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Hematoloogina olen abiks verehaiguste kahtluste korral. Verehaigusi on
algul sageli raske märgata. Esmasteks sümptomiteks võivad olla nii väsimus,
jõuetus, nõrkus, kui ka palavikud, suurenenud öine higistamine, kaalulangus,
lümfisõlmede paistetus ja luuvalud, samuti seljavalud koos aneemiaga.
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Aneemia ehk kehvveresus on tingitud hemoglobiini langusest. Kuid
hemoglobiin võib ka tõusta, mille tulemusena muutub veri “paksuks”. Ka
vere valgeliblede ehk leukotsüütide ja trombotsüütide ehk vereliistakute arvu
muutus võib olla verehaiguste tunnuseks.
Sagedasteks verehaigusteks on lümfoomid, mille väljenduseks on järjest
suurenevad lümfisõlmed või lümfisõlm ja müeloom, mis põhjustab enamasti
aneemiat koos luuvaludega (seljavaludega) või neerupuudulikkust. Kergesti
tekkivad verejooksud või iseenesest tekkivad "sinikad" võivad olla samuti
verehaiguse tunnuseks.
Verehaigus võib tabada kõiki, sõltumata soost või vanusest. Siiski,
vanemaealistel, üle 60-65 eluaasta, on verehaigusi sagedamini. Seetõttu
soovitan vähemalt kord aastas kontrollida verd.
Confidosse on oodatud nii verehaiguse kahtlusega patsiendid kui need,
kellel on juba verehaigus diagnoositud ja kes soovivad teisest
ekspertarvamust.
Konsultatsioonile tulles on alati hea võtta kaasa seni tehtud vereanalüüsid ja
uuringud.
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Osalen igal aastal mitmetel erialastel konverentsidel ja seminaridel üle maailma.
Erialaselt olen end täiendanud Karolinska Instituudis (Rootsi), Dana-Farberi
Vähiinstituudis Bostonis (USA).
Eestis olen korraldanud Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni täiendkoolitusi
lümfoomide, müeloomsete kasvajate ja veritsushaiguste teemal.
Juhin koos Helsingi Ülikooli haiglaga Maailma Hemofiilia Föderatsiooni
kaksikkeskuse programmi. Olen Euroopa Ravimiameti ekspert hematoloogia ja
onkoloogia alal.
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