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Füüsiline tervis 

…on inimese keha heaoluseisund, 

mis väljendub keha ja selle elundite 

toimimises ning koostöös. 

Füüsiline tervis väljendub nii 

positiivses kehatunnetuses kui ka 

füüsiliste haiguste puudumises.
(8.klassi õpik:"Tervis- minu valikud!" Kull, Par, Kõiv, Kiive 2012)



Vaimne tervis/vaimne heaolu

• Vaimu mõistet kasutatakse inimese tunnetus- ja tundeelu kohta.
• Vaimne tervis on heaoluseisund, milles inimene realiseerib oma võimeid

• Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, 
milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu 
pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline 
andma oma panuse ühiskonna heaks.

• Seega tähendab vaimne tervis enamat kui psüühikahäire või psüühilise puude 
puudumist – see on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa ning tema 
kogukonna heaolu ja tõhusa toimimise alus.

• Kaks peamist lähenemist vaimsele tervisele on järgmised:
• Positiivne vaimne tervis ehk vaimne heaolu on vahend, mis on vajalik üldise 

heaolu saavutamiseks, kuna aitab suhestuda ja kohaneda ümbritseva 
keskkonnaga, seda tajuda, mõista ja tõlgendada ning vajadusel muuta. See 
võimaldab kogeda elu tähenduslikuna ja olla loominguline ning produktiivne 
ühiskonnaliige.

• Negatiivne vaimne tervis kätkeb endas psüühikahäireid, vaimse tervise 
probleeme ja nende sümptomeid. Psüühikahäireid on võimalik diagnoosida, kuid 
vaimse tervise probleemid võivad esineda ka siis, kui tõsisema psüühikahäire 
diagnoosimiseks ei ole alust. Tavaliselt on sel puhul tegu negatiivse stressi 
tagajärgedega, mis võivad aja jooksul kuhjuda ja süveneda, olles nii riskiteguriks 
psüühikahäire kujunemisele.



Sotsiaalne tervis / sotsiaalne heaolu

MAJANDUSLIK JA SOTSIAALNE 

keskkond 

mis mõjutavad inimese või inimeste 
tervist (vaimset ja füüsilist heaolu)



Sotsiaalne tervis / sotsiaalne heaolu

WHO (2003)

• Sotsiaalne võrdsus

• Stressitase

• Varane arengukeskkond

• Sotsiaalne kõrvalejäetus

• Töö olemasolu, töötus

• Töökeskkond

• Sotsiaalne toetussüsteem

• Sõltuvused

• Toidu kättesaadavus ja selle 
kvaliteet

• Transpordisüsteem

Lisaks:

• Elukeskkond

• Majandusliku ebavõrdsuse vältimine

• Sotsiaalne kaitse läbi elukaare

• Tervishoiuteenuse kättesaadavus ja 
selle kvaliteet

• Sooline võrdõiguslikkus ja rassiline 
diskrimineerimine

• Hariduse kättesaadavus

• Kodu

• Kellelegi vajalik töö

• Poliitilised õigused

• Puuete kompensatsioon



KUIDAS MÕÕTA TERVIST?

1. LOOMULIK IIVE (populatsiooni tervis)

2. ENESETAPUD (kitsam, peamiselt 

sotsiaalse keskkonna mõõdik)

3. OODATAV ELUIGA SÜNNIL/KESKMINE 

ELUIGA (tervise koondmõõdik)



POPULATSIOONI TERVIS, Eesti
Taastootmise võime (loomulik iive)

Aasta Elussünnid Surmad Loomulik iive

1970 21 552 15 186 +6366

1980 22 204 18 199 +4005

1990 22 304 19 531 +2773

1995 13 509 20 828 -7319

2000 13 067 18 403 -5336

2005         14 350 17 316 -2966

2010 15 825 15 790 +35

2015 13 907 15 243 -1336

2019 14 099             15 401 -1302



POPULATSIOONI TERVIS
Taastootmise võime (loomulik iive) – eestlased

Aasta Elussünnid Surmad Loomulik iive

1970 14 429 12 356 +2073

1980 13 531 13 721 -190

1990 14 751 13 654 +1097

1995 9860 14 088 - 4228

2000 9208 11 893 - 2685

2005 10 236 11 298 - 1062

2010 11 866 10 162 +1704

2015 9880 9960 -80

2019 10 518 10 170 +348



Veel veidi lihtstatistikat
Eestlased Eestimaalased

Aasta Loomulik iive Aasta Loomulik iive

2006 -824 2006 -2 439

2007 -177 2007 -1 634

2008 595 2008 -647

2009 916 2009 -318

2010 1 704 2010 35

2011 878 2011 -565

2012 118 2012 -1 394

2013 -384 2013 -1 713

2014 -546 2014 -1 933

2015 -80 2015 -1 336

Kokku 2200 Kokku -11 944



ENESETAPUD EESTIS 
100 000 elaniku kohta

Aasta Mehed           Naised

1989 39,4 14,4

1994 73,2 15,1

2000 44,3 10,0

2005 33,5 5,8

2010 26,3 4,2

2015 27,6 4,7



Enesetappude määra muutus 1995-2010



KUIDAS MÕÕTA TERVIST?

1. SUBJEKTIIVNE HINNANG OMA 

TERVISELE

2. OODATAV ELUIGA SÜNNIL (KESKMINE 

ELUIGA)



Hinnang oma tervisele – väga hea või hea
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OODATAV ELUIGA





Elukeskkond – suurim innovatsioon



Mis määrab meie eluea ja tervise

Kogu info meie kehalise ja vaimse arengu 

võimaluste kohta on kirjas meie DNA kaksikahelas.

Seega on meie füüsilise ja vaimse toimimise 

võimalused on ära määratud sünnimomendil.

Keskkonnal ja eluviisil on ülisuur 

modifitseeriv mõju



Oodatava eluea muutus Euroopas
(Oeppen, 2002)





Oodatava eluea muutused Eestis 
(E.M. Tiit, statistikaamet)



Oodatava eluea muutused Eestis -2 



Mitte ainult kriis, aga ka majandusbuum 

mõjutavad tervist, OECD näide(Gerdtham,2006) 



Oodatava eluea muutused Eestis -3



Oodatav eluiga sõltuvalt soost ja 

haridustasemest (2011 aasta andmed)



Oodatav eluiga sõltuvalt rahvusest (mehed)
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Meeste oodatav eluiga Balti riikides
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Oodatava eluea muutus aastates 

2002-2013

Eesti Läti Leedu

Naised 4,5 3,1 2,2

Mehed 7,2 4,9 2,4



Oodatav eluiga sõltuvalt rahvusest (mehed)
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Kokkuvõtteks. Mida teha 

• Ühiskonna stabiilsus ja tasakaalustatud areng

Sotsiaalne (eba)stabiilsus

Majanduslik (eba)stabiilsus

Perekonna (eba)stabiilsus

Väärtushinnangud/(-)kasvatus

Haridus(tase)

Eluviisid  - eelneva tagajärg?

• Probleemide lahendamise viisid ja võimalused 
(psühholoogia ja arstiabi kättesaadavus



Kokkuvõtteks. Mida teha-2 

• Terviseteadlikkus, tervisekultuur

• Tervisekäitumise (riiklik) mõjustamine
• Kindlustusmaksete sõltuvus eluviisist, 

kaalust

• Alkoholireklaami keeld ja alkoholi 
kättesaadavuse piiramine

• Suurem fookus mahajäänutele (nende 
seas ka meeste tervisele) 

• Mõttemudelite teadlik muutmine



Mehe arengukõver

Vana mudel:

0-24 väga noor mees

25-48 noor mees

49-72 keskiga

> 72 vana inimene

Uus mudel:

0-24 väga noor mees

25-48 noor mees

49-72 täismeheiga

73-96 elukogenud mees

>96 vanemaealine 

mees



Mees ja arst
Millal peaks ennast kontrollimas käima
• Sünd- esimene eluaasta – munandite laskumine ja 

suguelundite areng (perearst/lastearst)
• Hilispuberteet 16-19 eluaasta. Kehaline areng, hilisemad 

terviseriskid
• 35-40. esimene põhjalikum tervisekontroll (kui varem 

pole tehtud)
• 40 aastaselt- esimene eesnäärme kontroll. Edasine 

otsustatakse uuringute alusel. Enamasti 4-5 aastase 
välbaga.

• 50+ regulaarne eesnäärme kontroll (1-2-4 aasta tagant 
vastavalt leiule

• KÕIGE OLULISEM- lahendada tervisemured õigeaegselt!



Pikema sõpruse päeva meeste tervise 
programm

PSP kampaania eesmärgiks on tõsta meeste terviseteadlikkust ja 
pakkuda meestele ennetava iseloomuga terviseuuringute 
võimalust.

Eesti Haigekassa rahastusel pakub Meestekliinik tasuta 
uuringuvõimalusi 3200le 40-49. aastasele eesti ravikindlustust 
omavale mehele, kes pole viimase aasta jooksul läbinud põhjalikke 
terviseuuringuid. Projekt toimub teadusuuringu põhimõttel 
eesmärgiga analüüsida eesti meeste terviseseisundit ja olulisemaid 
modifitseeritavaid terviseriske.

Meestele, kes vanuse poolest või muudel põhjustel ei mahu Eesti 
Haigekassa poolt tasutud uuringuprogrammi, pakume tasuliste 
terviseuuringute teostamise võimalust.



Haigekassa poolt tasutud uuringupakett 
sisaldab järgmiseid uuringuid ja analüüse:

1. Vereanalüüsid olulisemate mehespetsiifiliste kehaliste 
muutuste tuvastamiseks (testosteroon ja SHBG, vaba kudedele 
kättesaadav testosteroon ja PSA (eesnäärmetervise 
marker)).

2. Vereanalüüsid üldtervise riskide hindamiseks (kolesterool, 
trigütseriidid, glükohemoglobiin).

3. Vereanalüüsid maksa seisundi hindamiseks (ALAT, GGT).

4. Vererõhu mõõtmise.

5. Kehaehituse süvaanalüüsi, mis sisaldab ka kõhuõõnesisese 
rasvkoe hinnangut

6. Meestekliiniku üldterviseküsimustikku, mis võimaldab 
analüüsida mehe üld- ja mehespetsiifilise tervisega seotud 
kehaliste muutuste olemasolu ja ka tervisemurede tekkeriski 
lähiaastatel. Lisaks sisaldab küsimustik infot olulisemate 
eluviisiga seotud terviseriskide analüüsimiseks.
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Testosteroonitaseme langus ameerika meestel



Kas mehed muutuvad?



Testosteroonitaseme muutus 40-80a (EMAS)



Kas mehed muutuvad?



Kas mehed muutuvad?



Testosteroonitaseme mõju (LIHTSUSTUS)


