
M
eie seas elavad imelised inime-
sed, kellest paraku palju ei tea-
ta. Ei teata nende pikkadest 
tööpäevadest, mis algavad 

sageli ammu enne kontoriinimese töö 
algust ja lõpevad alles hilisel õhtutunnil. 
Ei teata, et nad ei lakka hetkekski muret-
semast või hoolitsemast ning et selle all 
murdumist vältida, loodavad nad sageli 
vaid iseendale. Need raudsed inimesed 
on omastehooldajad. Neid motiveerivad 
armastus ning kohuse- ja kaastunne. 
Sageli ei oska või ei jõua nad otsida oma 
probleemidele abi väljastpoolt.

Lähedase või pereliikme hooldamise va-
jadus võib tekkida üleöö. Inimestega juh-
tub õnnetusi, haigestutakse ootamatult 
ning tagajärjed võivad olla väga rasked. 
Nii võib siiani hästi toimetulev perekond 
olla tugevas kriisis. Seda eriti siis, kui 
haigestub perele peamist sissetulekut 
teeniv inimene. Lisaks võimalikule ma-
janduslikule raskusele lisandub põeta-
mise kohustus. Pingeid võib tekitada ka 
haigestunu suhtumine oma seisundisse. 
Samuti oleneb olukord haiguse prognoo-
sist.

Kui hooldamise vajadus ei teki üleöö, on 
aega rohkem seda planeerida, kuid ka 

siis tekib palju raskusi ning aja jooksul 
muutub hooldamine omastele koorma-
vaks. See võib põhjustada konflikte ja 
tülisid pereliikmete vahel. Paljud eakate 
või puuetega inimeste hooldajad ee-
malduvad oma perekonnast või kolivad 
üksteise aitamiseks kokku ning nii ei saa 
elada oma perekonnaelu. Tihti võib olla 
hooldatavaid rohkem kui üks või on hool-
daja sama vana kui hooldatav ise ning ka 
tema enda tervis pole kiita.

Selleks, et hooldajatel endal tervis vas-
tu peaks, on Inkotuba koondanud suu-
re hulga abistavat infot koduste haigete 
põetamisest „Omastehooldaja käsiraa-
matusse“, mis on antud välja koostöös 
Eesti Haigekassaga.

Põetamine on füüsiliselt raske, kui hool-
dataval on liikumisprobleemid, kui ta on 
voodihaige või ülekaaluline, ning lahen-
damist vajavad küsimused on samad, 
olgu tegemist eaka või noorema hool-
datavaga. Raamatus on välja toodud 
erinevad meetodid ja moodused, kuidas 
tervist säästvalt kasutada erinevaid teh-
nikaid ja nippe haige hooldamisel. Samuti 
on oluline ja pikemalt lahti kirjutatud, kui-
das haiget ennast võimalikult palju kaa-
sata. Mida rohkem hooldatavat ennast 

kaasata, seda kergem on hooldajal. Hool-
datava eest ei tohi ära teha asju, mida ta 
ise teha suudab. Küll aga peab hooldaja 
varuma kannatust ja olema järjekindel, 
et mitte kõike ise ära teha, kuigi see võib 
teatud hetkedel tunduda lihtsamana. 
Selliselt käitudes täidame ka hooldatava 
päevad tegevusega. Näiteks, las ta sööb 
ise, kuigi pudistab toitu maha ja aega lä-
heb kauem. Paigutage voodisse nöörid ja 
kangid, mille abil ta saab ennast ise istuli 
tõmmata – see on oluline lamatiste välti-
miseks ning lihaste treenimiseks. 

Üheks oluliseks ja täiesti eraldi teemaks 
omastehoolduses on uriinipidamatus ja 
sellega kaasnev nahahooldus. Tänapäe-
val on olemas väga suur valik just uriini-
pidamatuse jaoks mõeldud spetsiaalseid 
tooteid – need on erineva imavuse, suu-
ruse ja kujuga sidemed, mähkmed ning 
imav aluspesu, eraldi nii meestele kui ka 
naistele, samuti erineva suurusega ima-
vad aluslinad voodisse. Väga oluline on 
aru saada, et ainult täpne ja õigesti vali-
tud toode (suurus, imavus) tagab kaitse 
lekete eest ning väldib ebameeldiva lõh-
na levikut.

Pidamatuse puhul tuleb alati pöörata 
tähelepanu ka nahahooldusele. Siin on 

oluline tarvitada taas spetsiaalseid too-
teid, mis tuleb valida vastavalt inimese 
individuaalsetele vajadustele. Ainult nii 
saab vältida nahaärritusi ja infektsioone, 
mis tavatooteid kasutades mõne aja pä-
rast kipuvad tekkima. Tähelepanu tuleb 
pöörata kõigile tegevustele – puhasta-
mine, pesemine, naha niisutamine, naha 
kaitsmine. 

Leidke lähim Inkotuba, broneerige aeg 
tasuta nõustamisele ning saage kohe in-
fot kõigi pidamatuse ja koduse omaste-
hooldusega seotud küsimuste, toodete 
ning abivahendite kohta. Inkotoa klien-
tidele on „Omastehooldaja käsiraamat“ 
(144 lk) tasuta.
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