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• Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui 
heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime 
igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt 
ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks



• Positiivne vaimne tervis - vaimne heaolu on vahend, mis on vajalik 
üldise heaolu saavutamiseks, kuna aitab suhestuda ja kohaneda 
ümbritseva keskkonnaga, seda tajuda, mõista ja tõlgendada ning 
vajadusel muuta. See võimaldab kogeda elu tähenduslikuna ja olla 
loominguline ning produktiivne ühiskonnaliige

• Negatiivne vaimne tervis sisaldab endas psüühikahäireid, vaimse 
tervise probleeme ja nende sümptomeid. Psüühikahäireid on võimalik 
diagnoosida, kuid vaimse tervise probleemid võivad esineda ka siis, 
kui tõsisema psüühikahäire diagnoosimiseks ei ole alust. Tavaliselt on 
sel puhul tegu negatiivse stressi tagajärgedega, mis võivad aja jooksul 
kuhjuda ja süveneda, olles nii riskiteguriks psüühikahäire 
kujunemisele



2/3 aju kasvamisest ja arengust leiab aset esimesel kahel eluaastal, selleks kulub kuni 
50% meie metaboolsest energiast. 

„Use it or lose it“

Affect Regulation and the Origin of the Self
©1994 Allan N. Schore



Psüühika sünnib närvirakkude suhtlemises

• Individuaalde DNA kompositsioon määrab indiviidi eripära-
eelsoodumuse haigusteks - sõltuv geenide aktivatsioonist seotuna 
väliskeskkonnaga

• Psüühikahäirete päritavus -tegemist on mitmete geenide poolt 
määratud haigustega 

• Psüühikahäire on sündroom (sümptomite kogum), kus on kliiniliselt 
olulised häired kognitsioonis, emotsionaalses regulatsioonis, 
käitumises, peegeldades düsfunktsioone psühholoogilistes, 
bioloogilistes või arengulistes protsessides



„piisavalt hea ema“

• Lapsele piisavalt tema arengut toetavaid stiimuleid- optimaalses 
vahekorras rahuldus- ja frustratsioonielamusi, mis on piisav motivatsioon ja 
stimulatsioon isiksuse integreerimiseks

• Nii sünnivad vähehaaval subjektiivselt tunnetatavad piirid enda ja 
välismaailma vahel

• Selleks, et meel saaks millegagi tegeleda, peab olemas ettekujutlus 
vastavast asjast- representatsioon ehk meelepilt- moodustades meele sisu 
ja ülesehituse

• See on pilt nii keskkonnast kui ka iseendast
• Mida mitmekesisemad on meelepildid ja nende seosed, seda arenenum on 

psüühika



RHK (ICD) 10
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt väljaantud RHK-10 V peatükk (Psüühika- ja käitumishäired) 
sisaldab erinevalt teistest peatükkidest peale diagnooside loendi veel häirete diagnoosimiseks 
vajalikku detailset informatsiooni. 
1. F00-F09 Orgaanilised psüühikahäired
2. F10-F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisega seotud häired
3. F20-F29  Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired
4. F30-F39 Meeleoluhäired
5. F40-F49 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired
6. F50-F59 Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja füüsiliste teguritega seotud käitumissündroomid
7. F60-F69 Täiskasvanu isiksus-ja käitumishäired
8. F70-F79 Vaimne alaareng
9. F80-F89 Psühholoogilise arengu häired
10. F90-98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis-ja tundeeluhäired



Psühhiaatriline kliiniline uurimine- dimensionaalne ja 
kategoriaalne lähenemine

• Välimus ja käitumine
• Suhtumine uurimisse ja ravisse
• Motoorika ja žestid
• Meeleolu ja emotsionaalsed reaktsioonid
• Mõtlemisfunktsioon ja kõne
• Tajumine
• Orientatsioon
• Mälu
• Üldteadmised
• Kriitikavõime ja haigustunnetus



• Psühhiaatriline intervjuu 
• Objektiivsete andmete kogumine
• Seisundi kliiniline jälgimine
• Psühhomeetrilised testid



Intellektipuue

• Intellektipuue ehk vaimupuue ei ole haigus
• See on püsiv seisund, mis avaldub lapseeas 
• Intellektipuue võib olla kerge, mõõdukas, raske või sügav
• Intellektipuudega inimesel on piiratud tunnetus, kõne, motoorika ja 

sotsiaalsed võimed 
• Intellektipuude tekkimise põhjuseid on palju ja alati ei ole võimalik 

täpset põhjust tuvastada (sünnieelne kahjustus, sünnitrauma, 
ajukahjustus, halvad keskkonnatingimused esimesel eluaastal)



• Intellektil omaette ei ole mingit kindlat ühest tunnust, vaid ta on 
hinnatav erisuguste rohkem või vähem spetsiifiliste võimete kaudu

• Kuigi kõigi nende võimete üldine tendents on areneda ja saavutada 
kindel tase, on individuaalsed erinevused suured, eriti vaimses 
arengus mahajäänud isikuil
Neil võib ilmneda suuri kahjustusi ühes valdkonnas (näiteks kõnes) 
ja/või suhteliselt häid võimeid mõnes teises valdkonnas (nt. 
ruumitajus), vaatamata taustaks olevale raskele vaimsele alaarengule



Tajuhäired- häiritud on objektiivse reaalsuse 
meeleline tunnetus
• Tajumine - tegelikkuse vahetu tunnetamine
• Aisting - esimene staadium informatsiooni vastuvõtmisel
• Kujutlus - maailma seesmine vaimne representatsioon, aluseks 

paljudele kognitiivsetele ülesannetele sooritusvõimele
• Aistingu ja taju vaheline erinevus. „Meile ei anta maailma, me loome 

oma maailma lakkamatu kogemise, kategoriseerimise, mälu ja 
taasühendamise teel“ (Sacks, 1995)



Tajumise kvalitatiivsed häired 

Illusioonid/meelepetted ehk eksitajud – tegeliku objekti moonutatud 
taju
Hallutsinatsioonid ehk ebatajud – sageli skisofreenia ja psühhootiliste
häirete korral 
- Puudub normaalse objektitaju kvaliteet- „avalikkuse kvaliteet“- kas 

teised oleksid võimelised sama kogema? 
- Kõigi viie meeleelundi spekter+ somaatilised aistingud. Enamasti 

kuulmis-, kehalise aistingu ja haistmishallutsinatsioonid. 



Mõtlemisprotsessi häired

Mõtlemise vormilised häired 
• Sõnade ja mõistete valdamise häirumine (afaasia; mõistete 

väärastumine; neologismid; kõne ja mõtlemise vaesumine)
• Mõtlemise tempo häired (kiirenemine; aeglustumine; mutism)
• Mõtlemise sihipärasuse häired (laialivalguvus; üksikasjalikkus) 
• Mõttekäigu seostatuse häired (katkendlikkus; resoneersus; 

„sõnasalat“) 



Mõtlemise sisulised häired
• Sundmõte ehk obsessiivne mõte – teadvuses korduv vastutahteline

mõte, mis on häiriv ning mille ekslikkusest või tarbetusest inimene ise 
aru saab ning mida ta püüab sageli, ehhkki edutult, maha suruda. On 
inimesele koormav. Sundmõtetega on seotud sundteod.

• Ülekaalukas mõte – inimese teadvuses domineerivaks kujunenud 
mõte, mis pole reaalse situatsiooniga seotud ja mis tõrjub mõtlemises 
tagaplaanile reaalse eluga seotud mõtted



Luulumõtted

• Valed, veendumuslikud, kriitikale allumatud mõtted
• On „sõnalised tühiväljendid, mis funktsioneerivad veendumustena“ ja 

mille sisul puudub informatsiooniline kvaliteet
• Vastuolus haridusliku ja kultuurilise taustaga
• „Tervikliku reaalsusteadlikkuse transformatsioon“, mis hõlmab ja 

mõjutab praktilist tegevust, tähendusi ja maailma põhikogemust.



Meeleolu ja emotsionaalsed reaktsioonid

Meeleolu on suhteliselt püsiv ja valdav emotsionaalne seisund
• Afekt ehk emotsionaalne reaktsioon on hetkelise emotsionaalse 

reageeringu väljendus

• Depressioon ehk meeleolu langus
• Mania ehk meeleolu tõus (kergem vorm -hüpomania)



Teadvuse patoloogia

• Kvantitatiivne alanemine:
Kaasnevad mõtlemise, tähelepanu, mälu ja taju alanemine. 
Hägunemine; somnolentsus; kooma 
• Kvalitatiivsed muutused:
Deliirium; teadvusseisundi kõikumine; segasusseisund; 
hämarolekuseisund, stuupor



•Ajas
•Kohas
•Enese isikus – viitab raskele häirele
Orientatsioonihäired seonduvad ägeda või kroonilise orgaanilise
seisundiga, intoksikatsioonide või vahel ka väga tugevate
emotsioonidega (dissotsiatiivne mälukaotus)



Kui ei ole „diagnoosi“….



RHK-10



• Isiksushäire on iseloomu ja käitumise raske häire, mis hõlmab tavaliselt isiksuse 
mitut aspekti ja on seotud oluliste isiklike ja sotsiaalsete raskustega. 

• märkimisväärselt disharmoonilised hoiakud ja käitumine, mis tavaliselt hõlmab 
mitut valdkonda, nt. emotsioone, erutuvust, impulsikontrolli, mõtlemis- ja 
tajumisviisi ning teistega suhtlemise stiili

• ebanormaalne käitumisviis on püsiv ja pikaajaline
• ebanormaalne käitumisviis on laialdane: avaldub paljudes erinevates isiklikes ja 

sotsiaalsetes olukordades ning takistab toimetulekut 
• ülaltoodud nähud ilmuvad alati lapse- või noorukieas ja püsivad täiskasvanuna
• häire tekitab olulisi isiklikke kannatusi, mis võivad ilmsiks tulla alles hilisemas 

arengujärgus
• häire on tavaliselt, kuigi mitte alati, seotud tööalase ja sotsiaalse toimimise 

taseme olulise langusega



DÜSSOTSIAALNE ISIKSUS

• kalk hoolimatus teiste tunnete suhtes- kõhedusttekitav distantseerumine 
emotsioonidest, süümepiinade ja kahetsuse puudumine, rahulolu ja uhkus 
seaduste ja ühiskondlike tavade rikkumise üle

• libekeelsus ja pinnapealne võlu, patoloogiline egotsentrilisus ja võimetus 
armastada, võimetus püsisuheteks, kuigi suhete loomisel pole raskusi 

• patoloogiline valetamine, kriminaalne mitmekülgsus
• väga madal frustratsioonitaluvus, madal agressiooni ja vägivalla 

vallandumise lävi
• teeseldud reaktsioonide vähesus 
• spetsiifiline intuitsiooni puudumine
• võimetus tunda süüd, häbi ja õppida kogemusest, eriti karistusest
• vajadus stimuleerimise järele ja ohtlikkus igavusest



EBASTABIILNE ISIKSUS

Iseloomustab tugev kalduvus impulsiivselt, tagajärgi arvestamata
tegutseda ja kõikuv meeleolu. 

• Ettemõtlemise võime on minimaalne ja tugevad vihapursked viivad 
sageli vägivallani või käitumisplahvatusteni, eriti siis, kui keegi 
kritiseerib või takistab impulsiivseid tegusid.

• Eristatakse kahte alavarianti, mille ühiseks tunnuseks on impulsiivsus 
ja enesekontrolli puudulikkus:

• Impulsiivset tüüpi ebastabiilne isiksus
• Piirialast tüüpi (borderline type) ebastabiilne isiksus



Impulsiivset tüüpi ebastabiilne isiksus
• emotsionaalne ebastabiilsus 
• vähene impulsi  kontroll 
• kergesti vallanduvad vägivallapuhangud ja ähvardav käitumine, eriti vastuseks kriitikale 
• ei suuda tagajärgi arvestada ega ette mõtelda
• Häiritud või ebaselge inimese mina-pilt, eesmärgid ja eelistused (sealhulgas seksuaalsed) 
• Kalduvus sattuda intensiivsetesse ja ebastabiilsetesse suhetesse võib korduvalt tekitada 

emotsionaalseid kriise
• äärmuslikud katsed vältida hülgamist 
• suitsiidiähvardused või enesevigastamine
• Nõudlikkus
• Impulsiivsus
• Krooniline tühjuse tunne
• Mentaliseerimise puudulikkus



Patoloogiline objekt-suhe: 

-Nad ei vaatle teisi inimesi kui segu positiivsetest ja negatiivsetest 
omadustest.
-Teised on kas jumalad või kuradid 
-Võimetus õigesti hinnata teiste inimeste kogemusi
- Teiste inimeste tajumine kõigub pidevalt idealiseerimise ja devalveerimise 
vahel, mis häirib igaüht sellise isikuga suhtes olevat inimest
-Tajuvad piire julmade ja karistavatena. Nad võivad nõuda suuremat 
hoolivuse demonstreerimist ja abi pidevat kättesaadavust
-Terapeudi poolt ületatakse piire paindlikkuse ja suitsiidi vältimise 
ettekäändel. 
Mida rohkem vastutulelikkust piirialased patsiendid saavad, seda 
rahulolematumaks nad muutuvad



Abi

• Farmakoteraapia
• Toetav, psühhoterapeutiline hoiak üldiselt
• Grupipsühhoteraapia
• Indivduaalne psühhoteraapia
• Pereteraapia
• Kognitiivne remediatsioon
• Integratiivravi elemendid
• Sotsiaalsete oskuste õpetamine



Tänased teemad

• Psüühikahäire ja vaimupuue
• Psüühikahäire mõju käitumisele
• Teraapiad- psühhoteraapia, kognitiivne treening jne?
• Mida annab meile diagnoos? Mida ütleb sümptomaatika? 
• Patsiendi teekond PERH psühhiaatriakliinikus- kes on kaasatud? 

Kuidas motiveeritakse patsienti? 
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