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Mi nu t öö tee ma on allergi a aval dumi ne Konguta Kooli õpilastel ja õpetajatel. Valisi n selle 

tee ma, sest allergi a aval du mi ne tänapäeva ühiskonnas üha sageneb. Kuna olen ise allergi k, siis 

soovisi n uuri da, kas meie kooli õpilaste ja õpet ajate seas lei dub teisi gi allergi kui d. Soovi si n 

teada, kas allergi a segab õpilaste ja õpetajate i gapäevael u ni ng kui das muut a el u allergi aga 

tal utava maks. Sa muti tahtsin rohke m allergi a kohta teadmi si saada.  

1. ALLERGI A MÕI STE NI NG SÜMPTOMI D 

All ergi a ehk ülit undli kkus on organis mi ebat avaline reaktsi oon ühele või mi t mel e ai nel e, mi s 

on ohut ud teistele i ni mestele. Allergiliste hai guste esi ne mi ssagedus on vii masel aastakü mnel 

ol uliselt tõusnud. Seda seost atakse mit met e teguritega, näiteks keskkonna saast at use 

suurene mi sega. Läbi vii dud uuri mused näitavad,  et Eestis on peaaegu iga 3. laps ja 5. 

täiskasvanu allergili ne. (Eesti Allergi alii du i nfovol di k „ Mi da peaks teadma 

allergi ast“ 16. 03. 2012)  

Ai net, mi s põhj ust ab allergilist reaktsi ooni, ni metatakse allergeeni ks. Uurijad on ki ndl aks 

tei nud ena m kui 20 000 eri neva pärit ol uga allergeeni. Põhilised allergeeni de rühmad on 

järgmi sed:  

 ü mbritsevas keskkonnas lei duvad allergeeni d (t olm,  õi et ol m, hallitusseened);  

 toi duallergeeni d (pii m, munad, kal a); 



 ravi mi d (penitsilliin); 

 kee milised ai ned (pesupulbri d, kos meeti ka). 

Or ganis mi kokkupuut el allergeeni ga teki vad mitmesugused hai gusnähud,  millest t üüpilise mad 

on sage aevasta mi ne, vesi ne nohu, sil made sügele mi ne, turse ni nas, kõditus kõrvus ja ni nas, 

kui v köha, õhupuudushood, nahal ööbed ja kubl ad. 

Es makor dsel allergeeni ga kokkupuut el teki b tavaliselt tagasi hoi dli k reaktsioon. Teist korda 

kokkupuut umi sel teki b aga äge reaktsi oon, mi s või b aval duda mitmesugust e eri nevat e 

hai gusnäht udena. Ol enevalt allergeenist või b see kol me el uaasta j ooksul täi eli kult üle mi nna. 

Või b j uht uda ka nii, et toi duallergi a taandub aastateks ja alles kunagi hiljem l ööb ast mana 

välja. ( Kal eviste, Lea 2002. Allergiat on üha rohke m – El ukiri: 

htt p://arhii v. el ukiri. ee/index. php? mai n=329 &sess =, 16. 03. 2012 ) 

1. 1. ALLERGI A DI AGNOOSI MI NE J A RAVI  

All ergi at on esial gu üsna raske di agnoosi da. Esmalt tuleb ki ndl aks teha, kas sümpt omi d on 

seot ud allergi aga, seejärel püüt akse ki ndl aks määrata allergi at põhj ust anud allergeen. 

Al l ergeeni t uleb sageli kaua otsi da. Arsti d t uvast avad allergeene nahatestide ja vereproovi dega.  

Pärast allergeeni ki ndl aks määra mi st on ol uli ne välti da või vähendada kontakte selle ai nega. 

Seda on li htsa m öel da kui teha. Sellest hoolimat a on või mali k kasutusel e võtta abi nõud 

allergilise reaktsi ooni tekke välti mi seks või leevenda mi seks. Tänapäeva allergi aravi mit ega on 

või mali k allergi at ravi da ja ennet ada t unduvalt efektii vse malt kui aastai d tagasi. Ol e masol evat 

allergi at päris välja ravida ei saa, kui d seda saab hoi da kontrolli all. (Eesti Allergi alii du 

infovol di k „ Mi da peaks teadma allergi ast“) 

1. 2. EESTI ALLERGI ALII T 

1992. aastal loodi Eesti Al l ergi aliit. Organisatsi oon ühendab allergi ahai geid, nende hool daj ai d 

ja teisi allergi ahuvilisi. Eesti All ergi alii du tegevuse ees mär k on levitada infor matsi ooni 

allergi ast ni ng kaitsta allergiliste i ni mest e huve. Allergi alii du seltsi d tööt avad suure mat es 

linnades. All ergi aliit teeb koost ööd mit me organisatsi ooni ni ng fir maga, et ai dat a i ni mest el 

pare mi ni allergi aga t oime t ulla. ( Eesti Allergi alii du arengukava aastateks 2012- 2016, 

htt p:// www. allergi aliit. ee/?m1=2 &m2=6, 16. 03. 2012) 

2. KÜSI TLUS ALLERGI A AVALDUMI SE KOHTA KONGUTA KOOLI 

ÕPI LASTE HULGAS  

Küsitlesi n Kongut a Kooli 1. –6. klassi õpilasi. Es malt jagasi n küsitl uslehed kõi ki del e mei e 
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kooli õpilastele ehk 60-le lapsel e. Tagasi sai n ai nult 32 leht e. Otsust asi n teha kordusküsitl use 

ni ng esial gsei d tul e musi mitte arvestada. Jagasi n laiali 58 küsitl uslehte. Nei st tagasi sai n 56. 

Küsitl usleht koosnes vali kvast ustega küsi mustest, mille põhj al tegi n kokkuvõtt e ni ng 

anal üüsisi n saadud vast usei d.  

2. 1. KAS OLED MI LLEGI SUHTES ALLERGI LI NE? (J OONI S 1) 

56 vastanu seas oli allergilisi lapsi oli 27 ja mitteallergilisi 29.  

Joonis 1 

2. 2. MI LLE VASTU ON ALLERGI A? (J OONI S 2) 

 Joonis 2 

Kõi ge sageda mi ni esi neb õpilastel toi duallergi at. Allergi at tekitavad sageda mi ni apelsi ni d, 

mandariini d, šokol aad, kakao. Sageli tekitavad allergi at ka t oi duvärvi d ja õiet ol m.  Muudeks 

allergi a tekitajateks ni metati mesilase või herilase nõel a mi st, tuult. 



2. 3. KUI DAS ALLERGI A AVALDUB? (J OONI S 3) 

 Joonis 3 

Kõi ge sageda mi ni esi neb allergi a l ööbena (sügelevad punni d, villid). Vaadel des kaht e eel nevat 

küsi must, saab l uua seose – kõi ge sageda mi ni esineb t oi duallergi at ni ng sellega kaasneb l ööve 

nahal. Teisel kohal on õiet ol muallergi a ni ng sellega kaasnevad nohu, aevasta mi ne ni ng ni na ja 

sil made sügel us. Muude sümpt omitena ni met ati oksenda mi st ja peaval u.  

2. 4. KAS ALLERGI A SEGAB I GAPÄEVA KOOLI ELU? (J OONI S 4)  

 Joonis 4 

Täpsust used, kui das allergi a segab kooliel u, on järgmi sed: eba meel di v eneset unne, urbadega 

puuoksad kl assis, tol mulestad kl assis, ei tohi uj uda kl oori vees.  

2. 5. MI DA SAAKS KOOLI S ETTE VÕTTA,  ET ALLERGI AT VÄHENDADA?  

Õpil ased väga palj u ettepanekui d t eha ei osanud.  Mõned ettepanekud pakut ut e hul gast: t ul eb 

korrali kult koristada, mitte t uua kl assi urbadega oksi, mitte pakkuda värvilisi komme j a j ooke 

toi duks ega t oi dulisandi ks ja vahepalaks.  



 

3. KÜSI TLUS ALLERGI A AVALDUMI SE KOHTA KONGUTA KOOLI 

ÕPETAJ ATE JA TÖÖTAJ ATE HULGAS  

Küsitlesi n mei e kooli ja lasteai a õpet ajai d ja teisi tööt ajai d. Jagasi n laiali 20 küsitl usleht e. Neist 

sai n tagasi 19. Küsitl usleht koosnes vali kvast ustega küsi must est, mille põhjal tegi n kokkuvõtte.  

3. 1. KAS OLED MI LLEGI SUHTES ALLERGI LI NE? (J OONI S 5) 

Joonis 5 

 

3. 2. MI LLE VASTU OLED ALLERGI LI NE? (J OONI S 6) 

Joonis 6 

 

Kõi ge sageda mi ni esi neb õiet ol muallergi at ni ng küsitl uslehel mitte ni met atud allergi a põhj ust. 

Muudest allergi atest ni met ati kos meeti kat, tuult, päi kest, herilase nõela mi st. Kont akt allergi at 



tekitavad ni kkel, nõges, kl oor. Ravi mit est ni met ati iin-l õpuga ravi meid ja mono müt siini. 

Toi duai net est tekitab allergi at pi par. 

3. 3. KUI DAS ALLERGI A AVALDUB? (J OONI S 7) 

 Joonis 7 

 

Kõi ge sageda mi ni esi neb allergi a sügel usena. Vaadel des kaht e eel nevat küsi must, saab l uua 

seose: kõi ge sageda mi ni esi neb mui d allergiai d koos sügel usega.  Teisel kohal on 

õi et ol muallergi a ni ng sellega kaasnev sümpt om on paistet us.  

3. 4. KAS ALLERGI A SEGAB SI ND I GAPÄEVAELUS? (J OONI S 8)  

 

 Joonis 8 

 



Põhj used, kui das allergi a segab i gapäevael u: punni dega pol e kena olla, hal b eneset unne, nahk 

sügeleb, peab roht u võt ma, hommi kul sil mad punet avad, pean käekellakätt vaheta ma või t ul eb 

ost a uus ri hm, sügele mi ne t üütab, kät ega haara mi se raskus.  

3. 5. KAS OLED ALLERGI AT RAVI NUD? (J OONI S 9) 

 Joonis 9 

 

Õpet aj ad ravisi d allergi at kree mi dega, vii nako mpressi ga, loodusli ke vahenditega, ravi mit ega ja 

allergeeni de välti mi sega.  

3. 6. KAS OLI D LAPSENA ALLERGI K? (J OONIS 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 10 

 

All ergi ad lapsena: maasi kad, õiet ol m, t oi duai ned, mesilased, ei osat ud di agnoosi da, 

kodukee mi a.  

 

jah ; 10 

ei; 2 



 

3. 7. ALLERGI A MUUTUMI NE VANUSE KASVADES 

Suure m osa õpetajai d vastas, et allergi a on vanuse kasvades muut unud.  Näi det eks t oodi, et  

vane mana on vähe m allergi at, allergi a tekkis täiskasvanueas, puberteedi eas kadus ja t uli 

40aast aselt tagasi, vanemana õrne m nahk, vanemana tekkis suure m allergi a, löövet pol e, üks 

allergi a kadunud, tekkis 30aast aselt. 

3. 8. MI LLAL ALLERGI A KADUS? 

Täi skasvanut e vast ustest lugesi n, et allergi a kadus ligi kaudu 15aast aselt, enne mur dei ga, 12–

14aast aselt, umbes 16aastaselt. Kokkuvõttes või b öel da, et mur deeas on allergi a väljendu mi sel 

ol nud muut used.  

3. 9. KAS LÄHI SUGULASTEL ON ALLERGI AI D? (J OONI S 11) 

 Joonis 11 

 

3. 10. MI KS TEKI B ALLERGI A? 

Uurisi n täiskasvanut e teadli kkust ja arva must, mi ks nende arvat es allergi a teki b. Ar vati, et 

ki ndl asti mõj utavad allergi a il mu mi st geeni d, keemi liste ai net e rohkus, organis m reageeri b ühe 

ai ne suht es üle, organis m vajab meditsii nilist abi, organis m ei tal u teat ud ai nei d, 

vita mii ni puudus, keskkond on saast unud, t undli k nahk.  

Veel lisati, et kodukee mia on suures osas allergia peasüüdl aseks ni ng lapsed ei t ohi kaua 

tuule käes olla, sest nahk on t undli k.  
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KOKKUVÕTE 

Kokkuvõttes või n öel da,  et peaaegu pooltel meie kooli õpilastel on allergi a ni ng õpetajat est 

rohke m kui pool ed on mi ll egi vast u allergilised. Sageda mi ni esi nes  nahal öövet ja nohu,  

õpet aj ate seas õi et ol mual lergi at ni ng sügel ust.   

27-st allergi kust õpilase seast 18 väitis, et allergi a segab mõni kord nende i gapäevast 

kooliel u. Õpet aj atest segas allergi a i gapäevael us ainult üht e õpetaj at.  

Sai n teada, et allergi at on väga keeruli ne di agnoosi da ja tihtipeal e lapsed ei seost agi oma 

tervisehädasi d allergi aga. Mi na sai n tööd tehes ise rohke m allergi ast teada.  

KAS UTATUD KI RJANDUS 
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