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Noorsportlaste tervisekontroll

Meie eesmärk

 Arendada ning tugevdada laste ja 
noorte tervist

 Õpetada sportlikke oskusi ja 
teadmisi

 Tõsta spordimeisterlikkust
 Edendada spordielu

Elo Saue
28.november 2022
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Noorsportlase tervisekontroll – kellele?
Alates 1. aprillist 2009 teostatakse noorsportlaste (kuni 19-aastsed 
(kaasa arvatud)) spordimeditsiinilisi terviseuuringuid ennetusprojekti 
"Noorsportlaste tervisekontoll spordiga seotud terviseriskide 
ennetamiseks" raames.

Projekt viiakse läbi Eesti Haigekassa ja Eesti Spordimeditsiini 
Föderatsiooni koostöös.

Terviseuuringuid rahastab Eesti Haigekassa, saatekiri ei ole 
terviseuuringule tulekuks vajalik. Uuritav tasub 5 eurose visiiditasu.

Noorsportlase tervisekontroll – miks?
Spordimeditsiiniliste terviseuuringute laiem eesmärk on kaitsta 
sportlase tervist ja tagada tervisele ohutu treenimine.

Noorsportlaste terviseuuringu projekti peamisteks eesmärkideks on 
spordiga tegelevatel lastel ja noortel selliste terviseriskide 
kindlakstegemine, mille olemasolul esinevad vastunäidustused või 
piirangud regulaarseks suure intensiivsusega spordiga tegelemiseks.
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Noorsportlase tervisekontroll – miks?
Kitsamalt:
• eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate seisundite väljaselgitamine,
• haigus- ja traumaeelsete seisundite avastamine,
• vereringe riskifaktorite kindlakstegemine,
• ülekoormuse ennetamine,
• tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.

„Vaja võistlustel osalemiseks, litsentsiks“

Noorsportlase tervisekontroll – kus?
Hiiumaal Kärdlas on Spordimeditsiini SA arstid käinud Hiiumaa 
Spordikooli kutsel ja osalisel rahastusel.
Üle Eesti on kohti mitmeid, lähim neist Haapsalus:
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Keda ja kuidas uuritakse
Kõik kuni 19-aastased (kaasa arvatud) noored, kes treenivad ja võistlevad 
vähemalt 6 akadeemilist tundi (6x 45min) nädalas lisaks kooli kehalise 
kasvatuse tundidele. Arvestusega 2 akad.tundi trenni kohta (1:30) on see 3 
trenni nädalas. Kui treeningud on lühemad, siis 6 akad.tundi vajab rohkem 
trenne ja võistlusi.

Alla 3 treeningkorra nädalas treenivad noorsportlased kuuluvad jälgimisele
perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus („Kuni 18-aastaste laste
tervisekontrolli juhend“, Eesti Haigekassa, 30.09.2009).

Spordiarst Kärdlas
Enne uuringule tulekut: 
https://www.sportmed.ee/teenused/uuringud/noorte-
terviseuuring/terviseuuringu-juhis/
Vereproov (kõige lihtsam hemogramm) Hiiumaa haigla laboris 
(Tallinnas teevad nad ise kohapeal ja vajadusel suunavad edasi)
Küsimustik
https://www.sportmed.ee/wp-
content/uploads/2021/05/Spordimeditsiinilise-terviseuuringu-
kusimustik-ESMF-1-eesti-keeles_2021.pdf
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Tervisekontroll 1 kord 2 aasta jooksul
Terviseuuringu maht, sisu ja sagedus sõltub noorsportlase nädalasest 
treeningkoormusest, tervislikust seisundist ja põhiuuringute tulemustest:

6-9 akadeemilist tundi nädalas, sh võistlused – terviseuuringu kompleks A 
(kahe aasta tagant) (nimetus Spordimeditsiini SA)
Eriarsti esmane vastuvõtt (sh küsimustik, arstlik läbivaatus, terviseuuringu
kokkuvõte, tõendi väljastamine);
Puhkeoleku EKG;
Spirograafia;
Selle terviseuuringu kestus on ca 30-45 minutit.

Tervisekontroll kord aastas (B)
10 ja enam akadeemilist tundi nädalas, sh võistlused – terviseuuringu kompleks 
B või C (1 kord aastas):
Kompleks B:
Eriarsti esmane vastuvõtt (sh küsimustik, arstlik läbivaatus, terviseuuringu
kokkuvõte, tõendi väljastamine);
Puhkeoleku EKG;
EKG koormustest veloergomeetril või jooksurajal (viib läbi spordiarst);
Spirograafia;
Füsioteraapiateenus sporditraumade ennetamiseks. Sihtgruppi kuuluvad 13- kuni
17-aastastel noorsportlastel, kes treenivad 10 ja enam akadeemilist tundi nädalas
kergejõustiku või sportmängude (jalgpall, korvpall, võrkpall, käsipall, saalihoki, 
hoki) erialadel.
Selle terviseuuringu kestus on ca 60-75 minutit.
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Tervisekontroll kord aastas (C)
Kompleks C (Spordimeditsiini SA):
Kõik kompleksi B kuuluvad uuringud;
Lisaks hapnikutarbimise kompleksuuring.
Selle terviseuuringu kestus on ca 90-120minutit.
Kompleks C teostatakse meditsiinilisel näidustusel või noorsportlastel, kes
tegelevad vastupidavusalade ja jõu-vastupidavusaladega (näiteks aerutamine, 
biatlon, jalgrattasport, kesk- ja pikamaajooks, kiirkõnd, kümnevõistlus, 
laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, orienteerumine, suusakahevõistlus, 
sõudmine, triatlon, ujumine) ja treenivad kümme ja enam akadeemilist tundi
nädalas.
Meditsiinilistel näidustustel ja arsti suunamisel teostame ennetusprojekti raames
ka täiendavaid uuringuid.

Uuringud treeningute planeerimiseks
Koormustestid ja uuringud, mille eesmärk on ainult kehalise
võimekuse hindamine ning andmete kogumine treeningute
planeerimiseks, ei kuulu ravikindlustusest rahastatavate uuringute
hulka. Selleks peab vahendid leidma kas spordiklubi või
lapsevanemad. 

Samas on ka sellisel juhul baasuuringud (spordiarsti vastuvõtt,
läbivaatus, EKG, spirograafia) rahastatud Haigekassa poolt ning
spordiklubi või lapsevanemate kanda jääb ainult täiendava
(meditsiinilise näidustuseta) uuringu maksumus.
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Uuringud tasulisena
Hinnakirjad:
https://www.sportmed.ee/hinnakiri/ 132 eur, 197 eur

https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/?option=com_content&view
=article&id=139&Itemid=47 125 eur, 195 eur

Haapsalus 110 eur https://www.hnrk.ee/wp-
content/uploads/2022/10/2022_10_14_Tasuliste_teenuste_hinnakiri-
1.pdf

Tulemused lapsevanemale
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Tulemused lapsevanemale

Kirjeldus eelmisest tehtud testis, vestluse tulemuste kirjeldus. Neidudel 
ka menstruaaltsükli kirjeldus.

Tulemused lapsevanemale

Kui leitakse midagi märkimisväärset (pos või neg), siis kirjeldatakse leid.
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Tulemused lapsevanemale

Tulemused lapsevanemale
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Tulemused lapsevanemale

Tulemused lapsevanemale
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Tulemused – tõend treenerile

Võib olla teisiti sõnastatud; täiendus haiguse või vigastuse paranemise osas.
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Mida tulemustega teha?
Kui kõik on korras – jätkata regulaarse sportimisega! 

Kui arst annab soovitusi – on lapsevanema vastutusel, et nende najal 
võetakse midagi ette. Vitamiinid, toidulisandid, füsioteraapia jne.

Treeneri usaldamise küsimus – kas saata tulemused ka temale, et 
treener tunneks noort täpsemalt ning saaks vastavalt treeninguid 
juhtida.
Treener võib teada probleemidele kiiremaid lahendusi kui perearst, 
kuna on analoogsete asjadega varem kokku puutunud.

Milliseid küsimusi on veel tekkinud?
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