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te käsimüügiravimite puhul ei 
suudeta eristada ravimi toote-
nime ja toimeainete nime,» tõi 
ta näite. «Tihti ei teata, et gri-
piteed on mitmekomponent-
sed, sisaldavad nii palaviku-
alandajat kui valuvaigistit. Kui 
võtta juurde samade toimeai-
netega muid ravimeid, võib 
tekkida üleannustamise oht.»

Tabletid ja taimed
Raamatu autorite seas on ka 
TÜ farmaatsiainstituudi juha-
taja, farmakognoosia professor 
Ain Raal, kes on välja andnud 
Eesti ravimtaimede raama-
tuid. Küsimusele, kumb on siis 
õigem, kas tablett või ravim-
taimedroog, vastas ta, et raa-

matu peatükkide mahtu vaa-
dates võib lugejal tõesti jääda 
mulje, et koduste raviviiside ja 
ravimtaimede osa on enamle-
vinud haiguste leevendamisel 

ja ravis tagasihoidlik. «See on 
aga näiline, sest üks ja sama 
ravimtaim võib abi pakkuda 
mitmete preparaatidena,» sel-
gitas ta. «Küsimus, kas eelis-
tada tablette või taimedrooge, 
pole üksnes maitse ja vanuse 
asi, vaid sõltub terviseproblee-
mi raskusest ja kasutaja senis-
test kogemustest.»

Teose üldosa õpetab, kui-
das on ravimeisse õige suhtu-
da, millised on ohu- ja riski-
momendid, manustamisviisid 
ning millal arsti poole pöör-
duda. Ka on raamatus tabelid 
haiguste raviks kasutatavate 
ravimainete toimete ja kõrval-
toimete, manustamise aja, viisi 
ja annuste kohta ning hoiatusi.

K uidas ravida 
nohu, köha ja 
kurguvalu? 
Aga kõhugaa-
se, tuulerõu-
geid, veeni-

laiendeid ja ärevust? Milline on 
koduste mürgistuste esmaabi?

Tartu ülikooli farmaatsia-
instituudis esitleti eile raama-
tut «Kui tervis läinud käest», 
mis on pealkirja saanud Uno 
Naissoo ja Heldur Karmo 
samanimelisest laulust, kus 
read «Armas apteek aita, kui 
tervis läinud käest…».

Teaduspõhisus
Üks raamatu viiest autorist, 
Tartu ülikooli sotsiaalfarmaat-
sia kaasprofessor Daisy Volmer 
ütles, et kuigi teos võib kaane-
kujunduselt meenutada mõnd 
tõlgitud eneseabiõpikut, on 
see teaduslikest põhimõtetest 
lähtuv lugemisvara. Sinna on 
koondatud sagedasimad tervi-
seprobleemid, mille leevenda-
misel leiab abi käsimüügiravi-
meist ja kodustest meetodeist.

«Ühest küljest me toetame 
inimese iseseisvat tegutsemist 
tervise nimel, teisalt õpetame, 
mida rääkida apteekrile oma 
haigusest või murest, et terve-
nemine leiaks aset tõhusalt,» 
rääkis Volmer.

Ta meenutas ka üht uurin-
gut, millest selgus, et Eesti 
inimesed usuvad, et oskavad 
haiguste sümptomeid hinnata 
küll, kuid raviviisides on üks-
jagu segadust. «Ka tuntuima-

Uus raamat õpetab 
tervisemuresid leevendama

KÄSIMÜÜGIRAVIMID. Apteeker on laiade teadmistega tervishoiutöötaja, 
kelle ülesanne on rohupoe riiulite vahel ekslevat inimest nõustada.

Raamatu autorid TÜ farmaatsiainstituudi professor Ain Raal (vasakult), kaasprofessor Daisy Volmer ja 
proviisor Kersti Teder. Puudu on perearst Marje Oona ja proviisor Veera Bobrova. Margus ansu

EKRE Tartu linna ring-
konna üldkogu kin-
nitas Tartu linnapea 

kandidaadiks kasvatustead-
lase, kultuuriloolase ja kirja-
niku Loone Otsa.

Vahetasite oma endise era-
konna Isamaa EKRE vastu 
alles selle aasta alguses. 
Millal algasid jutud, et EKRE 
võiks teid esitleda linnapea-
kandidaadina?

Need jutud tekkisid pärast 
seda, kui olin teinud ettepa-
neku teha Tartule suunatud 
ajaleht Kivisild ja olin olnud 
selle toimetaja. See vaba-
tahtlik tegevus andis inspi-
ratsiooni nendele, kes nähes, 
et ma tõesti hoolin Tartust 
ja oskan seda ka väljendada, 
tegid sellise ettepaneku. See 
oli ringkonna juhatuse kon-
sensuslik ettepanek. Mind 
kutsuti juhatuse koosoleku-
le ja uuriti, kas oleksin nõus.

Poliitikas esinumbrid ja lin-
napeakandidaadid on teata-
va poliitilise pekikihi kogu-
nud, teil pole selleks eriti 
aega olnud.

Äkki on see just mu tugevus. 
Olen inimene, kes armas-
tab Tartut, tahab positiiv-
seid muutusi õhutada ning 
on valmis selle nimel aega ja 
elu panustama. See on mui-

dugi suur usaldus, krediit ja 
avanss. Tartlased peaksid 
mäletama, et olen kirjuta-
nud Tartule ja Tartust, minu 
aegadepikkune side Tartuga 
peaks olema küllaltki selge

Senise reitingu järgi võidab 
EKRE Tartus hõbemedali, 
kuid see ei tarvitse olla pii-
sav linnapeakoha saami-
seks. Kas valimisteni kulu-
tatav energia läheb ikka as-
ja ette?

Midagi ei saa välistada. EKRE 
on valmis tegema koostööd 
kõikidega, kes on sellest huvi-
tatud. Ükskõik missugust 
energiat ma kulutan, läheb 
see ikkagi Tartu hüveks. Ma 
ei võitle enda eest, ei tee seda 
linnapeakandidatuuri aega 
läbi egoismist. Ikka selleks, 
et usun, et Tartule on kasu.

Nendel valimistel kuluta-
takse väga palju sõnu süda-
linna kultuurikeskuse raja-
mise arutamisele. Kuidas 
peaks kohalik võim selle kü-
simuse lahendama, et «üks-
ki puu ei langeks asjata»?

Kõige parem idee oleks lei-
da mingisugune teine koht, 
võibolla ei peaks me meele-
heitlikult küüntega kinni ole-
ma sõnas «südalinna». Tartu 
ei ole nii suur linn. Kui viime 
selle kilomeeter teisale, näi-
teks teisele poole jõge Pikk 
84 taga olevale tühermaa-
le, siis ei langetaks me ühtki 
puud – seal puid lihtsalt pole.

Kultuuriloolane Loone Ots 
on EKRE linnapeakandidaat
Jüri Saar
jyri.saar@postimees.ee

Loone Ots Erakogu
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Probleemsete jalgade hoolduses tegeletakse järgmiste kaebustega: 
sissekasvanud küüned, küüne- ja nahaseen, paksenenud küüned, 
traumaküüned, nahapaksendid ja kannalõhed, diabeetiline ja reu-
maatiline jalg, konnasilmad ja soolatüükad.

SOODUSTUS PENSIONÄRIDELE JA ÕPILASTELE!
Asume väga heas asukohas Vaksali 17, 
Ortopeediakeskuse III korrusel (majas on lift)
Info ja borneerimine tel 5666 8490
Facebook: Jalaravi stuudio
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Ära jää oma murega üksi!

Jalad korda kodust lahkumata!
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