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Lapsevanemad seostavad laste tervisehäireid Peipsi veega

Virumaa lapsevanemad on täheldanud lastel pärast Peipsi järves ujumist seedehäireid, kuid
maakonna tervisekaitsetalituse andmetel on vesi ujumiskõlblik, kirjutab Põhjarannik.
Nädal aega Peipsi ääres puhanud 12-aastase Ragnari ema oli ehmunud, kui poeg öösel oksendama hakkas
ning tekkis palavik.
«Järgmisel päeval ei seisnud toit tal sees ning kõht valutas,» kirjeldas naine. «Paari päeva pärast, kui poiss
külas olles praetud toitu sõi, kordus kõik taas.»
Pärast mitmel päeval Peipsis ujumas käimist alustas ka 8-aastane poiss oma hommikut veel enne voodist
väljajõudmist oksendamisega.
Kuna järgmisel päeval oli lapse enesetunne hea, poissi arsti juurde ei viidud.
Teismelistega Peipsi ääres suvilas puhanud naine mõtles vahepeal aga juba kiirabi väljakutsumisele.
Paari päeva möödudes oli noormeeste tervis aga korras ning arstiga ühendust ei võetud. «Kuna lapsed olid
tõbised ka naabersuvilates, seostan ma neid haigusilminguid ainult veega,» märkis naine.
Kauksis vetelpäästjana-meedikuna ametis oleva Aleksandr Boiko sõnul ei ole tema poole puhkajad selliste
sümptomitega pöördunud. «Mingit epideemiat igatahes ei ole,» kinnitas ta.
«Ilmselt võis nende laste puhul tegemist olla düspepsiaga - väikest palavikku põhjustavate seedehäiretega,
mis paari päevaga mööduvad ning on ravitavad kodustes tingimustes,» kinnitas ta.
Boiko sõnul on võimalik, et düspepsiat põhjustab allaneelatud järvevesi. «Lapsed on vees varmad hullama ning
selle käigus ka vett alla neelama,» nentis ta.
Kergete seedehäirete korral soovitab Boiko mitte haarata kangete ravimite järele, vaid kasutada aktiivsütt ning
joota haigele paju-, kummeli- või naistepunateed.
Kõrget temperatuuri ning tugevat oksendamist põhjustav toksiline düspepsia nõuab arsti sõnul aga haiglaravi.
Jõhvi haigla juhataja-peaarsti Tiiu Sepa sõnul pole raskete seedehäiretega lapsi sel suvel haiglaravile toodud.
«Vesi on Peipsis aga praegu tõesti nii sogane, et mina sinna ujuma küll ei lähe,» nentis ta.
Ida-Virumaa tervisekaitsetalituse nooreminspektori Regina Gusseva sõnul on Peipsi vesi aga igati
ujumiskõlblik. «Kord kuus võetakse sealt proove ning viimane näitab, et vesi vastab suplusvee normidele,»
ütles ta.
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