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Teemat tutvustasid hüpokoer-
te koolitaja Stina von Borns-
dorff, kes on üks hüpokoer-
te väljaõppe “maaletooja” Soo-
mes, ja perekond, kus I tüübi 
diabeediga lapse abistajana te-
gutseb juba mitmendat aas-
tat hüpokoer Elmo. Teema ära-
tas kuulajate seas tõsist huvi ja 
sealt sai alguse ka plaan hakata 
koolitama hüpokoeri ka Eestis, 
eesmärgiga luua siin kompe-
tents abikoerte järjepidevaks 
koolitamiseks diabeeti põde-
vate inimeste jaoks.

Mida hüpokoer teeb?

Hüpokoer on välja õpetatud 
hindama oma peremehe vere-
suhkru taset lõhna järgi ning 
talle märku andma, kui tekib 
hüpo- või hüperglükeemia. 
Koer oskab tuua vajaliku toi-
du või joogi veresuhkru tõst-
miseks või alarmeerida kaas-
inimesi peremehel tekkinud 
elule ja tervisele ohtlikust olu-
korrast.

Diabeedi abikoer ehk hü-
pokoer aitab haigel hoida ve-
resuhkru taset normi piirides 
ning seega vältida nii raskete 
hüpoglükeemiate juhtusid kui 
veresuhkru taseme püsimist 
normist kõrgemal, vähenda-
des sellega hilistüsistuste ris-
ki. Pikemas perspektiivis aitab 
spetsiaalse väljaõppe saanud 
koer hoida diabeediga inime-
se tervist ja säilitada oma pe-
remehe elukvaliteeti, olles tur-
valiseks abiliseks mh liikumi-
sel ja sportimisel. Hüpokoer-
test võiks saada teadliku dia–
beeti põdejate põlvkonna elu 
loomulik osa haiguse tõhusal 
kompenseerimisel ja oma kva-
liteetselt elatud eluaastate pi-
kendamisel.

Nagu kõikide teise abikoer-
te puhul, on hüpokoerast se-
da rohkem abi, mida rohkem 
aega ööpäevast ta diabeedi-
ga inimese kõrval viibib. Koer 

on treenitud peremehele te-
ma veresuhkru taseme muutu-
sest märku andma igas olukor-
ras, olenemata kellaajast, ko-
hast, ilmast vm teguritest. Kui 
diabeeti põdev inimene viibib 
kodus, on koer pidevalt tema 
läheduses. Öösel magab koer 
diabeediga inimese voodi kõr-
val. Koer tunneb hüpolõhna ka 
läbi une ja on treenitud haiget 
vajadusel äratama.

Hüpokoer võib haiget saa-
ta ka sportimisel ja muude ho-
bidega tegelemise ajal. Täis-
kasvanute puhul oleneb kok-
kuleppest tööandjaga, kas koe-
ral on lubatud viibida diabeeti 
põdeva inimesega kaasas tema 
töökohal. Sama kehtib käesole-
val ajal ka Soomes, kuna hüpo-
koerad ei ole sealgi veel amet-
likult teenistuskoera staatuses 
ja vastavat seadusest tulenevat 
kohustust tööandjal ei ole. Soo-
mes tegutsetaksegi praegu sel-
le nimel, et hüpokoerad saak-
sid riigi poolt tunnustatud tee-
nistuskoera staatuse. Sertifit-
seeritud teenistuskoeraga võib 
käia kõikjal avalikes kohtades, 
sh tööl ja koolis-lasteaias.

Millised koerad sobivad?

Kõige paremini sobib diabeeti 
põdeva inimese abiliseks koer, 
kes naudib ninatööd ehk ko-
gub võimalikult palju infot ni-
na kaudu.

Lühema koonuga tõud - bul-
dogid ja mopsid - ei ole seetõt-
tu kõige parem valik, samas 
sobivad väga hästi segavereli-
sed. Koer peab olema inimese-
le orienteeritud - ta peab taht-
ma inimestega koos olla ja ini-
mese heaks midagi teha. Koer 
võiks olla ka proaktiivne, st sel-
line, kes pakub asju, mitte vä-
ga passiivne. Mida passiivsem 
koer, seda raskem. Koeratree-
neri arvamuse kohaselt ei ole 
ka head sellised koerad, kes 
kergelt vältimiskäitumisse lä-
hevad, kui mingi konflikt on. 
Loomulik probleemide lahen-
damise oskus tuleb ka kasuks.

Hüpokoer
aitab 
diabeediga 
toime tulla 
Diabeedi abikoerte ehk hüpokoerte 
teema jõudis Eestis esmakordselt 
laiema avalikkuse ette 2013. aasta 
novembris, kui Eesti Laste ja Noorte 
Diabeedi Ühingu aastakonverentsile 
tulid sellest rääkima külalised 
Soomest.

Kui inimesel on soov omale 
hüpokoera koolitada, siis kõige 
kasulikum on teadlikult vali-
da sobivast tõust kutsikas, kel-
lel on olemas vajalikud eeldu-
sed (iseloomuomadused) seda 
tööd teha. Sobiva iseloomuga 
koera puhul on oluliselt suu-
rem tõenäosus, et koer tulevi-

kus edukalt tööle hakkab. Sa-
muti on treeningprotsess olu-
liselt lihtsam.

Koolituse maksumus

Aastatel 2019–2020 vältav koo-
litus maksab aasta kohta 1450 
eurot, ent aastamaksu saab 
soovi korral  tasuda ka kuu 
kaupa. Ja mis veel hea – nomi-
naalajal lõpetaja saab Lionsite 
fondist taotleda kuni 550 euro 
suuruse stipendiumi. 

Koera koolitab täies mahus 
välja hüpokoerte treener, kel-
leks on Eestis Kati Ernits ja Eli-
ko Melb. Nemad kahekesi tege-

levad iga päev koerte õpetami-
sega oma koertekoolis. 

Treeningprotsessi käigus ko-
gutakse patsiendilt vajalikud 
proovid, mida koolitaja koera 
õpetamisel kasutab. Treenin-
gu lõpufaasis toimub koera ja 
patsiendi “kokkuõpe”. Patsien-
dile õpetatakse koeraga suhtle-
mise alustalad ning selgitatak-
se, kuidas säilitada koeral mo-
tivatsiooni teha hüpokoerana 
tööd kogu tema eluaja. 

Grupitreeningu puhul on 
osaleja jaoks kõige olulisem hin-
navõit - see on individuaaltree-
ningust mitu korda soodsam.  

 Hüpokoera 
tööd toetavateks 
omadusteks on 
julgus, hea ninatöö 
ja inimesele orien-
teeritus. Lühikese 
ninaga koertel on 
töö raskendatud.
foto: EEsti LastE Ja 
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2019. aasta koolitus algab 4. mail 
ja registreerimine on alanud.  
registreeri: lastediabeet.ee
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Hüpokoertest on abi nii laste-
le kui ka täiskasvanutele, tõ-
deb eesti hüpokoerte koolitu-
se projektijuht ele-Hella Kul-
lamäe.

Olukordi, kus haige ei saa 
aru, et ta veresuhkur on ohtli-
kult madal, on tema sõnul väga 
palju ning siis tuleb hea haist-
misega koer appi.

Kuidas on läinud hüpokoerte 
projekt ja kui palju hüpokoeri 
meil eestis tänaseks on? Hüpo-
koer on diabeeti põdevale ini-
mesele abikoer ja rõõm on tõde-
da, et oleme kolme aastaga väl-
ja õpetanud 30 koeraperemeest. 
Meie hüpokoerte treenerid on 
omandanud teadmised Soo-
mest, neid teadmisi oleme saa-
nud nüüd kolme aastaga kodus 
kõvasti eestindada ja võime öel-
da, et tänaseks juba teame, kui-
das Eestis hüpokoeri koolitada.  

Tänaseks on Eestis atestee-
ritud kümme hüpokoera ning 
neile lisaks on hetkel uued 
kuus koera raporteerimise eta-
pis, mille lõpetamisel saavad 
ka neist tunnistusega diabeedi 
abikoerad ehk hüpokoerad. Te-
gelikkuses on töötavaid koeri 
rohkem, kuid nende omanikud 
on otsustanud koerte atesteeri-
misest või eksamitest loobuda – 
need omanikud on rahul olnud 
sellega, et nende koerad ei ole 
ametlikult tunnistusega ning 
et neile ei laiene atesteeringu-
ta edaspidi abikoerte õigused.

Kas hüpokoerad abistavad pea-
miselt lapsi või täiskasvanuid? 
Pooled töötavatest koertest on 
abiks lastele ning pooled täis-
kasvanud diabeeti põdevatele 
inimestele. Näiteks töötab üks 
hüpokoerte koolituse kasvan-
dik lausa kolme sama pere di-
abeeti põdeja heaks. 

Koeri koolitatakse küll ühe 

kindla inimese jaoks, kuid ena-
mus koerad suudavad tuvasta-
da ka teiste inimeste madala ve-
resuhkru lõhna, mis on univer-
saalne. Koerad, kes töötavad las-
te heaks, on treenitud peamiselt 
lapsevanemate poolt, täiskasva-
nud treenivad endale koeri ise.

Milline on tagasiside: kas koer 
on ära tabanud olukordi, kus di-
abeeti põdev inimene ei saa aru, 
et veresuhkur on langenud liiga 
madalale? Olukordi, kus haige 
ei saa aru, et veresuhkur on oht-
likult madal, on meie praktikas 
väga palju, see on mõnel inime-
sel lausa igapäevane ning hüpo-
koertest on nendes olukordades 
palju abi olnud. 

Minu isiklik kogemus sellise 
olukorraga juhtus, kui olin lõu-
nauinakut tegemas ning minu 
veresuhkur langes ootamatult. 
Äratuseni oli jäänud veel pool 
tundi, kuid mu veresuhkur oli 
langenud juba ohtlikult mada-

lale. Õnneks oli minuga mu hü-
pokoer Aiki, kes tundis hüpog-
lükeemia lõhna ning äratas mu 
üles. Sellises olukorras, kus ma-
gamise ajal veresuhkur langeb 
väga madalale, ei kuule ma tava-
liselt ka äratuskella, kuid koera 
markeerimist on väga raske ei-
rata. Sellel hetkel sain kiiresti 
abi just tänu hüpokoerale, kes 
oskab sellises olukorras mulle 
tuua mahla, millega veresuhk-
rut kiiresti tõsta.

Kuidas saab koer aidata, kui di-
abeediga inimese veresuhkur 
on püsivalt liiga kõrge? Hüpo-
koer saab aidata kõrgete vere-
suhkrute puhul samuti sellest 
märku andes. Praeguseks het-
keks on teada, et koerad mar-
keerivad diabeetiku kehas ole-
va aine lõhna, mis on olemas 
nii madala kui ka kõrge vere-
suhkru korral, viimase puhul 
on aine kogus väiksem. Kooli-
tusel õpetatakse koeri reageeri-

ma just madalale veresuhkrule, 
kuid juurde on võimalik õpeta-
da ka kõrge veresuhkru markee-
rimist. Selline hüpokoera oskus 
sunnib diabeediga inimest rea-
geerima ka kõrgetele veresuhk-
ru näitudele ja tänu sellele on 
võimalik vähendada pikki kõr-
ge veresuhkru perioode.

Samuti aitab veresuhkruid 
kontrolli all hoida mõõdukas 
liikumine, milleks motiveerib 
diabeeti põdejat tema hüpokoe-
ra loomulik liikumisvajadus. 
Mitmed hüpokoerte omani-
kud on öelnud, et tänu koerale 
on nad muutunud liikuvamaks 
ning pööravad üldiselt rohkem 
tähelepanu kogu oma tervisele. 

Hüpokoer aitab diabeeti põ-
dejal olla ka iseseisvam. Jällegi 
võin isiklikust kogemusest öel-
da, et tänu hüpokoerale julgen 
käia rohkem väljas liikumas ja 
matkamas ning suurenenud ak-
tiivsus mõjub positiivselt minu 
veresuhkrule.

Kas sind ohustab diabeet?

kommentaar
koolitusele õlg alla
KaLLe eLster 
Lions Clubs Internationali rahvusvaheline direktor, Lions Euroopa foorum 2019 president. 

Lions klubi on hüpokoerte koolitamisele õla alla pannud ja 
käesoleva aasta oktoobrikuus, kui  eestis toimub ülemaailmne 
ning järjekorras 65. Lions euroopa foorum, anname raha üle. 

Püstitasime eesmärgiks koguda 12 000 eurot, kuid juba ap-
rillikuus saame öelda, et koos on juba 8500 eurot. Selle toetuse-
ga meie abi ei lõpe, vaid jätkub. Tegu on pikaaegse ettevõtmise-
ga, pikaaegse teavitustööga. 

Diabeet on salakaval haigus, mis ohustab meid kõiki, nii lap-
si kui täiskasvanuid. Oluline on üldsust kõnetada ja mõistma 
panna, et selle teemaga tuleb tegeleda tegelikult palju varem, 
veel enne, kui probleem käes. 

 eesti hüpokoerte 
koolituse projektijuht 
ele-Hella Kullamäe on 
oma koer aikiga tugev 
tandem. Muu hulgas 
oskab loom perenaisele 
ootamatus olukorras 
mahla tuua, mis aitab ve-
resuhkrut kiiresti tõsta. 
foto: postimEEs/scaNpix

Hüpokoerad lisavad perele turvatunnet

janiKa täHnas 
Apotheka proviisor

eesti diabeediliidu hinnangul 
on eestis ligikaudu 65 000 ini-
mest, kes põevad 2. tüübi dia–
beeti. seejuures on aga muret 
tekitav see, et pea sama pal-
ju leidub inimesi, kes on enese 
teadmata 2. tüübi diabeetikud 
või põevad eeldiabeeti.

Diabeet on tõsine haigus, 
mis vajab pidevat ja igapäevast 
ravi. Kuigi diabeedi spekter on 
lai, mõistetakse selle all ener-
gia ainevahetuse häiret, mil-
le korral on insuliini tootmine 
häiritud ning vere suhkrusi-
saldus seetõttu suurenenud. 

Diabeedist rääkides tuuak-
se enamasti välja selle kaks le-
vinumat vormi – 1. tüübi di-
abeet tekib, kui kõhunäärme 
insuliini tootvad rakud on hä-
vinud või ei suuda enam insu-
liini toota. Sellele ennetavat ra-
vi ei ole ning Eestis põeb seda 
vormi ligikaudu 10% diabeeti-
kutest.

Ülejäänutele valmistab 
probleeme aga just 2. tüübi di-

abeet, rahvakeeli suhkruhai-
gus, mille korral võib nii in-
suliini eritumine kui kudede 
reaktsioon sellele olla häiritud. 

Kui 1. tüübi korral on tege-
mist harilikult lapsepõlves või 
noorukieas alguse saava päri-
liku eelsoodumusega haiguse-
ga, siis 2. tüübi korral mängib 
olulist rolli elustiil, vanus ning 
füüsiline aktiivsus.

2. tüübi diabeedile eelneb 
peaaegu alati eeldiabeet ehk 
seisund, mille korral on vere-
suhkru tase küll normist vei-
di kõrgem, kuid organism suu-
dab sellega toime tulla, ehkki 
insuliini tootvate rakkude ak-
tiivsus võib olla vähenenud ju-
ba poole võrra. 

Seetõttu on oluline olla val-
vas erinevate sümptomite suh-
tes, mis annavad märku dia–
beediohust. 

Iga inimene on erinev ning 
seetõttu on mõistlik lasta oma 
veresuhkru taset regulaarselt 
kontrollida, nii on lootust saa-
da haigusele võimalikult vara-
kult jaole.

pane täHele
6 märki, mille korral veresuhkru taset mõõta

sage urineerimine. Kui märkad, 
et oled hakanud senisest sage-
damini tualetti külastama (ka öö-
siti), on aeg kontrolli minna. Just 
pideva urineerimise kaudu üri-
tab keha toime tulla häiritud in-
suliinitootmise ning kõrgenenud 
suhkrutasemega veres.
Pidev janu ja suukuivus. Kuigi 
tihtipeale tahaks janu kustutami-
seks haarata gaseeritud joogi või 
mahla järele, on nende suhkru-
sisaldus kõrge ning tõstab oma-
korda veresuhkru taset. Vedeli-
kupuudus kehas annab märku 
siis, kui oled kaotanud juba 2% 
normaalsest vee hulgast.
Hägune nägemine. Ähmastuv 
nägemine jääb tihtipeale tähele-
panuta. Kõrge veresuhkur tingib 
silma erinevate kihtide turse, mis 
võib nägemise uduseks muuta. 
Pärast veresuhkru normaliseeru-
mist võib aega minna vähemalt 
paar kuud, enne kui senine nä-
gemisteravus taastub.
Kaalulangus. Kui kaotad kaa-
lu ilma pingutamata, võib see 

anda märku diabeedist. Insulii-
ni ülesanne kehas on transporti-
da suhkur verest rakkudesse. Kui 
insuliini tootmine on häiritud, ei 
jõua rakkudesse piisavalt ener-
giat ning keha hakkab kasutama 
oma rasva- ning lihastagavara. 
Pidev väsimus. Põhjuseid võib 
olla mitmeid, ometi on ka dia–
beet ning väsimus omavahel tu-
gevas seoses. Kui keha ei suu-
da insuliinihäirete tõttu kasutada 
efektiivselt oma energiatagava-
ra, tunneme ennast ka vaatama-
ta korralikule ööunele väsinuna. 
Pidev väsimustunne on kindlasti 
üks tunnustest, mille osas tuleb 
tähelepanelik olla.
tumedad laigud nahal. Kae-
lale, kaenlaalustele ning teistele 
kohtadele kehal tekkinud tume-
damad laigud on varajane märk 
insuliiniresistentsusest. Lisaks 
on diabeedile iseloomulik haa-
vade aeglane paranemine, kui-
võrd kõrge suhkrusisaldus veres 
loob bakteritele soodsa kasvu-
keskkonna.

Lisaks soodsamale maksumu-
sele saab ise koolitades tuleva-
ne hüpokoera omanik põhjali-
kumad teadmised koera õpe-
tamisest ja vajalikud kogemu-
sed koeraga erinevates olukor-
dades toime tulla. 

Need teadmised jäävad alles 
ka tuleviku tarbeks, kui peaks 
olema vajadus uus koer kooli-
tada.

Eestis saab peagi täis kol-
mas koolitusring ning koge-
must on kogunenud juba oma-
jagu. 

Diplomiga tõendatud hüpo-
koeri on praegu Eestis ligi 20.


