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GERLY 
TRUUVÄÄRT, DC
DOCTOR OF 
CHIROPRACTIC

Kliiniline massaaz terapeut, the Soma Inst. of Clinical 
Massage Therapy, Chicago, USAs 2000

Kiropraktika arstina lõpetanud Palmer College of 
Chiropractic, Davenport Iowa, USAs 2007

Kiropraktika Stuudio omanik ja kiropraktik alates 2007

Erameditsiini keskuse Confido kiropraktik alates 2016

Asutaja ja EKL liige, WFC, ECUs

Täiendatud CV ja koolituste nimekirja leiate siit.

https://www.confido.ee/wordpress/wp-
content/uploads/2020/03/cv_gerly_truuvaart1.pdf



RAHVASTIKU
TERVISE
ARENGUKAVA
2009–2020

• “Looduskeskkonna kõrval mõjutab inimese tervist ka 
inimtekkeline tehiskeskkond, sealhulgas õpi-ja
töökeeskkond, mille parandamine on võimalik tõhusa
tervisekaitse –ja tööohutussüsteemi abil. Kui selline
süsteem puudub, suureneb tööõnnetuste arv ja
kutsehaigustesse haigestumine, mis omakorda toob
kaasa tööaja langust ja otsest kahju majandusele”

2009 oli vaja see ARENGU kavasse kirjutada

2020 tundub see meile iseenesest mõistetav ja iga
teadliku tööandja soov on pakkuda turvalist ja tõhusat
töökeskkonda.



RAHVASTIKU
TERVISE
ARENGUKAVA
2009–2020

• “Viimaste aastate positiivne suund on Eestis elu-, töö
ja õpikeskkonna planeerimisel (sh infrastruktuuri, 
linnade, elamurajoonide) ka terviseriskide hindamine. 
Samas tuleb tõdeda, et tegemist ei ole süstemaatilise
tegevusega ning sellele ei ole järgnenud kulutõhususe
analüüse parimate keskkonnatervisealaste sekkumiste
valikuks”

• Fookus- Süstemaatiline tegevus, et töötervishoid
oleks RAHVAtervishoid.



RAHVASTIKU TERVISE ARENGUKAVA PROGNOOS
TERVENA ( PIIRANGUTE VABALT) ELATUD AASTAD 

Naised
2006-
52,2a 

2020- 65a

2006–
2020

Mehed
2006- 48a 

2020- 60a

2006–
2020



TERVENA ELATUD 
ELUEA 
PIKENEMINE

• Nagu näeme, on tervena elatud eluaastate number 
tõusnud

• Vanemad inimesed naudivad ka tööl käimist pensioni 
eas, kas on tagatud töötervishoid eri gruppidele?

• Rasedus, peale emapuhkust tööle naasev ema, pensioni 
eas tööd nautiv inimene



TERVENA 
ELATUD 
AASTATE SUURT 
KADU 
PÕHJUSTAVAD 
SELJAVALU, 
ALKOHOLI 
TARBIMINE JA 
VAIMSE TERVISE 
PROBLEEMID 

Tervisekaoga kohandatud eluaastate 3 peamist
põhjust

1. südame- veresoonkonna haigused

2. alaselja- ja kaelavalu

3. alkoholitarbimisest tingitud tervisehäired ning
depressioon (IHME, 2016). Euroopa terviseuuringus

(European Health Interview Survey, EHIS) 

(https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/c
hp_et_estonian.pdf)



GLOBAL 
BURDEN OF 
DISEASE

• Global Burden of Disease uuringu põhjal on ALASELJA 
valu kõige SUUREM tervise mure, mis pärsib elutervet
elamist. 

• SELJAVALU on kõige sagedasem tervise probleem mille
põhjusel võetakse haiguslehte. 15% eurooplastest on 
seljavalu tõttu haiguslehel rohkem kui 30p aastas (Lancet 
study 2018)

• The Lancet ajakirja viimaste uuringute põhjal iga viies
inimene euroopas kannatab KROONILISE seljavalu käes. 

• 68% Euroopa inimestest väidab, et nad kannatavad
seljavalu käes endiselt ka peale ravi

• 1/3 patsiente tunneb, et neil puudub piisav info enda
tervise olukorra kohta



MITTESPETSIIFILINE 
(MUSKOLO-
LIGAMENTOOSNE) 
SELJAVALU

Uuringud on näidanud, et aktiivne tegevus kiirendab 
paranemist ning vähendab töölt puudumise aega. Voodi 
rahu EI kiirenda paranemist. 

Seljakool

Kiropraktika

Füsioteraapia

Elustiili-harjumuste analüüs

Toitumisnõustaja

Vaimnetervis



UUS VÕI VANA

Akuutne valu- selgem. 
Vigastus toimus viimase
3-6k jooksul ( oleneb

spetsiifiliselt probleemist)

Krooniline- hägusem. 
Paljud tervise mured

algavad juba lapsepõlves
tähelepanuta jäänud

tervise probleemidest



KIIRESTI 
SUURENEV 
RASVUNUTE 
OSAKAAL ON 
KASVAV 
RAHVATERVISE 
PROBLEEM 

Täiskasvanute rasvumine

Aastatel 2000–2015 suurenes 40% võrra

2015a statistika põhjal on ligi iga viies täiskasvanud Eesti elanik rasvunud, mis 
on 5% üle ELi keskmise. 

• Kuigi ülekaaluliste ja rasvunud noorukite osakaal püsib ELi keskmisest veidi
väiksemana, suurenes nende suhteline osakaal 2013–2014 võrreldes 2001–
2002 enam kui 2 korda (7%-lt 16%-le). Umbes 26% Eesti lastest läheb
algkooli juba ülekaalulise või rasvununa (avaldamata uuring laste
rasvumise kohta, COSI). 

Ü̈lekaalulisus lapseeas põhjustab tõenäoliselt probleeme ka 
täiskasvanueas.

(Source - State of health in EU- Country profile  Estonia 2017

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_et_estonian.pdf)



2020 MOODNE 
SÕNA-
KODUKONTOR

Tööandja peab tagama turvalise töökeskkonna ja tingimused kus 
inimene saab maksimaalselt oma potentsiaali teostada, ilma 
kahjustamata oma tervist- kui palju kandub see 
kodukontorisse. Kuidas Töötervishoid kohandab oma strateegiat 
uues olukorras? Kiropraktikuna näen uut tüüpi seljatraumat-
KODUKONTOR

Töötervishoid laieneb ka kodukontorisse. 

Kes kontrollib? Kes vastutab?

Kuigi uuringuid 2020 COVID19 põhjustatud muutused 
töökeskonna osas pole veel jõutud teha, siiski on loogiline, et…

Tõuseb rasvumine (stressist põhjustatud liig söömine)

Väheneb liikumine

Psühosotsiaalsed faktorid ( hirm, teadmatus, maskid)

Valed ja kontrollimata taustaga tervise soovitused sotsiaal 
meedias



PEAMISED 
KODUKONTORI 
VARJUKOHAD

• Õhu kvaliteet, niiskus, tolm

• Optimaalne laua ja arvuti omavaheline kõrgus

• Tööd tehakse kas kohvi-või söögilaua, taga, voodis, 
diivanil või suisa põrandal istudes

• Vähestel on kodukontor harmooniline, privaatne ja  
opitmaalne töökeskkond

• Koduõppel lapsed

• Vaimne tervis ja pinge

• Rohkem kui kunagi varem on oluline eelnev
harjumus enda tervis eest ISE hoolitseda



KUIDAS MÕÕTA LÄBIPÕLEMIST?

• Karolinska Ülikoolis on välja töötatud KEDS 9 test -
töövõimetuse küsimustik. 

• Kus inimene hindab ise enda töövõimekust viimase  2 ndl 
põhjal. 

• Subjektiivne test, mis antud olukorras annab objektiivse 
vastuse.

• Mitte vaid meie patsientidele aga ka spetsialistidele endile.



FOOKUS

IGA INIMESE 
TERVIS ON 
TEMA ENDA 
VASTUTADA

• Töötervishoiu teadlikus on paranenud läbi 
pingutuste ja arengukavas välja toodud 
programmide ning arstide igapäevase töö 
tulemusena

• Töötervishoiu arsti juures käimine on 
kohustus

• Sageli inimene ei mõista kasutegurit oma 
tervise jaoks 

• Tuleks tugevdada teadlikust kuidas arsti 
juures leitud tulemused patsiendi enda joaks 
lahti mõtestada. Kuidas antud infot kasutada 
et paremad tervise otsused teha



FOOKUS ON LIIGA PASSIIVNE

• Aktiivne osavõtt- liikumine, oma harjumuste märkamine ning muutmine

• Passiivsed- masaazi toolid, venitus pingid jne.  

• Liikuda soovitustega AKTIIVSEMA elu poole

• Näiteks poemüüja, kes päev läbi võtab asju lindilt ühe käega ja ühte pidi peab juba tööle 
asudes saama soovitused kuidas seda tasakaalustada



IGA INIMESE TERVIS ON TEMA ENDA VASTUTADA

Miks mõõdetakse Vit D?

Kuidas suitsetamine ja seljavalu seotud on?

Miks töö- ja une reziim on oluline jne

Tagajärgede kaardistamise asemel liikuda jõulisemalt ENNETUSE SUUNAS. Nii vaimselt kui 
füüsiliselt.



TIIMI TÖÖ 

• Töötervishoid

• Seljakool

• Kiropraktika

• Füsioteraapia

• Elustiili-harjumuste analüüs

• Toitumisnõustaja

• Vaimnetervis

• Ja paljud teised tublid



LIIKUMINE, 
LIIKUMINE,
LIIKUMINE



2020 HARJUMUSE 
JÕUD

• Liikumis harjumus PEAB tekkima noorena. 

• Töötervishoid saab  toetada inimest aga harjumused 
kergelt ei muutu.

• Suurima kasu saavad need inimesed, kes on harjunud 
enda eest hoolitsema. 

• Inimene kellel puudub harjumus, sageli ei võta osa 
tööandja poolt pakutavatest treening soodustustes.

• Sest tal pole seda HARJUMUST

• Samuti ei mõista ta lehel antud harjutusi või soovitust 
tervislikumalt elada. Lühikeseks jääb koju antud 
harjutuste reaalselt tegemine.

• HARJUMUS algab KODUNT ja KOOLIST. Hiljemalt 
Seal kus seda ametit nt õpetatakse. EESKUJU

• VAIMNE TERVIS tööhoius. 



VAIMNE TERVIS 
TÖÖHOIUS

• Psühosotsiaalsed faktorid COVID19 valguses

• Maski kandmine

• https://www.kedsstresstest.com



KASUTATUD 
KIRJANDUS

The Lancet Series call to action to reduce low 
value care for low back pain: an update Rachelle 
Buchbinder, Martin Underwood, Jan Hartvigsen, Chris 
Maher PAIN: September 2020 -Volume 161 Issue - p S57-
S64

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/ch
p_et_estonian.pdf

State of health in EU- Country profile Estonia 2017 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/ch
p_et_estonian.pdf

https://www.kedsstresstest.com


