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Tiiu Tamm
Elektriinsener Leed ja sinivalgus 2.
Artikli eelmises osas oli juttu leedvalguse mõjust inimese 
tervisele nii palju kui see tänaseks teada on. Lugejail 
võis tekkida küsimus, aga mis puutuvad siia digisead-
med – arvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid, telerid... 
Sageli kuulen väiteid uute seadmete mitte leedekraa-
nidest, vaid OLED või amoled ekraanist. See ajendas 
mõõtma ka kaubanduses pakutavaid selle aasta di-
giseadmete mudeleid, kahjuks küll reklaamekraani 
baasil, mis nutitelefonidel oli enamasti sinise taustaga 
ja teleritel muutuvate värvidega, kuid üldpilt läbi mitme 
mõõtmise oli ühesugune.

Kui eelmises artiklis oli juttu leedvalguse sinispektri 
äratavast küljest, siis see artikkel on pühendatud kogu 
sinispektrialale.

Kooliõpilased ja depressioon
Viimasel ajal räägitakse palju kooliõpilaste depressioo-

nist, mis tuleneb kroonilisest magamatusest. Tartu IV 
Tervisekonverentsil, mis oli pühendatud just uneteemale, 
tõid uneteadlased välja, et kooliõpilaste uneaeg on muu-
tunud alla 6 tunni pikkuseks, kuigi vajadus on sõltuvalt 
vanusest 8 – 12 tundi. Enamasti seostatakse seda kas 
hiliste koolitööde tegemisega või jututubades sõpradega 

suhtlemisega. Kahjuks ei räägita ei kooliõpetajatele ega 
lapsevanematele seda, et nutiseadmete leedekraanid põ-
hinevad samuti sinisel leedil. Juba ainuüksi näo lähedal 
oleva nutiseadme või lauaarvuti ekraanivalgus 40 – 100 lx 
 lükkab unehormooni ehk melatoniini teket organismis 
2 – 3 tundi edasi. Sageli võetakse telefon ka voodisse 
kaasa – kui und ei tule, siis vaadatakse üle oma e-posti 
kirjavahetus või mängitakse veel mingeid arvutimänge. 
Nii öeldaksegi oma ajukeskusele, et hetkel on päev ja 
magama ei soovita jääda. Vähene või halvasti magatud 
uni mõjutab järgmisel päeval õpilaste enesetunnet, seal-
hulgas ka keskendumisvõimet. Kroonilise magamatuse 
tulemusena tekivad ka masendus ja depressioon. Koolis 
ei suudeta enam vajalikku tähele panna ja  õppematerjale 
omastada.

Kui Eesti uneteadlased lisaksid oma patsientide ra-
vimiseelsesse küsimustikku küsimuse patsientide digi-
seadmetealase käitumise kohta, võiks sealt saada päris 
palju mõtlemisainet. 2010–2011 Hispaanias Kalaloonias 
tehtud uuringu kohaselt, mille käigus küsitleti 5538 põ-
hikooli õpilast nende vaba aja harjumuste kohta, selgus, 
et liigne arvutikasutus vabal ajal ja kooli pooleli jätmine 

olid omavahel tihedalt seotud. 
Küsitletud lastest 98 protsen-
dil oli kodus internetiühendus,  
89 protsendil oli nutitelefon 
olemas enne 13. eluaastat. In-
ternetiühendust omavatest las-
test kasutas sotsiaalmeediat 87 
protsenti, jututubades veetis 
aega 52 protsenti, elektronposti 
vaatamiseks 68 protsenti ning 
50 protsenti kodutööde tege-
miseks. Nendest õpilastest, kes 
kasutasid arvutit päevas üle 3 
tunni, jätsid kooli pooleli 29 
protsenti. Ka mõnuainete ka-
sutamine oli otseselt seotud ar-
vutikasutussagedusega. On ka 

pidev nutiseadmetes istumine 
tunnistatud sõltuvuseks, mida 
on raske ravida. Näiteks UCLA 

Joonis 1. Ülal vasakult: androidtelefon 2015, iphone 2016, iphone 7 Plus 2017 ja 
android 2017. Kahel ülal on mõõdetud valget tausta, kahel all aga poes sinisel 
põhjal olevat reklaampilti
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neuroloogid kutsuvad digiekraane elektrooniliseks ko-
kaiiniks, Hiina teadlased aga digitaalseks heroiiniks, 
kuna liigne nutiseadmes istumine toodab ajus dopamiini, 
mis aheldab lapse veelgi enam digiseadmete külge teki-
tades temas võltsmõnutunnet.

Liigne nutiseadmete kasutus, eriti õhtusel ajal, on 
ainult asja üks negatiivne külg. Optometristid on mures 
sinivalgusriskist tingitud nägemiskaotuse pärast. Eestis 
sellest peaaegu ei räägita, ka paljudes Euroopa riikides 
käsitletakse seda teemat vähe. Põhjendus, et selle kohta 
on olemas vastavad standardid ja soovitused, ei toimi, 
kui rahvale ei teadvustata sinivalgusega kaasnevaid ohte. 
Ka meie ajakirjanduses on olnud artikleid vanurite silma-
haigustest, vanusest tingitud silma võrkkesta hävingust 
ehk AMDst (ingl age-related macular degeneration) 
ja kataraktist. Sinisele valgusele tundlik silma võrk-
kest asub silma tagapõhjas. Kui varajasematel aastatel 
seostati AMD haigust väljas ereda päikese käes sage-
dase viibimisega ja haigus lõi välja alles peale 70ndaid 
eluaastaid, siis tänu arvuti ja nutiseadmetele ja nende 
liigkasutamisele on AMD haigus kolinud üle nooremale 
põlvkonnale – vanusesse 40+. Haruldased ei ole juhud, 
kus AMD kimbutab juba lapsi. Väidetavalt võib haiges-
tumise korral olla täieliku nägemise kaotuseni vaid paar 
aastat. Nendele lapsevanematele, kes on uhked oma 
pisipõnni tahvelarvuti kasutamise oskuste üle, tuleb te-
gelikult kaasa tunda, õigemini tuleb kaasa tunda nendele 
lastele, sest lapse silmalääts on alles välja kujunemata 

ning kaitsetu. Liigvarajane nutiseadmete kasutamine 
rikub nende laste tulevikuväljavaated tõenäolise näge-
miskaotuse tõttu juba varakult. USAs on optometristid 
ühesel arusaamisel, et alla 2-aastastele lastele ei tohi anda 
mingeid nutiseadmeid, Prantsusmaal on vanusepiiriks  
3 aastat. USA uued Pediaatrite Akadeemia poolt kinni-
tatud digiekraanide kasutamise reeglid lubavad lastel 
vanuses 2–5 aastat veeta ekraani ees aega vaid üks tund 
päevas. Kõikides maades, kus seda teemat tõsiselt võe-
takse, pannakse vanematele südamele, et kuni 18 elu-
aastani tohib lastele lubada digiekraanide ees veetmist 
vaid loetud tunnid päevas ning see peab olema vanemate 
kontrolli all. Lapsevanemad peaksid oma lastele olema 
eeskujuks nutiseadmete väiksema kasutuse osas  koduses 
miljöös ning veetma pigem lastega kvaliteetaega kas siis 
looduses või siis ruumides sportlikult. 

Ärge võtke oma lastelt õnnelikku lapsepõlve ega tule-
vikuväljavaateid! Täiskasvanud inimene vastutab oma 
tervise eest ise, kuid samuti peaks ta vastutama ka oma 
laste tervise eest. 

The Vision Council kodulehel seletatakse lahti digi-
taalse silmavalu sümptomid, mis kaasnevad liigse sini-
valguse mõjus olemisega. Samuti tuuakse alates 2014. 
aastast iga aasta jaanuaris raport eelmise aasta olukorra 
kohta. Kui eelnevate aastate raportitest nähtub, et olukord 
muutub järjest halvemaks, on ameeriklaste teavitustööl 
näha lõpuks ka tulemusi – 2017. aasta raportit lugedes 
on märgata imeväikest olukorra paranemist elanikkonna 
teadmistes selle ohu kohta. 

Digitaalse silmavalu sümptomid täiskasvanuil või-
vad avalduda järgnevalt:
•	 silmade kipitus või kihelus
•	 torkiv valu silmades
•	 kuivad silmad
•	 silmade punetus
•	 hägune pilk
•	 silmad ei suuda mingil hetkel fokusseeruda, st ei tee 

koostööd kaugemale vaatamisel
•	 haloefektid valgustite ümber
•	 topeltnägemine
•	 raskus lugemisel või täpse töö sooritamisel (nt õmb-

lustöö)
•	 värvinägemise muutus
•	 halvenenud öönägemine
•	 tugevnenud räigustalumatus
•	 valge või hägune punkt silmapupillil
•	 raske näha asju enda ümber
•	 pidev vajadus uute prillide järele
•	 kaela-, turja-, õlavalu
•	 peavalu.

Kuidas tunda ära digitaalset silmavalu lastel:
•	 kõõritamine, ühe silma sulgemine või kinni katmine
•	 pidevalt materjalide näole liiga lähedale toomine- 

pidev silmade hõõrumine
•	 pea kallutamine ühele poole
•	 üks või mõlemad silmad pöörduvad sissepoole või 

väljapoole

Joonis 2. Allakirjutanu arvutimonitori spektraaljaotus-
diagramm ülalt: normaalrežiimis ja f.lux programmi 
mõjul peale päikeseloojangut. Alumine diagramm võrd-
leb kaht spektrit omavahel
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•	 silmade punetus või vesised silmad
•	 arenguprobleemid, käitumishäired
•	 laisa silma või paksu klaasi perekondlik päritavus
•	 kogu keha mõjutavad haigused, sh diabeedid, kool-

dunud verelible või isegi HIV

The Vision Council spetsialistid panevad digiseadmete 
kasutajaile südamele reeglit 20-20-20. Iga 20 minuti-
lise digiseadmega töö järel tuleb 20 sekundit vaadata 
vähemalt 20 jala kaugusele (meetermõõdustikus umbes 
6,1 m kaugusele). Lisaks tuleb vältida ekraanil räigust. 
Lauaarvuti taga istudes peaks arvutiekraan jääma käe-
pikkuse kaugusele. Kui nähtavus muutub halvemaks, 
siis tuleb kirjateksti arvutiekraanil suurendada, mitte 
lähemale istuda.

Lastele ja nende vanematele tuleb digiseadmete oh-
tudest rohkem rääkida. See peaks olema kooli ja vasta-
vate ametkondade ülesanne. Laste puhul soovitatakse 
arvutikasutust vähendada kahe tunnini päevas, eelnevalt 

põhjuseid selgitades. Ainult käskude ja keeldudega toi-
mib vastupidine efekt. Ka vanemad ise peavad olema 
eeskujuks, sest nende kätes on nende laste tulevik ja 
tervis. Tartu Tervisekonverentsil öeldi välja ka mõte, et 
miks mitte korjata peres õhtul teatud kellaajast kokku 
kõik nutiseadmed ning need kuni hommikuni ära panna. 
Tasub kaalumist. 

Ärge jätke oma lapsi ilma lapsepõlvest ega tulevikust!
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Kokkuvõtteks
Kas leedvalgus on tõepoolest kahjulik meie tervisele? 

Tegelikult ei ole, kui kasutame seda mõistlikult – ei suuna 
otse näkku, kasutame räigusvaba valguslahendust, mis ei 
sunni end ära pöörama ja võimalusel saab seda valgust ka 
hämardada. Meeles tuleb pidada ka seda, et hommikune 
erksam ja valgem valgus annab märku ajule, et käes on 
aeg päevasteks toimetusteks ning õhtul mahedam ning 
kollasem valgus aitab ette valmistuda öiseks puhkepe-
rioodiks, et taastada organismi jõuvarusid järgmiseks 
päevaks. 

Kodude jaoks on müügil leedretrofitlampe, mis hä-
mardamisel muutuvad kollasemaks, nn Dim to Warm. 
Kollasema spektri korral on ka sinispektri osa tunduvalt 
väiksem. Kuigi Dim to Warm tüüpi lambid vajavad nen-
dega ühilduvaid faasitimmereid tavalüliti asemele, puu-
dub vajadus juhtmestuse muutmiseks ning lambid saab 

paigaldada olemasolevatesse lemmikvalgustitesse. Tuleb 
ainult teada, kas lambi hämardus toimub esiserva- või 
tagaservahämardi abil, kuid saada on ka universaalseid 
hämardeid, mis saavad ise aru, kumma hämardusmee-
todiga tegemist on. On ka selliseid leedlampe, mis ta-
valülitist kiiresti järjest mitu korda klõpsates muudavad 
valgustaset ega vaja ka lüliti vahetust.

Leedvalgustite ja -lampide hämardamisel võib viletsa-
ma liiteseadise kasutamisel tekkida värelus, mis tundlike 
inimeste korral teeb hämardatud valguses olemise eba-
meeldivaks ja väsitavaks. Kahjuks ei ole tootjad veel 
kohustatud selliseid andmeid väljastama. Tundlike ini-
meste hulka kuuluvad teiste hulgas ka lapsed ja noored, 
mistõttu on valikute tegemisel oluline osata müüjatele 
küsimusi esitada. 

Leede ja leedvalgust peljata pole mõtet, tuleb leida vaid 
igasse kohta õige lahendus. 


