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VANAS TESTAMENDIS  
KOGUJA RAAMATUS  

 
Igale asjale on määratud aeg,  
ja aeg on igal tegevusel taeva all:  
aeg sündida ja aeg surra 
aeg nutta ja aeg naerda,  
aeg leinata ja aeg tantsida 





ELU JA SURMA TEEMAD 

u  Elu ja surma teemad puudutavad inimese eksistentsi 
kõige sügavamaid küsimusi 

u  Tänases kultuuriruumis, ühiskonnas on surmateema 
tõrjutud. Ometi me kõik inimestena teame, et me oleme 
surelikud. Sünd ja surm on elu on osad. 

u  Palliatiivravi võimalused,  kuratiivse ravi lõpetamise 
otsused, elulõpu ravi, õigus ravist keelduda, õigus surra, 
abistatud enesetapp – eutanaasia, vegetatiivse seisundi 
käsitlus, elulõpu hooldus – need teemad on  
emotsionaalselt äärmiselt laetud teemad  



INIMELU VÄÄRIKUS 
 

u  Inimelu väärikus ei põhine inimese tervisel, 
võimekusel, positsioonil, haridusel  jms, 
kasulikkuse teistele inimestele, ühiskonnale jne 
või sõltumatusel  

u Väärikust ei vähenda haigus, abitus, 
ühiskondlikus vaatenurgast n-ö tema kasutus  

u  Inimlikud otsused elu ja surma kohta peaksid 
lähtuma soovist pühitseda ja kaitsta elu andi 



„Kõike, mida te iganes tahate, et 
inimesed teile teeksid, nõnda 
tehke neile!“ Luuka 6:31 

Ø  Me kõik vajame tunnet, et meid mõistetakse, et me oleme 
aktsepteeritud ja vastu võetud sellistena nagu me oleme   

Ø  Me vajame meeldetuletust, et meil on oma ainulaadne 
elulugu, omad suhted, omandatud elukutse, meie  erilised 
kogemused  

Ø  Me vajame kinnitust, et me oleme väärtustatud ka kõige 
abitumas olukorras, et meil on inimesena oma väärikus ja et 
meisse suhtutaks väärikusega 



Juhtum:  
„Ma ei suuda pampersitega harjuda! 

u  Raskelt haige voodis lamav patsient, ühel hingehoidlikul vestlusel 
tahtis  rääkida eutanaasiast. Et, miks ei ole lubatud, see on 
inimväärikuse vastu. „See  pole elu, sellist piina ja abitust ei taha ma 
enam kannatada, ma ei suuda harjuda pampersitega, ma tahan 
surra, miks mind ei lasta surra, oleks ma teadnud, et enam ei saa ise 
liikuma, oleks ma ette valmistunud.“  Samas arutleb: „Kes võtab  
vastutuse, kui inimene soovib eutanaasiat, kes tahab enda hingele 
seda koormat“. Me jõuame vestlusega sinnamaale, et ühel hetkel 
oleme me kõik abitud, nii kui sündides ja see ei ole väärikuse 
vastand. See kuulub inimeseks olemise juurde. Ka abituna saab olla 
väärikas, ka kannatuses, ja sel hetkel vajab inimene väga hoolivat ja 
toetavat tuge, valuvaba olemist, et kõik vaevused oleks võimalikult 
väikesed, et lubataks väärikalt ja hoitult surra.  





KRISTLIKU EETIKA VAATEPUNKT 
u  Kohustus hoolitseda raskelt haigete ja surijate, valuga, 

kannatustes ja abituses olevate inimeste eest ei tulene 
ega sõltu sellest, kas neid on võimalik ravida tervemaks ja 
paremini toime tulevaks, vaid inimelu põhimõttelisest 
väärikusest 

u   Raskelt, pöördumatult või surmahaige patsiendi elu 
pikendava ravi katkestamine või mitteandmine ei ole 
kristliku usu, halastuse ja kaastunne kohaselt  mitte üksnes 
lubatud, vaid võib olla vajalik kohase hoolduse ja 
kaastunde element 

u  Kristliku eetika kohaselt inimelu kaitsmise ja austamise 
kohustus ei tähenda kohustust pikendada elu alati kõigi 
meditsiiniliselt võimalike vahenditega 



KES OTSUSTAB? 

u  Kuigi kirikud tunnistavad ravi lõpetamise teemadega 
kaasnevaid keerulisi moraalseid valikuid ja hinnanguid ning 
raskeid eetikaküsimusi, ei ole nad valmis väitma, et (näiteks) 
püsivas vegetatiivses seisundis patsiendi toitmise lõpetamine 
on alati ja igal juhul vale 

u  Raviotsuseid saavad teha vaid arstid, ei tohiks jätta 
võimalust, et lähedased võiksid raviprotsessi mõjutada. 

u   Lähedaste kaasatus ravi- ja hooldusprotsessi, selgitused on 
vajalikud 

u   Psühholoogiline ja hingehoidlik tugi raskete otsuste ja 
kõneluste puhul 



Juhtum: „See pole enam elu“  

u  Raskelt haige patsient, kes on voodihaige,  soovib parima 
toetava ravi ja söötmise, kõigist toetavatest meditsiinilistest 
vahenditest loobuda,  lõpetada, lähedased ei luba, on 
meeleheitel: „Sa pead võitlema, Sa teed meile veel  jõuludeks 
rabarberikoogi“. Patsient palub  hingehoidja abi, et  see 
selgitaks lähedastele, miks ta soovib loobuda igasugusest 
meditsiinilisest toetusravist. „Ma tahan surra, see pole enam 
elu ...“ Hingehoidja annab ka raviarstile teda, kellele patsient 
tahaks ise ka rääkida, aga ei julge, et ta soovib igasugusest 
ravist loobuda.  Arst ja hingehoidja vestlevad patsiendi ja 
lähedastega. Patsiendi soovi aktsepteeritakse. 



KANNATUSE LEEVENDAMINE 

u  Mis on inimlik elulõpp? 

u  Milles seisneb aitajate moraalne vastutus?  

u  Milles seisneb abi? Kuidas saab toetada, aidata?  

u  Kui tundlikud olllakse patsiendi tahte suhtes?  

u  Kuidas tegeleda kesksete meditsiinieetiliste 
küsimuseasetustega, nagu näiteks elu pikendava ravi 
katkestamine, palliatiivne ravi 

u  Kohustus  hoolitseda raskelt haigete ja surijate eest, isegi kui 
neil ei ole enam tervenemise või seisundi paranemise lootust, 
jätkata valu leevendavate, muid vaevusi ja hingeängi 
leevendavate vahendite kasutamist ka viimastel elutundidel 



Juhtum: Palun ütelge arstile, et 
mind ei taaselustataks!“ 

u  Hingehoidlikul vestlusel raskelt haige inimesega, palub ta: 
„Palun ütelge arstile, et mind ei taaselustataks, see on 
mu ainuke mure. Mitu korda on mind tagasi toodud, ma 
ei taha seda elu enam sellisena elada.“ Hingehoidja  
kutsub patsiendi juurde arsti, kes räägib patsiendiga sel 
teemal põhjalikult ja patsiendi soov dokumenteeritakse 
ja seda arvestatakse. Haige inimene rahuneb ja tema 
viimased haiglase oldud päevad on hingerahus ja 
lootuses, et ta peagi sureb, lahkub „õhku“, nagu ta ise 
sõnastas.  



Juhtum: „Palun ärge laske tal surra!“ 

u  Raskelt haige patsient, aruselge, liikumatult voodis lamav, aga 
võimeline rääkima, progresseeruva haigusega, väga kehva 
prognoosiga elab ainult vereülekannete toel, mis iga korraga on 
vähem aitavad, ülekannete tsüklit tuleb järjest tihendada  Raviarst 
on veendunud, et need pole enam ei patsiendi ega ravi huvides. 
Patsient tahaks loobuda, aga lähedane anub raviarsti, et see ei 
lõpetaks vereülekandeid. Raviarst on mures ja püüab veenda nii 
patsienti kui lähedast. Paludes ka hingehoidja abi, et see  räägiks 
patsiendi ja lähedasega. Pärast patsiendi surma, tunnistab 
lähedane, et ta oli egoistlik, soovides  haige lähedase elushoidmist 
iga hinnaga, et isegi haiglas käimine ja  kannatava haige lähedase 
juures olemine on kergem, kui taluda surma. 





RÄÄKIDES ELUST, SURMAST JA LEINAST 
 

u  Elu lõpust, surmast ja suremisest, viimsetest asjadest rääkimine on 
inimesele raske seetõttu, et tal pole oma mõtteid, tundeid, hirme, 
kujutlusi kellegagi jagada 

u  Kannatav inimene vajab empaatilist kuulamist ning rahustavat  ja 
lootustandvat suhtlemist. Seda saab pakkuda oma kaasinimesele 
igaüks – me kõik saame olla üksteise hinge hoidjad  

u  Vajaduse ja võimalusel võib kutsuda hingehoidja või vaimulik  

u  Hingehoidlik suhtlemine aitab kannataval  inimesel reaalsust 
aktsepteerida ning leida mõtte- ja elujõudu, hingerahu ja lootust  

u  Igavikust, surmast ja surmajärgsest saab inimesega rääkida, kui tema 
haigusest tulenenud sümptomid on kontrolli all, kui ta on valuvaba, 
kui ta saab hingata, teisisõnu „saab olla“  



LEPPIMINE 
 

u Vananemine, haigused, kannatused 
kuuluvad inimese elu juurde 

u Elu raskustega on võimalik toime tulla, kui 
neid aktsepteerida, kui neis leida üles 
sügavam tähendus ja võtta kogemusi kui 
elu ülesandeid ja õppetunde  





Juhtum: „Leppida paratamatuga“ 

u  Raskelt haige patsient on saanud hea ravitulemusega ravi. Nüüd on 
tekkinud olukord, kus haigus progresseerub kiiresti, on päevadega 
hääbumas. Pere keeldub uskumast, et haigus on edasi arenenud, 
lootes, et inimene saab terveks, lootes imele. Arstlikus konsiiliumis, 
otsustatakse kuratiivne ravi lõpetada, ja perega läbirääkides, kuhu 
on kaasatud ka hingehoidja, pakutaks parimat toetavat ravi. Pere 
anub ja mõjutab arsti, et siiski kuratiivset  ravi ei lõpetataks,  et 
kasutataks ka teisi ravivõimalusi, lähedased on paanikas, et nüüd  
haige sureb. Toimub vestlus raviarsti  ja patsiendi ja lähedastega, kus 
arst räägib kehvast prognoosist. Hingehoidja on perele toeks, 
kohtudes  regulaarselt lähedastega.  Patsient  elab oodatust väga 
kehvast prognoosist kauem, lähedased jõuavad pikendatud ajaga 
leppida. Leppida saabuva kalli inimese surmaga ja teha vastavad 
elukorraldused ja  saada hingerahu.  



MIS AITAB TOIMETULEKUL?  
 

u  Lähedased, lähedaste toetus  

u  Abistav võrgustik  

u  Pere kaasatus ravimisse/hooldusesse 

u  Meditsiiniline ja sotsiaalne tugi  

u  Usaldada kliendi/patsiendi kaebuseid, neid tõsiselt võtta  

u  Info jagamine -  ravi ja olukorra selgitamine kliendile/
patsiendile ja lähedastele 

u  Hea suhe kaaslastega ja personaliga  

u  Psühholoogiline ja hingehoidlik tugi  

u  Religioossus, spirituaalsus, vaimsed huvid  



LIHTSAD KÄEPÄRAST OLEVAD VAHENDID 

u Inimlik ehk empaatiline suhtlemine 

u Inimese väärikuse austamine, tema tahte 
austamine ja arvestamine 

u Usaldus, avameelsus 

u Selge, toetav ja julgustav sõna: te saate 
hakkama! 

u Meeldetuletus: tänulikkus 



MEILE ON ANTUD AEG  
ELADA JA HOOLIDA 




