KONGUTA KOOL
MARTA KÜLAOTS
4. KLASS

ALLERGI A AVALDU MI NE KONGUTA KOOLI ÕPI LASTEL
J A ÕPETAJ ATEL
J UHENDAJ A ASTRI D KÜLAOTS

SI SSEJ UHATUS
Mi nu t öö t ee ma on all ergi a aval du mi ne Kongut a Kooli õpil ast el ja õpetaj at el. Valisi n sell e
tee ma, sest allergi a aval du mi ne t änapäeva ühi skonnas üha sageneb. Kuna olen ise allergi k, siis
soovi si n uuri da, kas mei e kooli õpil ast e ja õpet ajat e seas lei dub t eisi gi allergi kui d. Soovi si n
teada, kas allergi a segab õpil ast e ja õpet aj at e i gapäevael u ni ng kui das muut a el u all ergi aga
tal ut ava maks. Sa muti tahtsi n rohke m all ergi a kohta t ead mi si saada.

1. ALLERGI A MÕI STE NI NG SÜMPTOMI D
Al l ergi a ehk ülit undli kkus on organi s mi ebat avali ne reakt si oon ühel e või mi t mel e ai nel e, mi s
on ohut ud t eist el e i ni mest el e. All ergilist e hai guste esi ne mi ssagedus on vii masel aast akü mnel
ol uliselt t õusnud.

Seda seost at akse

mit met e teguritega,

näit eks keskkonna saast at use

suurene mi sega. Läbi vii dud uuri mused näit avad, et Eestis on peaaegu i ga 3. laps j a 5.
täiskasvanu

all ergili ne.

( Eesti

All ergi alii du

i nf ovol di k

„ Mi da

peaks

t ead ma

all ergi ast “ 16. 03. 2012)
Ai net, mis põhj ust ab allergilist reakt si ooni, ni metat akse all ergeeni ks. Uurijad on ki ndl aks
tei nud ena m kui 20 000 eri neva pärit ol uga allergeeni. Põhilised allergeeni de rüh mad on
järgmi sed:


ü mbritsevas keskkonnas lei duvad all ergeeni d (t olm, õi et ol m, hallit usseened);



t oi duall ergeeni d (pii m, munad, kal a);



ravi mi d (penitsillii n);



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

Or gani s mi kokkupuut el all ergeeni ga t eki vad mitmes ugused hai gusnähud, millest t üüpilise mad
on sage aevast a mi ne, vesi ne nohu, sil made sügele mi ne, t urse ni nas, kõditus kõr vus j a ni nas,
kui v köha, õhupuudushood, nahal ööbed j a kubl ad.
Es makor dsel allergeeni ga kokkupuut el teki b t avaliselt tagasi hoi dli k reakt si oon. Tei st kor da
kokkupuut u mi sel teki b aga äge reakt si oon, mi s või b aval duda mitmes ugust e eri nevat e
hai gusnäht udena. Ol enevalt allergeeni st või b see kol me el uaast a j ooksul täi eli kult ül e mi nna.
Või b j uht uda ka nii, et t oi duall ergi a taandub aast at eks ja alles kunagi hilje m l ööb ast mana
välj a.

( Kal evi st e,

Lea

2002.

All ergiat

on

üha

rohke m

–

El ukiri:

htt p://arhii v. el ukiri. ee/i ndex. php? mai n=329 &sess =, 16. 03. 2012 )
1. 1. ALLERGI A DI AGNOOSI MI NE J A RAVI
Al l ergi at on esi al gu üsna raske di agnoosi da. Esmalt t ul eb ki ndl aks teha, kas sümpt o mi d on
seot ud allergi aga, seejärel püüt akse ki ndl aks

määrat a allergi at põhj ust anud all ergeen.

Al l ergeeni t ul eb sageli kaua otsi da. Arsti d t uvast avad all ergeene nahat esti de ja verepr oovi dega.
Pärast allergeeni ki ndl aks määra mi st on ol uli ne välti da või vähendada kontakt e selle ai nega.
Seda on li htsa m öel da kui teha. Sell est hoolimat a on või mali k kasutusel e võtt a abi nõud
all ergilise reakt si ooni tekke välti miseks või leevenda mi seks. Tänapäeva all ergi aravi mit ega on
või mali k allergi at ravi da ja ennet ada t unduvalt efektii vse malt kui aast ai d tagasi. Ol e masol evat
all ergi at päris välj a ravi da ei saa, kui d seda saab hoi da kontrolli all. ( Eesti All ergi alii du
i nfovol di k „ Mi da peaks tead ma all ergi ast “)
1. 2. EESTI ALLERGI ALII T
1992. aast al l oodi Eesti Al l ergi aliit. Organi satsi oon ühendab all ergi ahai gei d, nende hool daj ai d
ja teisi allergi ahuvilisi. Eesti All ergi alii du t egevuse ees mär k on l evitada i nf or mat si ooni
all ergi ast ni ng kaitst a allergilist e i ni mest e huve. All ergi alii du seltsi d tööt avad suure mat es
li nnades. All ergi aliit teeb koost ööd mit me organi satsi ooni ni ng fir maga, et ai dat a i ni mest el
pare mi ni allergi aga t oime t ull a. ( Eesti

All ergi alii du arengukava aast at eks 2012- 2016,

htt p:// www. all ergi 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. kl assi õpil asi. Es malt jagasi n küsitl uslehed kõi ki del e mei e

kooli õpil ast el e ehk 60-le l apsel e. Tagasi sai n ai nult 32 l eht e. Ot sust asi n teha kor dusküsitl use
ni ng esi al gsei d t ul e musi mitte arvest ada. Jagasi n lai ali 58 küsitl usl eht e. Nei st tagasi sai n 56.
Küsitl usl eht koosnes vali kvast ust ega küsi mustest,

mill e 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 vast anu seas oli allergilisi lapsi oli 27 j a mitt eallergilisi 29.

Jooni s 1
2. 2. MI LLE VASTU ON ALLERGI A? (J OONI S 2)

Jooni s 2
Kõi ge sageda mi ni esi neb õpil ast el t oi duall ergi at. All ergi at tekit avad sageda mi ni apelsi ni d,
ma ndarii ni d, šokol aad, kakao. Sageli tekit avad allergi at ka t oi duvär vi d j a õi et ol m. Muudeks
all ergi a tekit aj at eks ni metati mesil ase või heril ase nõel a mi st, t uult.

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

Jooni s 3
Kõi ge sageda mi ni esi neb allergi a l ööbena (sügel evad punni d, villi d). Vaadel des kaht e eel nevat
küsi must, saab l uua seose – kõi ge sageda mi ni esineb t oi duall ergi at ni ng sell ega kaasneb l ööve
nahal. Tei sel kohal on õiet ol muall ergi a ni ng sell ega kaasnevad nohu, aevast a mi ne ni ng ni na j a
sil made sügel us. Muude sü mpt o mit ena ni met ati oksenda mi st ja peaval u.
2. 4. KAS ALLERGI A SEGAB I GAP ÄEVA KOOLI ELU? (J OONI S 4)

Jooni s 4
Täpsust used, kui das all ergi a segab kooli el u, on järg mi sed: eba meel di v eneset unne, ur badega
puuoksad kl assis, t ol mul est ad kl assis, ei t ohi 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 ett epanekud pakut ut e hul gast: t ul eb
korrali kult korist ada, mitte t uua kl assi urbadega oksi, mitt e pakkuda vär vilisi ko mme j a j ooke
t oi duks ega t oi dulisandi ks ja vahepal aks.

3. KÜSI TLUS ALLERGI A AVALDUMI SE KOHTA KONGUTA KOOLI
ÕPETAJ ATE JA TÖÖTAJ ATE HULGAS
Küsitlesi n mei e kooli ja last eai a õpet aj ai d ja teisi tööt aj ai d. Jagasi n lai ali 20 küsitl usl eht e. Nei st
sai n tagasi 19. Küsitl usl eht koosnes vali kvast ust ega küsi must est, mill e põhjal tegi n kokkuvõtt e.
3. 1. KAS OLED MI LLEGI SUHTES ALLERGI LI NE? (J OONI S 5)

Jooni s 5

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

Jooni s 6
Kõi ge sageda mi ni esi neb õi et ol muall ergi at ni ng küsitl usl ehel mitt e ni met atud all ergi a põhj ust.
Muudest allergi at est ni met ati kos meeti kat, t uult, päi kest, heril ase nõel a mi st. Kont akt all ergi at

tekit avad ni kkel, nõges, kl oor. Ravi mit est ni met ati ii n-l õpuga ravi mei d j a mono müt sii ni.
Toi duai net est tekit ab all ergi at pi par.
3. 3. KUI DAS ALLERGI A AVALDUB? (J OONI S 7)

Jooni s 7
Kõi ge sageda mi ni esi neb all ergi a sügel usena. Vaadel des kaht e eel nevat küsi must, saab l uua
seose:

kõi ge sageda mi ni

esi neb

mui d all ergiai d koos sügel usega.

Tei sel

õi et ol muall ergi a ni ng sellega kaasnev sümpt o m on paist et us.
3. 4. KAS ALLERGI A SEGAB SI ND I GAP ÄEVAELUS? (J OONI S 8)

Jooni s 8

kohal

on

Põhj used, kui das all ergi a segab i gapäevael u: punni dega pol e kena oll a, hal b eneset unne, nahk
sügel eb, peab roht u võt ma, ho mmi kul sil mad punet avad, pean käekell akätt vahet a ma või t ul eb
ost a uus ri hm, sügel e mi ne t üüt ab, kät ega haara mi se raskus.
3. 5. KAS OLED ALLERGI AT RAVI NUD? (J OONI S 9)

ei; 2

jah ; 10

Jooni s 9
Õpet aj ad ravisi d allergi at kree mi dega, vii nako mpr essi ga, l oodusli ke vahendit ega, ravi mit ega j a
all ergeeni de välti mi sega.
3. 6. KAS OLI D LAPSENA ALLERGI K? (J OONI S 10)

Jooni s 10
Al l ergi ad l apsena:
kodukee mi a.

maasi kad,

õi et ol m, t oi duai ned,

mesil ased,

ei osat ud di agnoosi da,

3. 7. ALLERGI A MUUTUMI NE VANUSE KASVADES
Suure m osa õpet aj ai d vast as, et allergi a on vanuse kasvades muut unud. Näi det eks t oodi, et
vane mana on vähe m allergi at, all ergi a t ekki s täi skasvanueas, pubert eedi eas kadus j a t uli
40aast aselt tagasi, vanema na õr ne m nahk, vanema na t ekki s suure m all ergi a, l öövet pol e, üks
all ergi a kadunud, tekki s 30aast aselt.
3. 8. MI LLAL ALLERGI A KADUS?
Täi skasvanut e vast ust est l ugesi n, et allergi a kadus li gi kaudu 15aast aselt, enne mur dei ga, 12–
14aast aselt, umbes 16aastaselt. Kokkuvõtt es või b öel da, et mur deeas on allergi a välj endu mi sel
ol nud muut used.
3. 9. KAS LÄHI SUGULASTEL ON ALLERGI AI D? (J OONI S 11)
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Jooni s 11

3. 10. MI KS TEKI B ALLERGI A?
Uuri si n täiskasvanut e t eadli kkust ja arva must, mi ks nende arvat es allergi a teki b. Ar vati, et
ki ndl asti mõj ut avad all ergi a il mu mi st geeni d, keemi list e ai net e rohkus, organi s m reageeri b ühe
ai ne suht es ül e, organi s m vaj ab meditsii nilist abi, organi s m ei tal u teat ud ai nei d,
vit a mii ni puudus, keskkond on saast unud, t undli k nahk.
Veel lisati, et kodukee mia on suures osas all ergia peasüüdl aseks ni ng l apsed ei t ohi kaua
t uul e käes oll a, sest nahk on t undli k.

KOKKUVÕTE
Kokkuvõtt es või n öel da, et peaaegu poolt el mei e kooli õpil ast el on allergi a ni ng õpet aj at est
rohke m kui pool ed on mi ll egi vast u allergilised. Sageda mi ni esi nes

nahal öövet ja nohu,

õpet aj at e seas õi et ol mual lergi at ni ng sügel ust.
27-st allergi kust õpil ase seast 18 väitis, et allergi a segab mõni kor d nende i gapäevast
kooli el u. Õpet aj at est segas all ergi a i gapäevael us ai nult üht e õpet aj at.
Sai n t eada, et allergi at on väga keer uli ne di agnoosi da j a ti hti peal e lapsed ei seost agi oma
tervisehädasi d allergi aga. Mina sai n t ööd t ehes ise rohke m all ergi ast teada.

KAS UTATUD KI RJANDUS


Eesti All ergi alii du i nf ovol di k „ Mi da peaks t ead ma allergi ast “
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