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Miski ei vanane nii kiiresti kui tulevik – Stanislaw Lem
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„Suurte asjade vahel mida me ei saa teha ja väikeste asjade, 
vahel mida me ei taha teha asub oht, et me ei tee midagi“

- Adolphe Monod (1802-1856)

Žiletitera

Freemium

Kahekülgne turg

Pikk saba

Andmed kui kaup Professionaalsed teenused

Tellimuslepe

Maks kasutuskorra eest

Reklaamipõhine

e-Kaubandus

Osta ja anneta

Jagamismajandus
Lojaalsusmudel

Jne…
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Valdav osa 
elanikkonnast 

liigub ja 
spordib

Sidususe, 
vaimsuse ja

väärtuste
kujundaja

Oluline
tööandja (ja

majandusharu)

Riigi
tulemuslik ja 

väärikas 
esindamine 

Sport, kehaline aktiivsus, hedonism

• Sport kajastab pea kõiki võistlemist sisaldavaid kehalise aktiivsuse viise, 
mis on läbi informaalse või organiseeritud osaluse suunatud kasutama, 
säilitama või parandama kehalisi võimeid ning oskuseid, pakkudes samal 
ajal selles osalejatele ja mõnedel juhtudel pealtvaatajatele meelelahutust

• Kehaline aktiivsus on igasugune kehaline tegevus, mis säilitab või 
edendab kehalist võimekust, üleüldist tervislikku seisundit ja heaolu. 
Seda tehakse erinevatel ajenditel, kaasaarvatud lihaste ja südame-
veresoonkonna tugevdamine, sportliku meisterlikkuse lihvimine, kaalu 
langetamine või selle hoidmine, aga ka naudingu saamine

• Hedonism – arusaam, et meelehea on põhiväärtus iseeneses ja selle 
suurendamine/maksimeerimine (kasu-kulu) võimalikult paljudele on 
moraalsete valikute aluseks



08.04.2016

4

KASULIK VÕI MÜRGINE

HEDONISM?
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KAALUPROBLEEM?

HAIGUSTE RAVI?
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SPORT

TÖÖVÕIME
&
TERVIS

HEDONISM

Bling ja blacebo

Tehnoloogia*

(Kreeka keelest: τέχνη, techne, „kunst, oskus, käeline osavus"; ja -
λογία, -logia) tööriistade, masinate, tehnikate, võtete, 
süsteemide, organiseerimise viiside loomisel, muutmisel, 
kasutamisel ja teadmisel, et lahendada probleemi, parandada
olemasolevat probleemi lahendust, saavutada eesmärki, hallata 
sisendi/väljundi vahekorda või teostada spetsiifilist funktsiooni.

* http://en.wikipedia.org/wiki/Technology
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Maailma rahvastik viimase 10 000 aasta jooksul koos olulisemate rahvastiku arvukust mõjutavate 
leiutistega (Nekola et al., 2013)
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Progress?
Idee, et teaduse, tehnoloogia, majandusliku arengu ning sotsiaalse 
organisatsiooni muutused teenivad inimeseks olemise paranemist

Olulise keskklassi edasine saatus?

• Innovatsioon lööb kõige valusamalt keskklassi

– Räägitakse selle kadumisest, kuna masinand võtavad (kallima) töö üle

– Samas on see kõige olulisem tarbijaklass, aines majanduslikus 
vereringes

– Kõige väsinum ja rahuldamatum klass

• Otsib alateadlikult viise eksistentsi jätkumiseks
• Tervis

• Töö

• Mõlemad kombineeruvad tervisetöös - tervishoius
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= ELU MEDIKALISEERUMINE
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Rahvastiku trendid ning liikumise ja spordi sihtrühmade dünaamika
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Tõenäosus, et sportija on hea tervisega
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Stresshormoon (glükokortikoidid) ja kohanemine

• Mobiliseerib energiat
• Pärsib süsivesikute kasutust kõikides kudedes peale lihaste - peamine

meetod enda päästmiseks
• NB! Langeb aju glükoosiga varustamine!

• Mobiliseerib südame tööd

• Langetab isu ja seedimist (suu kuivab)

• Pärsib kasvu

• Pärsib reproduktsiooni

• Pärsib immuunsüstemi

• Tervadab taju
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Innovatsioon = piira kehalist ressurssi, aga ära piira mõtlemist

Kivi, paber, käärid …

Stress = ära piira kehalist ressurssi, aga piira mõtlemist
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Traumaatiline
sündmus

Lukus erutus

Lukus apaatia

Ängistus, paanika, hüperaktiivsus,
ülepiiriline erutumine, suutmatus
lõdvestuda, rahutus, ülitähelepanu,
seedehäired, emotsionaaalne üle-
voolavus; kroonilised valud; unetus,
vaenulikkus, raevuhood

Depressioon, letargia, kurnatus,
krooniline väsimus, disorientatsioon,
eemalolek (lahtiühandatus ja sidumatus
töö ja kaaslastega), sündroomide
kompleks, valu, madal vererõhk,
halb seedimine

Sümpaatiline

Parasümpaatiline

Normaalsus

Stresshormoonid …

• Müopaatia, diabetes, väsimus

• Hüpertensioon

• Haavandid (maohaavad), soolestiku põletik (koliit)

• Psühhogeenne vaegkasv (2..15 aastased)

• Amenorrhea, impotentsus, libido langus

• Haigestumise risk

• Neuronite surm

• Põletikulised portsessid
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Stress ajab ajurakud “kalju servale”
alla kukuvad erinevatel põhjustel

• Kahju ei tee glükokortikoidid ise
• Need sunnivad närvirakud langenud

energiavarustuse olukorda –
“neuroohustamine”

• Kahju tekib teistest, täiendvatest
juhtumitest
• Erutus!
• Langetõvehoog, paanikahoog, 

“kivistumine”
• Energiapuudus
• O2 puudus
• Neuromediaatorid …

• Energiapuudusel eemaldaminne häirub, 
jäävad kauemaks toimima (stressi
suurendades)

• Kõige kurikuulsam eksitatoorne, st ergutav
neurotoksiin – glutamaat (MSG, 
monosoodiumglutamaat, umami)

Mis kaitseb?!

• Varusta aju energiaga?!

• Varusta aju O2 ja paranda
varevarustust?!

• Vähenda aju koormust?!

• Vähenda neuromediaatorite
tulva?!

• Mobiilne nutiseade?

• Virtuaalreaalsus?

• Biotehnoloogia?

• Tehisintellekt?

• Elektriauto?

• Big Data?

• Robotid?

• Bitcoin?

• ?!
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KADUNUD KONTROLL?KADUNUD KONTROLL?

innovatsioon:

SURVE VÕI TÕMME
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Tervisest

• Tervis on ressurss nagu raha – seda 
on vaja elamiseks
• Muutuvates tingimustes kulub 

rohkem
• Hoolimatult võib ära kaotada
• Saab hankida, aga ei saa anda
• Vanusega kulub rohkem, aga saadaval 

on vähem

• Tervise haldamiseks on loodud 
ühiskondlik tervishoiusüsteem
• See süsteem ei suuda rahuldada 

kasvavat tervise nõudlust
• Süsteemi tegutsemise optimum ei 

asu hoidmises, vaid taastamises

Naeruväärne reklaam, seda usuvad vaid lollid!
Paraku  mõistame alles täna, s.t. hiljem, 

millised lubadused on tõesed.
Täna lubatakse imet teha #&? abil

Ekslik ootus ...

• Kas preventsioon hoiaks raha kokku?

– Sõltub tegevustest

– Tõenäoliselt mitte tervishoiusüsteemi kaudu

– Kulud hakkavad kasvama

• Kas tõenduspõhisus hoiaks raha kokku?

– Tõenäoliselt mitte

• Kas tervishoiusüsteem suudab end ise muuta ja ajakohastada?

– Tõenäoliselt mitte



08.04.2016

21

• Käitumiste muutus (ela tervislikult) on odav ja aitab vältida 
teatud kulutusi

– Kuni tervisliku käitumise enesejälgimine areneb meditsiiniliseks 
eeluuringuks … ja siis …

• Kolesterool

• Emakakaela, rinna, eesnäärme vähi sõeluuringud

• Ca2+ ladestumine pärgarterites

• MRI uuringud (lülisamba vahekettad vm. otropeediline)

Mis juhtub kui kolesterool on kõrge – arst määrab statiine. Ühe elule võidetud aasta hind = ca 150 000 USD

200 PAP testi tegev arst hoiab ära ühe surmajuhtumi 38 aasta jooksul.
10 000 rinnavähi uuringust 500 on ebanormaalsed, milledest ca 475 on vale positiivsed. Tegeliku positiivse
testiga naistest on üksikud surmad paratamatud isegi parima ravi puhul, ülejäänute enamus sureb muudel 
põhjustel, s.t. mitte rinnavähki*. 
Ühe eluohtliku eesnäärme vähi ärahoidmiseks kulub $5.2 miljonit skriinimsele*

Moss SM, Cuckle H, Evans A, et al.: Effect of mammographic screening from age 
40 years on breast cancer mortality at 10 years' follow-up: a randomised controlled 
trial. Lancet 368 (9552): 2053-60, 2006.

Patsiendi tervistamise huvipooled
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Tervishoid muutub õhemaks

• Nõudlus teenuste järele kasvab, 
suutlikkus neid tarnida väheneb

• Krooniline kokkuhoiu võimaluste 
otsimine

• Koormus langeb indiviidile, kes hakkab 
otsima uusi abilisi väljast poolt 
tervishoiusüsteemi

• Tervise käsitlus muutub
• Eluea pikenemine, sotsiaalsed ja 

demograafilised muutused, elamise viis ja 
ootused elu kvaliteedile

• Sünnivad uut tüüpi probleemid, mida 
vana tüüpi organisatsioon ei oska ega 
taha näha


