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Emaduse

piinlikum pool
Raseduse ja sünnitusega seotud põieprobleeme
kogeb vähemalt iga kolmas naine. Tihti lähevad
need ise üle, aga kui ei lähe, saab arstilt abi.
TEKST: ANU JÕESAAR ILLUSTRATSIOON: SHUTTERSTOCK
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ilmides ja raamatutes annavad oota
matust rasedusest märku kangelanna
õilsad kannatused peapöörituse või
iivelduse mahasurumisel. Tegelikkus
on aga tihtipeale märksa proosalisem.
Liis (28): “Sõitsime sõbrannadega kolmekesi
Pariisi õpinguaastaid meenutama. Mina olin kol
mandat, sõbranna alles teist kuud rase. Kolman
dast reisikaaslasest oli lõpuks siiralt kahju, sest
meie, kaks rasedat, liikusime Pariisis
ainult ühest WCst teise.”
Reisist, mis oli mõeldud
möllukate nooruspäeva
de meenutuseks, kuju
nes pigem peldikutuur:
sutsuke vaatamisväär
sust, jooksujalu esimese
ettejuhtuva kohviku
tualettruumi, kohvikus
viisakustassike teed või
vett, enne lahkumist
veel vetsust läbi ja järgmi
ne sutsuke vaatamisväärsust.
Praegu neljandat kuud lapseootel Liis kirjeldab,
et pissihäda tekib ootamatult ja on väga nõudlik,
lühikese ajaga muutub põis kivikõvaks ja pissida
on vahel veidi valulik. Muid lapseootuse tunnu
seid Liisil polegi, ka kõht on alles lame.
Kui Liis ja tema sõbrannad lagistavad praegu
oma “rasedareisi” üle naerda, siis kolme lapse
ema Triin (42) kannab oma muret endas ja püüab
sellega toime tulla isegi abikaasa teadmata: “Mul
on kolmandast sünnitusest saadik pidevalt lapp
püksis ja mõnikord pean seda kolm korda päevas
vahetama, et pissilõhna varjata.” Triin kirjeldab,

et leke võib tekkida köhatuse või naeruhoo
tagajärjel, aga ka niisama, märkamatult. “Lapsed
kutsusid mind batuudile hüppama, see pidi olema
heaks trenniks igas vanuses. Tegin kolm hüpet
ära, siis jooksin tuppa ja viskasin nii aluspesu kui
teksapüksid pesumasinasse – see, mis iga hüppega
kaasnes, polnud enam tilk, vaid sorts.”
Kolmandale sünnitusele järgnenud aastal
juhtus kord või paar isegi seda, et Triin ei suutnud
häda küllalt kaua kinni
hoida ja tegi enne
WCsse jõudmist
püksid täis. Tal on
alati käekotis taga
varaks pesukaitsed,
muidu lõhnaks ta
enda sõnul nagu
asotsiaal. “Olen
proovinud mitme
firma pesukaitseid,
üldiselt pole need
mõeldud pissilõhna
lukustamiseks. Ostan kas
kõige pidavamaid, lõhnastatud Always’e, millel
sümboliks kaks ja pool tilka, või spetsiaalseid
Tena pesukaitseid, millest eriti meeldib Mini
Magic.”
Triin püüab oma vaagnapõhjalihaseid tree
nida ja ongi teinud väikseid edusamme lekete
vähendamisel. Ometi on see teema tema jaoks
ääretult ebamugav ja kurvastav – eriti põhjusel,
et kartus ebameeldivalt lõhnata takistab spon
taanset intiimelu. “Kui ma ei saa enne bideeduši
alt läbi käia, siis ütlen oma mehele kahjutundega
ei,” tunnistab ta. →

Pidamatuse tekke
risk suureneb iga
järgmise raseduse
ja sünnitusega.
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Uriinipidamatus
ehk inkontinents
Naistel esineb seda peamiselt kolme tüüpi:
pingutusinkontinents – raskuste tõstmisel, köhides,
naerdes ja muudes pingutavates olukordades;
pakitsusinkontinents – urineerimisvajaduse tekkides,
tavaliselt seotud närvisüsteemi või kusepõie haigustega;
segatüüpi inkontinents – esineb nii pingutus- kui ka
pakitsuspidamatust.
Rasedate ja sünnitanute pidamatus on tavaliselt kas
ainult pingutusega seotud või segatüüpi.

Lapseootuse levinud kaaslane

Uriinipidamatus ei ole erandlik salahäda, vaid
väga levinud mure, mis seostub ka paljude
muude põhjustega kui lapsesaamine. Kuid rase
duse ajal ja pärast sünnitust tajub põietegevuse
häireid vähemal või suuremal määral vähemalt
iga kolmas naine.
Tartu Ülikooli kliinikumi naistearst Vaalja
Kroon kinnitab, et naise organismis tekivad juba
päris raseduse alguses hormonaalsed muutused,
mis võivad põhjustada tavalisest sagedasemat

põiepakitsust, samuti hakkab põiele survet
avaldama suurenev emakas. Seega on rasedate
pissihädale täiesti looduslik seletus. Raseduse
edenedes võib esineda ka tahtmatut leket. Seda
juhtub tavaliselt seoses kõhu- ja vaagnalihaste
pingutusega, näiteks kui rase köhib, aevastab või
tõstab väikelapse sülle. Pidamatuse tekke risk
suureneb iga järgmise raseduse ja sünnitusega,
seejuures loomuliku sünnituse järel on risk
suurem kui pärast keisrilõiget.
Sagedamini tekib pidamatus ülekaalulistel
naistel ja neil, kellel sünnib suure kehakaaluga
laps. “Arstidel on välja arvestatud pidamatuse
tekke riskikoefitsiendid. Kui naise kehamassi
indeks (KMI) on 30, siis annab see tema
riskikoefitsiendiks 3,7, aga KMI 40 annab juba
koefitsiendi 5,0,” toob naistearst näite. Üle 4 kilo
kaaluv vastsündinu suurendab aga ema riski
koefitsienti 1,3 korda.
Rolli mängivad ka naise vanus ja pärilikkus
ehk see, kas ka tema emal esines pidamatust.
Haigustest tasuks mainida põieinfektsioone,
seljavaevusi ja sooletegevuse häireid, eriti
kõhukinnisust. Suurem pidamatuserisk on ka
diabeetikuil.
Pidamatuserisk on lisaks veel üks hea põhjus,
et juua lapseootuse ajal vähe kohvi ja loobuda

suitsetamisest. “Raseduse ajal soovitame problee
mide tekkides kasutada sobivat Tena toodet, need
on loodud just uriinilekke puhuks. Tavaliselt piisab
kõige õhemast, poole tilga tähisega pesukaitsest,
nagu näiteks Mini Magic,” soovitab naistearst.

Kuidas leketest lahti saada

Vaagnapõhjalihaseid ja lahkliha tugevdavatest har
jutustest räägitakse rasedatele nii trennides kui ka
perekoolis. Vaalja Kroon soovitab sünnitusjärgset
taastumist alustada nende harjutustega juba kohe
sünnitusmajas teki all, kuid intensiivsema kõhu
lihasetreeninguga võiks alustada alles 2–3 kuu
pärast, sest liiga tugev treening vahetult pärast
sünnitust võib kasu asemel kahju teha.
“Raseduse ajal tekkinud pidamatus peaks loo
mulikul moel kaduma umbes poole aasta jooksul
pärast sünnitust. Kui aga sünnitusest on möödas
aasta ja kaebused kestavad, siis on mõistlik pöör
duda perearsti või naistearsti poole,” lisab doktor
Kroon. Perearst saab uurida, kas pidamatuse
põhjuseks pole äkki mõni haigus, näiteks põie
infektsioon, samuti oskab ta soovitada harjutusi
või füsioterapeudi teenuseid.
Kui naise vaagnapõhi on väga välja veninud, siis
saab murest lahti lõikusega, mille käigus paigalda
takse vaagnapõhja alla toestav võrk või ling. Seda
tehakse tavaliselt küpsemas eas ja sellise lõikuse
järel võib naine probleemi enamasti unustada. “On
isegi patsiente, kes pärast lõikust uuesti sünnitavad
ja kord juba paigaldatud ling peab ka pärast seda.
Tavalisem on siiski see, et pärast järgmist sünnitust
peame lõikust kordama või sünnib järgmine laps
keisrilõikega,” ütleb Vaalja Kroon.

Treeni vaagnapõhjalihaseid!
Toonuse hoidmiseks tee mõlemat harjutust keskendunult3
korda nädalas. Kui sinu vaagnapõhjalihased vajavad tugevdamist, siis leia nende harjutuste tegemiseks aega 3 korda
päevas.
1. HARJUTUS
Algasend: selili, külili, istudes või seistes, selg toetatud.
Pinguta väljahingamisel vaagnapõhjalihaseid (tunne peaks
sarnanema pissihäda kinnihoidmisega) ja kergelt ka alakõhtu.
Hoia pingutust, lugedes häälega kümneni, seejärel lõdvesta
10 sekundit. Lõdvestus on sama tähtis kui pingutus.
Tee harjutust 10 korda järjest.
2. HARJUTUS
Pinguta vaagnapõhjalihaseid
2 sekundit ja lõdvesta 2
 sekundit.
Tee harjutust 10 korda järjest.
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