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Kuurortravi olemus ja selle laiaulatuslikud
võimalused tervema rahvastiku tagamisel
Annelii Nikitina – Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Terviseturismi Klaster
Kuurortmeditsiin on juba ligi kakssada aastat olnud Eestis tuntud kui
tervist taastav ja säilitav tervishoiu
osa. Aegade jooksul on kuurortravi
väärtustatud kord rohkem, kord
vähem, suhtumine on olnud ülistavast põrmustavani. Viimase 15–20
aasta jooksul on kuurortravi läbi
teinud põhjaliku muutumise: nõukog udeaegse test sa natoorse t r av i
pakkuvatest raviasutusest kujundati
1990.–2000. aastatel eelkõige välismaalastele suunatud ravispaad ning
arengu jätkuna ollakse suundumas
nüüd isaegsete kontsept uaalsete
kuurortravi- ja ennetusraviprogrammide pakkumisele kõigile tervist
v äär t ustav atele huv ir ü h madele.
Ingliskeelses kõneruumis kasutatakse kuurortravi tähenduses sageli
mõistet spaa rav i – spa therapy.
Varem kasutati Eestis ka sanatoorse
ravi terminit.
Traditsiooniliselt on kuurortravi
põhinenud looduslike ravitegurite
kasutamisel, olgu tegemist muda,
turba, mineraalvee või soodsate
kliimatingimustega. Eesti klimaatilis-geograafilised iseärasused on
tinginud eeskätt merekuurortide
tekke ja mereliste ravitegurite kasutamise kuurortraviasutustes. Lisaks
sellele, et kuurortrav i tunnuslik
element on looduslike rav iteg ur ite k asuta m i ne, on iseloomu l ikeks joonteks erinevate ravimeeto d ite komplek sne k a sut a m i ne
ning lõõgastus- ja puhkekeskkonna
olemasolu. Kuuror trav is kasutatakse balneoteraapiat, füüsikalist
ravi, füsioteraapiat, ravimassaaži,
speleoteraapiat jm. Kehalise tervise
para nda m ise kõr v a l pöörata k se
tähelepanu psühhoteraapiale, stressi
käsitlusele ja elustiilinõustamisele.
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Nõustamise eesmärk on anda isikule
ter v ikpilt tema ter v iseriskidest,
-käitumisest ja võimalustest säilitada tervist.
Kuurortravi põhitoime seisneb
organismi reaktiivsuse (kuidas organism reageerib haigustekitajatega
kokkupuutes keskkonna muutustega
jms) mõjutamises, mittespetsiiﬁ lise
vastupanuvõime ja kohanemisprotsesside tõhustamises. Kuurortravi
spetsiiﬁ liseks iseärasuseks on kohaliku loodusliku raviressursi või füüsikalise raviteguri korduv kindlate
intervallidega kasutamine kuuridena.
Kuurortravi avaldab lisaks kohesele
ravitoimele (näiteks valu leevendumine ja liikuvuse paranemine) ka
pikaajalist mittespetsiifilist mõju
organismi immunoadaptiivsete protsesside paranemise ja nn jääktervise
stabiliseerumise läbi. Kuurortravi
eesmärgiks on ennetada haigusi,
pikendada krooniliste haiguste remissioonifaasi, säilitada/parandada isiku
osalemis-, töö- ja tegutsemisvõimet,
vältida hooldusvajadust ning vähendada sotsiaalkulusid.

Mudaravi – Eesti
kuurortmeditsiini alustala
Mudaravi on Eesti kuurortmeditsiini
üks alustalasid. Eesti kuurort- ja
taastusraviasutustes on kasutusel
Haapsalu Tagalahe muda, Ermistu
jä r ve mu d a , L ä m m ijä r ve mu d a
( Värskas), Linnulahe muda (Kuressaares) või Käina lahe muda n ii
mudavannide, -aplikatsioonide kui
ka -mähistena peamiselt tugielundkonna degeneratiivsete ja põletikuliste haiguste ning v igastuste
taastusravis.
Paari viimase sajandi vältel on
tehtud hulgaliselt mere- ja järvemuda

keemiliste, füüsikaliste ja bakterioloogiliste omaduste ning ravitoime
uurimusi, mis on tõendanud mudaravi tõhusust erinevate haigusseisundite ravis. Esimesena analüüsis
Haapsalu lahe muda ja hakkas seda
kasutama raviks Haapsalu kreisiarst
Karl Abraham Hunnius. Tema juhtimisel rajati 1825. aastal Haapsallu
mudaravila. Hunniuse uurimused
meremuda rav itoimete kohta on
koondat ud monog raaf iasse „Die
Seebäder Hapsals”.
1920.–1930. aastatel tegelesid
Pärnu lahe muda uurimisega mitmed
Tartu Ülikooli õppejõud. Sisehaiguste
arst ja balneoloog Voldemar Vadi
põhjendas teaduslikult Eesti meremudade ravitoime, töötas aastatel
1930–1939 suviti Pärnu kuurordi vesimudaravila juhi ja raviarstina. Karl
Schlossmann (Eesti mikrobioloogiateaduse rajaja, 1938. aastal asutatud
Eesti Teaduste Akadeemia esimene
president) uuris Eesti ravimuda ja
selle kasutusviise Pärnu kuurordis.
Tema 1939. aastal Londonis ilmunud
monograaﬁa „Estonian curative seemuds and seaside health resorts“
võt ab kok k u kog u sen i se Ees t i
kuurortide arenguloo ning nendes
rakendust leidnud kuurortravi praktika ja teadusuuringute tulemused.
Eesti ravimudade toime uurimist
jätkati ka nõukog ude periood il.
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi juurde loodi 1957.
aastal kurortoloogiaosakond, mis
hiljem eraldus iseseisvaks Pärnu
Kurortoloogia ja Taastusravi Instit uud iks ( PK TI ), m illest k ujunes
kurortoloogia teadusliku uurimistöö
keskus Eestis. 1960.–2000. aastal
viidi Endel Veinpalu juhtimisel läbi
hulgaliselt uurimistöid humisooli,
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sapropeel i ja muda hape te r av itoimete kohta. PKTI järglase TÜ
Pärnu kolledži kurortoloogialabori
töösuunaks on olnud bioloogiliselt
aktiivsete mudahapete ( humiin-,
hü m atomelaa n- ja f u lvohape te)
ravitoimete ja uute kasutusvõimaluste uurimine, samas arendatakse
ravimudatooteid, mis oleksid lihtsamalt kasutatavad nüüdisaegses
spaakeskkonnas. Ravimuda kõrval
on mõningal määral tehtud ka turba
raviomaduste ja kliinilise efektiivsuse uuringuid.

Kuurortravi kui funktsioone
toetav taastusravi
Teaduslikud uuringud on korduvalt
tõestanud k uuror trav i tõhusust
mitmete krooniliste haiguste puhul,
nag u näiteks reumatoidar triidi,
artroosi, spondülartriidi, psoriaasi
jt ravis. Paraneb elundite talitlus,
liigutuslik ja kõnnifunktsioon ning
isiku osalus- ja tegutsemisvõime
(1–3). Sellega omandab kuurortravi
tähtsuse funktsioone toetava taastusravi mõistes.
PK T I eest ved a m i sel ü hek sa s
Eesti ravispaas korraldatud uuring
„6- ja 10–12-päev ase sa natoorse
rav i toimest osteoar troosi n ing
reumatoidartriidi haigetele“ näitas,
et komplekssel kuurortravil on hea
ravitulemus osteoartroosi ja reumatoidartriidi korral, vähendades valu
ja liigesepuudulikkuse raskusastet
ning parandades sellega igapäevaeluga toimetulek ut ja haigete
elukvaliteeti (4).
Funktsioone toetav taastusravi
kuurortraviasutuses ehk ravispaas
on mõne võr r a v ä i k sem a i ntensi ivsusega võr reldes i ntensi ivse
funktsioone taastava raviga akuutse
haigestumise või vigastuse järel,
kuid lisaväärtuseks on kuurortravikeskkond. Funktsioone toetava taastusravi eesmärk pikas perspektiivis
on aeglustada funktsioonipuude
süvenemist ja hoida eluk valiteet
teatud võimalikul tasemel.
Kuurortravi tõhususuuringuid on
veel vähe tehtud. Oluline on hinnata
kroonilise liigesehaiguse mõju isiku
toimetulekule, elukvaliteedile, kuluEesti Arst 2013; 92(10):604–605

tusi ravimitele ja abivahenditele,
töölt eemalviibimisi haiguse tõttu
ning funktsioone toetava taastusravi
mõju neile näitajatele.

Kuurortravi ennetusmeditsiini
osana
Nüüdisaegse kuurortravi kontseptsiooni kohaselt ei ole ravi- ja puhketeenused suunatud m it te ainult
kroonilisest haigusest põhjustatud
funktsioonihäirete taastamisele,
vaid üha enam on sihiks säilitada
tervist ja ennetada haigusi. Esmase
või teisese preventiivse ravitegevuse
eesmärgiks on elustiilinõustamise
ning väheintensiivse ravimenetluste
abil ennetada haigust või sekundaarse preventsiooni raames modiﬁtseerida haiguse riskitegureid, pikendada inimese tööiga ning vähendada
tervishoiukulutusi tulevikus.
Preventiivse kuurortravi sisuks
on riskirühmade patsientide elustiilinõustamine, liikumisharjumuste
kujundamine, ergonoomika ja abivahendite soov itamine prak tiliste
ennetusprogrammide abil. Ennetusravi sihtrühmadeks on ülekaalulised,
suure kardiovaskulaarse riski või
metaboolse sündroomiga isikud,
tugielundite ülekoormussündroomi
või psühhoemotsionaalse stressi
riskiga töökohtadel töötajad. Ravispaades tehakse uuringuid, mille
abil selgitatakse välja terviseriskid
ja leiust lähtudes määratakse personaalsed ravimenetlused. Kehakaalu
ohjamise programmides analüüsitakse põhiainevahetust, samuti
menüüd, vajaduse korral tehakse
toidutalumatuse testid. Toitumisterapeut selgitab põhjaliku küsitluse
alusel välja toitumisharjumused ja
-vead, annab soovitused tasakaalustatud toitumiseks.
Meditsiini kiire areng molekulaar- ja geen i ma n ipu latsioon ide
v a l las on a ndu nud uue mõõtme
personaalsele käsitlusele ter v ise
säilitamisel või parandamisel. Uue
dimensiooni lisab see ka kuurortmeditsiinile, eeskätt ennetava taastusravi aspektist. Isiku kehakaalu
või sportlike võimete geneetilise
i n fo h i nd a m i sek s on a lu s t at ud

geeniuuringuid. Elustiilinõustajad
saavad neile tuginedes anda kliendile realistlikke soovitusi tervislike
valikute tegemiseks.
Tänapäeva infotehnoloogilise
prog ressi varjuk üljeks on pidev
i n fot u l v, i si k u l i ig ne k ät te s a adavus ja n-ö nähtavus virtuaalses
keskkonnas, mis tekitab emotsionaalset stressi, ärevus- ja unehäireid.
Uuemad rav itrendid rav ispaades
ongi suunatud vaimse pinge maandamisele. Mind fitness on uudne
stressijuhtimise käsitlus teadveloleku parandamise kaudu. Digital
detox on prog ra m m, m is a n nab
võimaluse mõneks ajaks loobuda
kõikvõimalike elektroonsete vahendite kasutamisest (sh nutitelefonid,
ar v utid, tahvelar v utid, iPod ), et
lõõgastuda või taasõppida sotsiaalset
suhtlemist reaalses maailmas.
Inimeste keskmise eluea pikenemine
on väljakutse meditsiinile, et tervelt
elatud aastate kõrval pakkuda lahendusi ka õnnelikult elatud aastate
lisamisel. Age managment’i (eluea
juhtimise) kontseptsioonid käsitle v ad keha ja v a i mu sä i l ita m ist
aktiivse, noorusliku ning tegusana
ka ea tõustes.
Kuurortrav iasutused on
muutunud üha enam kliendi aktiivse
osalusega rav i- ja puhkepaigaks.
Tr ad it sioon i l i se ba l neoter aapia
kõr val tähtsustatakse taastus- ja
ennetusravi. Eesti ter vishoiusüsteemis on kuurortravil täita oluline
roll üldhaigestumise vähendamisel,
tugielundite haiguste ja vigastuste
järgsete funktsioonihäirete taastamisel ning terviseedendamisel.
Sanus per aquam!
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