unevajadus ja unevõlg
● Nn energiapaak, mis päeval 

tühjeneb ja täitub taas 
magades



Une-ärkveloleku häirumisega seotud haigused
● Lühiajaline insomnia

○ Lühi- ja pika(?)ajaline halb mõju kognitsioonile

● Krooniline insomnia
● Valvetöötajate unehäire, shift work sleep disorder
● Soolehäired ja peptiline haavand
● Metaboolne sündroom ja kardiovaskulaarhaigused
● Vähk (IARC 2A kartsinogeenide grupp)

○ Rinnavähk, eesnäärmevähk, kolorektaalvähk

● Sõltuvused ja sotsiaalsed mured



Mis on seaduses kirjas? 
● Öötöö on kell 22.00-6.00
● Öötöötaja staatus: kolmandik tööajast öösel
● Kollektiivlepingu järgi 1,3 kordne tasu
● Töö-puhkeaja osas on meditsiinitöötajatel eristused, kuid 

kedagi ei saa sundida mitte puhkama
● Ka arstidel on üle 24 tunni töötamine KEELATUD, sellele 

peab järgnema puhkeaeg (siis ei või teha ületunnitööd ja 
koduvalvet)

● Tööinspektsiooni voldik: https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/Too_ja_puhkeaeg_EST.pdf 

https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/Too_ja_puhkeaeg_EST.pdf


Kuidas teha 
öötööd?



Hari ennast
● Lühiajaline stress on mobiliseeriv
● Järjepidev stress ei ole hea
● Mõtle, mis aitab Sul taastuda ja puhata
● Tunne oma normaalset und
● Aktiivne tegevus pärast öötööd - nt töötamine teises 

haiglas - ei ole puhkamine
● Uni on hea parameeter (vaimse) tervise hindamiseks
● Ole vormis
● Ela töökoha lähedal



Hea une alus tavapäevadel
● Korrapärane uneaeg: tõuse üles iga päev samal ajal ja 

mine enne seda 8 h tundi magama
● Magamistuba pime ja vaikne; tuba ainult magamiseks
● Hommikul viibi päevavalguse käes 30 min, et tugevdada 

tsirkadiaanrütmi
● Treening võiks olla päeval enne kella 19. Trenn tõstab 

kehatemperatuuri ja adrenaliini, mis tõstab ärksust
● Hilisõhtune lõõgastus



Päeval enne öövalvet
● Tõuse tavalisel ajal või pisut hiljem
● Söö nagu tavaliselt
● Pärastlõunal või varaõhtul tee 2-3 h uinak, et vähendada 

unevõlga
● Kohvi, teed joo õhtul - iga stimulatsioon toimub 

olemasoleva energia arvel
● Mine valvesse hea häälestusega - tea, miks seda teed



Öövalves 
● Valvetuba rahulikuks olemiseks
● Vähemalt üks 30-45 min uinak peab olema (ideaalis 1,5 h, 

et jõuaks sügava une faasi läbi teha)
● Pärast uinakut kestab uneinerts: tähelepanu on häiritud 

max. 15-30 min
● Ärkveloleku parandamiseks

○ Hea valgustus (pilditoas 100-200 luks)
○ Liikumine ja inimkontakt

● Kofeiinijoogid
○ Võib juua isegi enne uinakut, sest kui tunni pärast ärkad, on nende 

toime olemas
○ Kofeiinijooke ära joo pärast kella 5 hommikul

● Söö valgurikast ja vähese rasvasisaldusega toitu



Öövalves - soovitused radioloogile 
● Kujunda endale tõlgendamismuster 

○ Tõlgenda uuringut alati kindlas järjekorras, eriti öösel 

● Radioloog tunneb kõige paremini radioloogiat: ära anna 
ennatlikke vastuseid, isegi kui teised arvavad, et neid 
saab kiiresti anda

● Otsi tüüphaiguseid
● Ära kuluta öösel aega ja energiat uuringute mõttekuse üle 

vaidlemisele. Loobu ainult patsiendile selgelt kahjulike 
uuringute tegemisest

● Öösel on kõik väsinud ja kergesti ärrituvad
● Seisa vastuste kirjutamise ajal 



Pärast öövalvet
● Koju minnes väldi päevavalgust; kui on ere, kasuta 

päikeseprille
● Autoõnnetuse risk on 3x tõusnud. Eelista ühistransporti, 

taksot jms.
● Võib süüa kerge eine
● Mine kohe magama
1) Mine magama voodisse ja maga 3 tundi. Ülejäänud päev ole 

aktiivne nagu tavaliselt, mine magama tavalisel ajal või 
max. 1 tund varem
○ Tavaline päevarutiin on parim tugi

2) Kui lähed uuesti öövalvesse, maga vähemalt 6-7 tundi. 
Õhtu poole tee väike trenn. 
○ Regulaarsed öötöötajad võiksid kujundada uue tsirkadiaanrütmi endale



Järelemagamine 
● Summuta tsirkadiaanseid signaale ja vähenda unevõlga 
● Järelemagamine on oluline kas või õppimise mõttes (nt 

läbisid residentuuri öösel)
● Kõrvatropid
● Kokkulepped kaaslastega
● Õpi lõõgastuma ja planeeri toimetusteks aega õhtul
● Uinuda aitab hea unerutiin tavalistel päevadel
● Lühitoimeline unerohi valvejärgseteks päevadeks, kui seda 

ei kasuta rohkem kui 1-2 korda nädalas (nt zolpideem)



Nota bene psühhiaatrilt
● Iga inimene on oma enesetunde parim hindaja!
● Järjepidevalt ravimi võtmine tööga toimetulekuks ei ole 

jätkusuutlik
● Kui öötöö põhjustab probleemi - lõppema peab ennekõike 

kahjustav tegevus. Sümptomite ravimine tegevuse 
jätkamisel ei ole kohane

● Iga inimene saab oma tööd valida
● Kas ma sobin sellele tööle?



Soovitused töökorralduseks 
● Öövalve võiks alata enne keskööd

○ Algusaeg kell 21-22

● Öövalve võiks lõppeda enne päikesetõusu, kui väljas on 
pime

● Öövalve max. 12 h
● Töötaja läheb hommikul kohe koju. Ta ei pea osalema 

hommikustel koosolekutel, ei ole planeeritud muud tööd
● Topeltlugemine (vähemalt residentidel)
● Lugupidamine töö- ja puhkeajaseadusest

● Patsiendiohutus



Soovitused töökorralduseks 
● Valvetööd võiksid teha inimesed:

○ kes seda soovivad või kes pole selle vastu 
○ kes on nn unepaindlikud ja ehk ka öisema kronotüübiga inimesed
○ üldiselt noored taluvad paremini, aga see ei ole reegel

● Hea valvegraafik võib olla atraktiivne viis uute 
töötajate meelitamiseks

● Võimalusel kaks radioloogi, et saaks pidada pause ja 
hoida inimkontakti

● Anda töötajatele nõu öötööga toimetulekuks
○ Inimesed kipuvad eelistama sotsiaalseid kohustusi oma vajadustele

● Öötöö jätkusuutlikkus mõlemapoolselt
○ Radioloogia on öötööga eriala, tööandjal õigustatud ootus öötööle



Miks üldse teha 
öötööd?

● Öösel üksi tööl olemine on 
kergem, ei ole päevast 
vahelesegamist ja saginat

● Saab keskenduda paremini
● Telefon heliseb vähem (?)
● Saab päeval vaba aega (?)
● Enamasti ei pea kedagi 

õpetama
● Valves olemise adrenaliin
● Öise kronotüübiga inimene

Teenuse jätkumine on suur 
hüve elanikkonnale ja 
tervise kaitse on rahva 
põhiseaduslik õigus
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