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Diagnoosi saamine

• Iga diagnoosiga leppimine on keeruline, sest see
muudab inimese elu

• Diagnoosiga leppimine sõltub
• patsiendi ja tema pereliikmete valmidusest

diagnoosi kuulda ja mõista
• patsiendi haiguse raskusest enne diagnoosi

Ainus ravi on eluaegne range gluteenivaba dieet!



Diagnoosi saamine

• Gastroenteroloog on esimene inimene, kes teatab
diagnoosi tsöliaakiahaigele ja annab juhised
edasiseks eluks

Foto: https://www.everydayhealth.com/celiac-disease/causes-risk-factors-what-know/.



Diagnoosi saamine

• Patsient saab infot haiguse kohta, kuid tihti tundub
see kõik nii keeruline ja mõistmatu.

• Oluline on…
• Anda kaasa Patsiendi Meelespea
• Suunata ta Tsöliaakia Seltsiga ühendust

võtma TASUTA kogemusnõustamine!

https://tsoliaakia.ee/infomaterjal/patsiendi-meelespea/



Diagnoosi järgselt

• Ideaalis vajab tsöliaakiahaige peale diagnoosi:
• Toitumisterapeudi poolset haigusespetsiifilist

toitumisnõustamist diagnoosi alguses ja 
vajadusel ka tulevikus

• Kogemusnõustamist elumuutusega
kohanemiseks ning raskete hetkede ilmnemisel

• Järelkontrolli 6-12 kuu järel peale diagnoosi, 
hiljem 1-2 aasta tagant
• alguses gastroenteroloogi juures, 
• hiljem perearsti

• Perekonna ja sõprade tuge!



Dieetnõustamine

Foto: Tervise Arengu Instituut
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Kogemusnõustamine

• See on olulisem, kui arvatakse!

• Diagnoosiga kohanemine võtab aega ~6 kuud
kuni aasta üksi on raske

• Rääkimine turvalises keskkonnas aitab, sest
tihti ei julgeta ega taheta tsöliaakia
diagnoosist ega läbielamistest avalikult
rääkida

Kogemus – see 
oleme Meie!



Järelkontroll

• Annab kindlustunde…
• et dieeti on jälgitud korrektselt
• et soolestiku hatud taastuvad
• et vereanalüüs on korras ning toitaineid ja 

vitamiine on piisavalt
• et ei ilmne mõnda muud kaasnevat

autoimmuunhaigust

Perearst peab teostama iga-aastast tsöliaakia
järelkontrolli ravijuhendi järgi ja oskama näha
patsiendi võimalikku vajadust toitumis- või
psühholoogilisele nõustamisele.



Pere ja sõprade tugi

• Tsöliaakiaga võib
tihti kaasneda
ärevust ja 
depressiooni ja seda
nii täiskasvanute kui
laste puhul.

• Tekib sotsiaalne
ärevus

• Pidev kahtlustamine

Foto: https://www.gluteenitonsuunta.fi/
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Pere ja sõprade tugi

• Keeruline öelda
lähedastele EI ma ei
saa seda süüa

• Täiskasvanutel on 
lihtsam, kuid kuidas
saavad hakkama
lapsed?

• Inimeste toetus
aitab olla rangel
dieedil!

Foto: https://www.gluteenitonsuunta.fi/toisten-kanssa



Pere ja sõprade tugi

• Ära tekita süütunnet – Kuule miks sa ikka ei söö? 
Sinu pärast tegin selle koogi ju.

• Ära tekita ahvatlust – pannes gluteeniga toit
inimese ette, kes ütles, et ei ole vaja

• Ära halvusta – mida sa pirtsutad? 

• Ära unusta! – sündmuste tähistamisel pea meeles
ka tsöliaakiahaiget, see on talle oluline.

Meelespea
tsöliaatikuga

kokkupuutuvatele
inimestele



Psühholoogiline aspekt

• Tegemist on haigusega, mis mõjutab inimese
sotsiaalset suhtlemist väga oluliselt

• Inimene on sotsiaalne olend!

• Saame olla toeks haigusega leppimisel ning
sellega täisväärtusliku elu elamisel



Psühholoogiline aspekt

• Laste puhul mängivad rolli erinevad sotsiaalsed
tegurid:
• Sõprade arvamus
• Sõprade vanemad
• Kokatädi
• Õpetaja
• Kooliarst

Miks teised võivad aga mina mitte?
Soov olla aktsepteeritud.
Tuleb samas sisendada lapsele, et haigus ei
ole kogu elu, vaid lihtsalt osa sellest.



Psühholoogiline aspekt

• Vanemate inimeste puhul jällegi
on teisiti:
• Olen koguaeg nii elanud, saan ka 

edaspidi hakkama
• Milleks mulle see diagnoos?

Hirm uue ja tundmatu ees.
Üritada mõista nende hirme ja 
aidata nendest üle saada.



Koos oleme tugevamad!

• Olles Seltsi liige…

• …annad tsöliaakia kogukonnale
valjema hääle

• …saad kvaliteetset ja 
usaldusväärset haigust
puudutavat infot
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