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Ettepanek 1

Spordimeditsiini eriala taastamine Eestis aastatel
2011 - 2013 ning seejärel spordimeditsiini
residentuuri käivitamine.

Eriarstide spordimeditsiinialase täiendõppe
mahu suurendamine ja spordimeditsiini
valdkonnas töötavate arstide pädevus-
hindamisega alustamine.



Ettepanek 1 (2)
 Kehalise aktiivsusega seotud vigastuste ja haiguste

diagnostika, ravi, ennetuse ja taastusraviga ning
terviseedendusega tegeleb spordimeditsiin, mis on
multidistsiplinaarne meditsiinieriala.

 väheliikuvast elustiilist tingitud krooniliste haiguste
ennetamine;

 spordimeditsiiniliste terviseuuringute läbiviimine;
 toidulisandite ja farmakoloogiliste ainete kasutamise ning

dopingukontrolli eetilised, meditsiinilised ja juriidilised
aspektid;

 invaspordi, sportlaste reisimisega seotud probleemide,
aklimatiseerumisega jne tegelemine;

 teadus- ja arendustegevus.



Ettepanek 1 (3)
 Spordimeditsiini eriala Euroopa Liidus

Eriala Alaeriala

Bulgaaria Austria

Tšehhi Vabariik Belgia

Soome Prantsusmaa

Itaalia Saksamaa

Läti Ungari

Holland Poola

Portugal

Rumeenia

Sloveenia

Hispaania

Suurbritannia



Ettepanek 1 (4)

 Teostada analüüs:

 spordimeditsiini eriala taastamise vajadus (eriala,
alaleriala)

 spordiarstide vajadus

 sobiv koolitussüsteem (residentuur, täiendkoolitus)

 2011 spordimeditsiini valdkonnas tegutsevate
arstide pädevushindamine



Ettepanek 2

Terviseuuringute juhiste väljatöötamine Eesti
koondvõistkondade liikmetele.

Terviseuuringute põhikompleksi kinnitamine
koos spordialaspetsiifiliste lisauuringutega.

Tervisealase ühtse dokumentatsiooni
kasutuselevõtt.



Ettepanek 2 (2)

 Spordimeditsiini üks peamisi prioriteete on kaitsta
(säilitada) sportlase tervist.
 haigused, mis kulgevad varjatult

 äkksurmaohu vähendamine

 vigastuste ja ülekoormussündroomide ennetamine

 sportliku saavutusvõime parandamine

 Terviseprobleemide esinemissageduse vähendamiseks ja
ennetamiseks tipsportlastel on vajalikud perioodilised
terviseuuringud. (usaldatav, tundlik, spetsiifiline,
kuluefektiivne)





Ettepanek 3

Arendada noorsportlaste spordimeditsiiniliste
terviseuuringute läbiviimise süsteemi, et aastaks
2015 oleks uuringuid võimalik läbi viia vähemalt
50 % suurema treeningkoormusega (üle 8 tunni
nädalas treenivad noorsportlased) lastel ja
noortel.



Ettepanek 3 (2)

Treeningtundide arv
nädalas

Noorsportlaste arv

2-4 tundi nädalas 40 000

5-8 tundi nädalas 16 000

rohkem kui 8 tundi nädalas 24 000



Ettepanek 3 (3)

 Alates 1. aprillist 2009 teostatakse noorsportlaste

spordimeditsiinilisi terviseuuringuid ennetus-
projekti “Noorsportlaste tervisekontroll
spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks”
raames.

 Projekt viiakse läbi koostöös Eesti Haigekassa ja
Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooniga



Noorsportlaste tervisekontroll tugineb Eesti
spordimeditsiinilise terviseuuringu juhisele, mille aluseks on
Euroopa Kardioloogide Seltsi, Euroopa Spordimeditsiini
Föderatsiooni, Rahvusvahelise Spordimeditsiini Föderatsiooni,
Ameerika Spordimeditsiini Kolledži vastavad juhised.

Ettepanek 3 (4)



Ettepanek 3 (5)

 Kasutusel noorsportlaste spordimeditsiiniliste
terviseuuringute juhis.

 Välja on töötatud ühtne dokumentatsioon
(terviseuuringu küsimustik, uuringute protokolli
vormid, tõendi vorm).

 Uuringud toimuvad 5 asutuses (Tartu Ülikooli
Kliinikum, Spordimeditsiini Sihtasutus, Pärnu
Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla).



Ettepanek 3 (6)

 Hetkel uuringute võimalus ~ 9500 noor-
sportlasel

 Eesmärk - 2015. aastaks uuringute võimalus
vähemalt 15 000 noorsportlasel

 Täiendavad spordimeditsiini teenuse osutajad



Ettepanek 4

Harrastus- ja tervisesportlastele suunatud
tervisele ohutut spordiga tegelemist propageeriva
teavitustöö käivitamine.



Ettepanek 5

Tervisealase infovahetuse edasiarendamine
spordimeditsiinikeskuste ja teiste
meditsiiniasutuste vahel, kasutades selleks e-
tervise infosüsteemi.



Ettepanek 6

Oluliselt suurendada kooli kehalise kasvatuse
rolli kehaliselt aktiivse eluviisi kujundajana.
Tulemuslikkuse kriteeriumina oleks soovitav
rakendada enam individuaalse arengu hindamist.
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