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Tervise Edendaja
Kui ma sattusin oktoobri 
lõpus lapsega Tartu Kõr-
vakliinikumi, juhtus olema 
seal koridori peal kaal. 

Kuna kodus olev udupeen 
kaal seisis paksu tolmukorra 
all, patareid tühjad, siis ei olnud 
mul oma kaalust aimugi. See, 
mida ma nägin, ehmatas tõsiselt. 
Tegelikult meenus, et ka perearsti 
juures antud proovid olid päris 
koledad – kolesteroolitase 6,8! 
Kehamassiindeks oli sellises 
väärtuses, et esimese astme 
rasvumisest oli puudu vaid 0,4 
pügalat. 

   Eks põhjuse leiab alati, ka 
paksuks olemise põhjuse: mees 
armastab nagunii, lapsed sün-
nitatud – no kelle jaoks siis veel! 
Kui oled kõhn, tulevad kortsud, 
koerad magavad ainult kontidel 
jne. Aga ega ma ei meeldinud 
iseendale enam mitte üks põrm. 
Tüse, stressis, tusane keskealine 
mutt - kas selline kellelegi teise-
legi meeldib?

No mida küll teha? 
   9. novembril ühinesin 

Raplas Figuurisõprade grupiga. 
Käime koos üks kord nädalas, 
kolmapäeviti. Sel nädalal täitub 
siis 5 kuud grupis käimisest. 
Ja oh imet – mina olen 13 
kilo võrra ilusam, kolesterooli 
tase 5,4 (normaalne!), keha-
massiindeks 25 (normaalne!). 
Mis siis muutuse põhjustas? Eks 
ikka kontroll nii iseenda kui ka 

grupi ja grupijuhendaja poolt. 
Meelekindluse hoidmine teiste 
toel. Kui teinekord jääb nädalake 
vahele, siis tegelikult nõrgeneb ka 

kontroll oma tegevuse (hammas-
te tegevuse!) üle.

Jah, kõige alus on toitumine. 
Mina olen terve elu teinud sporti 
nagunii – aga sellest üksi ei 
piisa! Minu toidulaual on täna 
kõik lahjad tooted – majonees, 
hapukoor, juust. Ma ei söö nisu-
jahust tooteid (sai!, koogid), selle 
asemel söön rukkijahust tooteid 
(näiteks Saib) või sepikut. Ei ole 
ka võid söönud 5 kuud, ehkki 
ma olen lapsest saadik olnud 
võiõgard - ema ikka ütles, et 
panen nii palju võid saiale, et vari 
on seinal. Või asemel kasutan 
nüüd toorjuustu. 

Ma ei tarbi suhkrut – ehk see 
on üheks võtmesõnaks. Varem 
läks kodus suhkrut kilo kilo 
järel. Söön palju kana ja kala, ka 
külmutatud valget kala. Meil on 
Figuurisõprades iga nädal uued 
retseptid, mida ikka katsetan, 
kusjuures ka koogiretseptid. 
Katsun järgida, et söön korrali-
kult 3 toidukorda päevas ja lisaks 
vahele ka paar oodet. 

Puu- ja juurviljad on igapäe-
vased. Tean küll, et 5 peotäit 
tuleb süüa, kuid kas just nii-
palju jaksan, aga proovin ikka. 
Vett peaksin jooma rohkem ja 
teadlikult. Eriti kardinaalselt 
on muutunud hommikusöök 
minu laual - lemmik on nisu- ja 
kaerakliipuder! Mis peavad mul 
olema kodus kogu aeg: oliiviõli, 
küüslauk, porrulauk, isegi tšilli, 
purustatud tomat, sidrun, toor-

juust.  Selle 5 kuu jooksul ei ole 
ma kordagi näiteks praadinud 
muna või saia, mida ikka sai 
varem tehtud ja mitte vähe. Kas 
mul on nälg? Kas see on raske? 
See on imelihtne, uskuge!

Vähemalt kolm korda nädalas 
teen trenni - üks kord võimlen ja 
kaks korda mängin sulgpalli.  

Rapla grupp volitas mind 
esindama Raplamaad ka aasta 
figuurisõprade konkursil, mis 
toimub Tallinnas 27. aprillil. 
Mina olen seal küll kõige väik-
sema kaalukaotusega (vist kõige 
“kõhnemana“ ka alustanud), aga 
ega see olegi nii tähtis, kõige 
tähtsam on, mida sa kokkuvõttes 
võitnud oled - rõõmu ja sära, 
enesekindluse ja suurenenud 
töövõime. 22. aprillil teeme 
Raplas Sadolini Spordihoones 
toimuval südamepäeval ka väi-
kese Figuurisõprade sõu, kus 
esineb eelmise aasta figuurisõbra 
konkursil osalenud Regina, kes 
on kaotanud 26 kilo. Näitlikusta-
me lisakilosid ja inimesed saavad 
osaleda erinevates katsetes.

Aitäh kõigile Facebooki sõp-
radele ja tuttavatele, kes on mind 
toetanud, ning loodan, et minu 
eeskuju innustab ka teisi!

Julgustan nii mehi kui ka naisi 
ühinema Figuurisõpradega, et 
saada paremaks inimeseks! Ise-
enesest peab hoolima eelkõige!

Ülle Rüüson, 
Raplamaa 

tervisedenduse spetsialist
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 Südame-veresoonkonnahai-
gused on Eestis suurim eluaastate 
kao põhjustaja. Südame-vere-
soonkonnahaigusi registreeritak-
se aastas veidi üle 80 000 uue 
juhu. Need on meil Eestis ka 
peamiseks surmapõhjuseks. 
Haigekassa kulud südame-ve-
resoonkonnahaigustega seotud 
raviteenustele olid 2010. aastal 
1358 miljonit krooni, sealhulgas 
kulud tööealises vanuses elani-
kele (20-64 aastat) moodustasid 
kokku 38% kuludest ehk 511 
miljonit krooni.

  Kahekümnes südamenädal 
algab 15. aprillil ja kestab 22. 
aprillini 2012. Südamenädala 
eesmärk on inimestele teadvus-
tada südame- ja veresoonkonna 
haiguste riskitegureid: suitseta-
mine, kõrge vererõhk, ülekaal, 
kõrge kolesteroolitase, stress, 
suhkruhaigus, pärilikkus jt. 

   Eelmisel aastal alustati 
üle-eestilise liikumispäeva „Sinu 
sammud loevad“ läbiviimisega, 
mis jätkub ka sel aastal. Kõiki-
des maakondades ja paljudes 
omavalitsustes on võimalik sel 
nädalal organiseeritult sportida. 
Liikumispäevale on oodatud nii 
suured kui ka väikesed. Üheks 
südame-veresoonkonnahaiguste 
ennetamise võimaluseks ongi 
regulaarne füüsiline tegevus, mis 
peaks olema elulaadi osa. 

Allikas: Tervise Arengu 
Instituut

Kuidas saada normaalseks?
Ei taha olla paks!

Sinu sammud 
loevad!

Ülekaalulisus ja rasvu-
mine on muutumas üha 
tõsisemaks probleemiks 
kogu maailmas. Üle-
kaalulisus suurendab 
oluliselt riski haigestuda 
eluohtlikesse kroonilis-
tesse haigustesse.

Rasvumine võib kaasa 
tuua 2. tüübi diabeedi ja 
südame-veresoonkonnahai-
gused. Need on peamised 
haigused, mis põhjustavad 
enneaegset suremust. Ülekaal 
põhjustab 5% Eesti rahvastiku 
haiguskoormusest, ülekaaluga 
seotud suremusest tingitult 
kaotatakse enim eluaastaid 
(53%) südame isheemiatõve 
tõttu, sellele järgneb insuldist 
ja hüpertensioonist põhjusta-
tud eluaastate kaotus.

Ülekaalu peamised põh-
justajad on vähene kehaline 
aktiivsus ja tasakaalustamata 
toitumine.

Kogu Eesti täiskasvanud 
elanikkonnast 43% tegeleb 
spordiga väga harva või üldse 
mitte. WHO soovitus täis-

kasvanutele on olla kehaliselt 
aktiivne vähemalt 30 minutit 
iga päev. Ülekaalulise elanik-
konna osakaal on suurenenud 
alates 1998. aastast, mil 31% 
täisealistest (15–64aastastest) 
meestest ning 24% naistest 
olid ülekaalulised ja rasvu-
mist esines 12%-l meestest 
ning 15%-l naistest. 2008. 
aasta andmete põhjal olid 
ülekaalulised vastavalt 39% 
meestest ja 26% naistest ning 
rasvumist esines 18%-l mees-
test ja 18%-l naistest. Seega 
2008. aastal oli 50% Eesti 
täiskasvanud elanikkonnast 
(16-64aastased) ülekaalulised, 
sh rasvunud.

Tervise Arengu Instituudi 
ekspert Tagli Pitsi soovib 
koos kevade algusega meelde 
tuletada, et piisav hulk puu- ja 
köögivilju peaks toidulaual 
olema iga päev. Just erinevad 
viljad on need, mis aitavad 
toiduvaliku hoida kevadi-
selt kerge ning tervise- ja 
figuurisõbraliku. Köögiviljad 
annavad vähe energiat, kuid 
see-eest sisaldavad palju 

vitamiine, mineraalaineid, 
kiudaineid, fütotoitaineid 
ja vett ning täidavad hästi 
kõhtu. Näiteks 500 grammi 
köögivilju annab umbes sama 
palju energiat kui 10 šokolaa-
dikompvekki. Viimasest ei saa 
aga ainevahetuse toimimiseks 
ja ka kaalu alandamiseks vaja-
likke kiudaineid, vitamiine ja 
mineraalaineid.

Puu- ja köögivilju tuleks 
iga päev süüa vähemalt 5 
portsjonit. Üks portsjon 
on umbes 100 grammi ehk 
peotäis. Lisaks värsketele vil-
jadele kuuluvad portsjonite 
arvestusse ka külmutatud, 
kuivatatud ja konserveeritud 
viljad ning mahlad, kuid ee-
listatud on siiski võimalikult 
värsked viljad, kus vitamiinide 
sisaldus kõige suurem. Samuti 
ei ole vahet, kas tarbida puu- 
ja köögivilju iseseisvalt või 
erinevate roogade koostises.

Kasulikku lugemist puu- ja 
köögiviljade kohta leiab vee-
bilehelt www.toitumine.ee

Info: Tervise Arengu 
Instituut

Rasvumine põhjustab 
eluohtlikke haigusi 

Ülle Rüüson

Rapla maakonna tervisenõu-
kogu koos maavanemaga valisid 
esmakordselt Tervisemissi.

Miss Raplamaa finaal toimus 
maailma tervisepäeval, 7. ap-
rillil, mis andis hea võimaluse 
ilu kõrval ka tervis avalikkuse 
tähelepanuorbiiti tõsta.

Raplamaa Tervisemiss on 
Kärol Metsmaa, 18aastane Mär-
jamaa gümnaasiumi lõpuklassi 

õpilane. Kärol on väga sportlik 
tütarlaps, ta on tegelenud mit-
mete spordialadega. Viimasel ajal 
harrastab ta aktiivselt võrkpalli-
mängu. Kärol on juba peaaegu 12 
aastat tegelenud rahvatantsuga. 
Rõõmsameelse ning väga ener-
gilise neiu meelistegevused ongi 
tantsimine ja sport. Raplamaa 
Tervisemissi 2012 kaasame kind-
lasti erinevatel terviseüritustel, et 
tähtsustada ilusaid, aktiivseid ja 
terveid noori neide!

Raplamaa Tervisemiss 2012 on Kärol Metsmaa Märjamaalt.
         Foto: TAIMO TAMMIK

Valiti Raplamaa 
Tervisemiss 2012

Rapla Figuurisõprade grupiga 
ühinenud Ülle Rüüsonil õnnestus 
vabaneda 13 liigsest kilost.                                 
         Foto: TAIMO TAMMIK

29. märtsil 2012. aastal lii-
tus Rapla maavalitsus tervist 
edendavate töökohtade (TET) 
võrgustikuga.

 Tervise Arengu Instituudi 
tervisedenduse osakonna va-
nemspetsialist Külli Luuk, kes 
kureerib TET võrgustikku, oli 
rõõmus, et tervist edendavate 
töökohtadega  liitus ka esimene 
maavalitsus.

Võrgustikuliikmetele paku-
takse mitmesuguseid koostöö-
võimalusi -  kogemuste ja heade 
praktikate jagamist ning kooli-
tus- ja nõustamisprogrammides 
osalemist.

Tervist edendavate töökohta-
de põhimõte seisneb töökohal 
töötaja elukvaliteedi parenda-
mises, töökeskkonnast tingitud 
terviseohtude vältimises, töötaja 
tervise kaitses ning töötingi-
muste kohandamises töötajate 
võimetele.

Pidulikul  tänuüritusel 
16.aprillil haldushoone talveaias 
antakse üle tervist edendavate 
töökohtade tunnistused üle lisaks 
Rapla maavalitsusele järgmistele 
asutustele: Rapla Hooldekeskus, 
Rapla Keskraamatukogu, Rein 
Reisid OÜ, Kehtna vallavalitsus, 
Ingliste Arendusselts MTÜ, Jär-
vakandi Kultuurihall ning Rapla 
Täiskasvanute Gümnaasium. 
Samuti selguvad siis Raplamaa 
tervisedendaja 2012 ja Raplamaa 
sotsiaaltöötaja 2012 laureaadid.

Rapla maava-
litsus on Eesti 
esimene ter-
vist edendav 
maavalitsus
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Dr Arvo Rosenthal, 
kardioloog

Eestis on surma põhjus-
tavate haiguste hulgas 
jätkuvalt esikohal südame-
veresoonkonnahaigused. 
Mis siis ikkagi südameli-
haseinfarkti ja ajuinsulti 
põhjustab?

Lihtne on vastata, et see on 
tingitud suitsetamisest, kõrgest 
vererõhust, ülekaalust, kõrgest 
kolesteroolist, stressist, suhkru-
haigusest, pärilikkusest ja teistest 
riskiteguritest. Meeles aga tuleks 
pidada, et iga inimene on tervik-
lik - tema elu kvaliteet, töövõime, 
õnn, rõõm ja arenevad haigused 
sõltuvad inimese enda mõtetest 
ja emotsioonidest.

Kahjuks elatakse tänapäeval 
sageli neurootiliste sundmõtete ja 
hirmude meelevallas ning ollakse 
sõltuvuses ainult ümbritsevast, 
näiteks partnerist, majanduslikest 

tingimustest jne. Näilist sisemist 
tühjust täidetakse asenduste-
gevustega nagu suitsetamine, 
alkoholitarvitamine, narkooti-
kumid, ohtlikud ekstreemsused, 
ülesöömine. Sellise mõttelaadi ja 
emotsionaalse seisundi pideval, 
aastaid kestval püsimisel reagee-
ribki organism haiguse tekkega 
või selle süvenemisega. Iga ini-
mese organism reageerib varem 
või hiljem, kuid õigesti ja täpselt 
nendele tunnetele ja mõtetele, 
millega järjepidevalt kogu oma 
keha mõjutatakse. Negatiivsed 
ehk ebameeldivad tunded ja 
mõtted aitavad võimsalt kaasa 
südame-veresoonkonnahaigus-
te väljakujunemisele ja tervise 
allakäigule. Negatiivse stressi 
maandamiseks ja hea enesetunde 
saavutamiseks on üks kindel 
vahend – regulaarne füüsiline 
tegevus, mis peaks olema elulaadi 
osaks. 

Vahel juhtub ka nii, et soovime 
alustada mingit sporditegemist, 
aga ühel või teisel ettekäändel 
alustamiseni mitte kunagi ei jõua. 
Sellise soovi mitterealiseerimine 
võib kujuneda tugevaks nega-
tiivseks emotsiooniks. Siis on 
võimalik selle tundega tegeleda 
ja loobuda takistavatest ettekää-
netest.

Väga oluline on oma keha 
hoida heas vormis, siis ei kannata 
süda füüsilise ülekoormuse all 
ja haiguste tekkimise risk on 

väike. Kui oled kontoritöötaja ja 
igapäevane töö pole füüsiline, siis 
tuleks teha vähemalt kolm korda 
nädalas tervisesporti. Kehakaal 
hoia normis (ehk pikkus – 100), 
söö õigel ajal ning kolm korda 
päevas. Hommikul peaks söö-
ma veidi ja ükskõik kui vara, 
aga enne kella 10, lõunasöök 
peaks jääma 12 ja ühe vahele, 
aga kindlasti enne kella kahte, 
ning õhtusöök kella viie ja kuue 
vahele. Õhtune toidukogus peaks 
olema lõunasöögist väiksem. 

Kui oled suitsetaja, siis loobu 
sellest täiesti! Ära tuleks jätta 
suures koguses alkoholi joomise 
episoodid (pudel ja rohkem 
viina või muud kanget alkoholi 
õhtu kohta), mis tekitavad ke-
hale ja vaimule mitmeid päevi 
ja nädalaid kestvaid kahjulikke 
tagajärgi. Mõõdukas koguses 
alkoholi tarvitamine (0,5 l õlut 
või 250 ml veini või 60 ml kanget 
alkoholi õhtu kohta) sellist kahju 
ei tekita, aga mingit kasu ka 
sellest organismile pole, sest igal 
juhul on alkohol toksiline aine. 
Püüdke võimalusel mitte töötada 
öösiti, magama minna hiljemalt 
kell 22-23. 

Kahjuks näen oma praktikas 
ka vales rütmis elavaid ja üle-
pingutavaid inimesi. Sellised 
„aktiivsed“ inimesed töötavad 
kodus kuni kaheni öösel, tõuse-
vad vara, lähevad tööle, lõunat 
ei saa süüa, sest pärast lõuna-

sööki jäävad uniseks ja kaotavad 
töövõime. Õhtul lähevad nad 
intensiivsesse trenni, kus tekita-
vad oma südamele ülekoormuse. 
Tagajärjeks on unehäired, väsi-
mus, vererõhu tõus, rütmihäired, 
ärevushäire, paanikahood jne.  
Südame hoidmiseks on väga 
tähtis vaimu ja hinge hea seisund. 
Juba iidsetest kultuuridest alates 
on põhjendatult südant ja hinge 
peetud sünonüümideks. Hinge-
lise tasakaalu, sisemise rõõmu, 

õnne või armastuse leidmiseks 
on kasutusel palju erinevaid mee-
todeid ja lähenemisteid. Tõhusad 
võivad olla meditatsioon, jooga, 
tai chi, vabastav hingamine ja 
paljud teised meetodid. Peaasi, 
et ise tunned, kui üks või teine 
meetod sind aitab. 

Paljud on leidnud endale ise 
oma sisemise rõõmu ja hingelise 
tasakaalu hoidmise meetodid 
ning oskavad seda kasutada. 
Sellistel inimestel silmad säravad, 

nad on alati rõõmsad, neil pole 
igav, neil pole probleeme ega 
stressi. Kõrvalseisvad ja ärevuses 
elavad ning oma mineviku ja 
tulevikuga seotud sundmõtetega 
maadlevad inimesed ei saa neist 
aru või ei märkagi neid. 

21. sajandi kohta on teada, 
et surma põhjustavate haiguste 
esinumbriks kujunevad psüühi-
lised haigused. Seega nüüd sõltub 
inimese elu kvaliteet ja eluiga 
vaimsest tervisest. 

tervise edendaja

Õiged mõtted on südame parimad sõbrad

Liina Kokk,
tervisedenduse spetsialist

Suitsetamine raseduse 
ajal – kõlagu see nii vääralt 
kui tahes, aga selline trend 
meie maakonna lapseootel 
naiste seas on täiesti 
olemas. 

Kui eeldada, et emaks saavatel 
naistel on elementaarne hoidu-
da igasugustest mürkidest, mis 
kahjustavad beebi tervist, siis 
seda raskem on uskuda reaalset 
statistikat. Karm fakt on paraku 
olukord, kus sõltuvuses oleva 
inimese silmade ees on klapid 
ja isekas nikotiinivajaduse ra-
huldamine jätab loote tervisliku 
seisundi tagaplaanile. 

Tervise Arengu Instituudi 
2012. aasta kogumikust “Tervis 
ja heaolu Eesti maakondades 
2000-2010” selgub, et Raplamaal 
on võrreldes teiste maakon-
dadega murettekitavalt palju 
rasedaid, kes suitsetavad. Rapla-
maa terviseprofiilist lähtuvalt oli 
2010. aastal suitsetavate rasedate 
osakaal maakonnas 11,6%, sama 
näitaja kogu Eestis 7,5%. Abso-
luutarvuna suitsetasid raseduse 
ajal Raplamaal 48 naist.

Kuid miks siis ikkagi ei või 
suitsetada enne rasedust, selle 
ajal ja pärast lapse sündi?

Naisel on kogu ta munarak-
kude tagavara sündides kaasas. 

Seega kahjustavad nikotiin ja 
teised tubakamürgid munarakke 
juba enne viljastumist. Viljas-
tumisvõimeliste munarakkude 
hulk ja rasestumise tõenäosus 
suitsetamise tõttu vähenevad. 
Mõnigi kord on suitsetamine 
lastetuse ainus põhjus. 

Raseduse ajal jagab ema loote-
ga kõike, mis satub tema kehasse. 
Sündimata laps saab mürgiseid 
aineid ema vereringest platsenta 
kaudu. Tubakamürgid kahjusta-
vad emaka, platsenta ja nabaväädi 
veresooni ning põhjustavad nen-
de kokkutõmbeid. Seetõttu saab 
loode oma kasvuks ja arenguks 
vähem vajalikke toitaineid ning 
hapnikku. Tagajärjeks on lapse 
oodatavast väiksem sünnikaal, 
mis omakorda on peamine väi-
kelaste surma põhjus.

Platsenta veresoonte kahjustus 
on põhjuseks, miks suitsetavate 
naiste lapsed sünnivad sageda-
mini enneaegsena.

14% enneaegseid sünnitusi 
ja 30% alakaalulisi beebisid on 
emade rasedusaegse suitsetamise 
tagajärg.

Raseduse ajal suitsetavate 
naiste beebidel on kõrgem oht 
kaasasündinud arenguhäireteks.

Beebid, kelle emad suitsetavad 
enne ja pärast sünnitust, on 3-4 
korda enam ohustatud äkksur-
mast.

Lapsepõlves esineb suitsetavate 
emade lastel keskmisest enam 

suhtlemis- ja õppimishäireid, neil 
on madalam enesekontroll ja/või 
hüperaktiivsus.

Suitsetava ema laps sünnib 
maailma nutuse ja närvilisena – 
nikotiinisõltlasena.

Suitsetava ema lapse immuun-
süsteem on nõrgem, ta on hai-
gustele vastuvõtlikum.

Passiivne suitsetamine, st 
suitsetavate inimestega ühes 
ruumis viibimine, mõjub sama 
kahjustavalt kui suitsetamine. 
Teiste suitsetavate inimeste riietel 
olev lõhn on rasedale naisele ja 
sündimata lapsele kahjulikud.

Suitsetaval emal on rinnapii-
ma vähem ja imetamise kestus 
lühem võrreldes mittesuitsetava 
emaga.

Suitsetamisest tuleb loo-
buda kohe! Suitsu kahjustav 
toime organismile on otseses 
seoses suitsetamise intensiiv-
susega - suitsetatud sigarettide 
arvu ja suitsetamise staažiga. 
Suitsetavad rasedad usuvad ja 
üritavad tõestada ka teistele, et 
suitsetamisest loobumine on 
lapsele palju kahjulikum kui 
kohene suitsetamise lõpetamine. 
Lapse tervisele on tegelikult 
iga suitsetamata sigaret parim 
kingitus ja sündimata lapse selja 
taha oma nikotiinisõltuvusega ei 
tohi pugeda! Kindlasti ei ole ka 
lahjemad sigaretid ja vähendatud 
sigarettide arv lahendus ning 
need kahjustavad samamoodi 

ema ning tulevase lapse tervist.  
Tubakast loobunud raseda 

naise organism paraneb tasapisi. 
Minevikus suitsetatud sigarettide 
kahjustav mõju on seda väiksem, 
mida rohkem aega on suitsetami-
sest möödunud. 

Suitsetamisest loobumise nõus-
tamine on tasuta ja kättesaadav 
Rapla haigla polikliinikus (Alu 
tee 1), kabinetis 7, kolmapäe-
viti kella 13-16. Suitsetamisest 
loobujaid nõustab dr Mari Põld. 
Dr Põllu vastuvõtule saab regist-
reeruda telefonidel 489 0710 ja 
489 0711.

Artikli koostamisel on kasu-
tatud Tervise Arengu Instituudi 
infomaterjale.

Suitsetamine raseduse ajal

Raseduse ajal suitsetavate naiste beebidel on kõrgem oht kaasa-
sündinud arenguhäireteks.

Tervise Arengu Instituut

.
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Marek Vink, 
hambaarst, Eesti Hamba- 
arstide Liidu juhatuse liige

See, et suu terviseseisund 
peegeldab üldtervist, pole 
vist üllatus. Aga kas see, et 
suuhaigus mõjutab otseselt 
südametervist, tuleb ka 
mõnele arstile üllatusena? 
Südamenädal on just sobiv 
hetk selle teema rambival-
gusesse tõstmiseks. 

Peopesa suurune 
lahtine haav

Kroonilise igemepõletiku 
mõjust südame-veresoonkon-
nahaigustele (SVH) hakati roh-
kem rääkima 1990ndail, kui 
teadusuuringud tõid välja selge 
seose hambaümbrise põletiku ja 
pärgarterite lubjastumise vahel. 
Pandi tähele, et aju- ja südamein-
farktiga patsientidel leidus palju 
enam hambast pärit infektsioone 
või selle tõttu kaotatud hambaid 
kui kontrollrühmal.

Avastus pole üllatav, kui kuju-
tame ette põletikus igemetega ini-
mest, kelle suus on sellisel juhul 
peopesa pindala suurune veritsev 
haav, mis on haigustekitajatele 
avali väravaks inimorganismi 
tungimisel. SVH põhjustavad 
suubakterid peamiselt kolmel 
viisil, milleks on baktereemia, 
kohaliku põletiku virgatsainete 
võimendatud süsteemne põletik 
ja kohaliku enesehävitusliku im-
muunvastuse esilekutsumine.

Baktereemia ehk vereringesse 
tunginud bakterid käivitavad 
süsteemse põletiku reaktsiooni-
ahela, milles kannatavad ka hai-
guskoldest eemal olevad organid. 
Kroonilise igemepõletiku korral 
on igemekude katubakteritega 
võitlemiseks vajalike kaitsekeha-
de kohaletoomiseks ülirikkalikult 
varustatud väikeste veresoontega, 
mille tõttu veritseb ige juba 
kergel kokkupuutel. Nii satuvad 
mikroobid vereringesse näiteks 
hambaid harjates või tihkemat 
toitu närides. Vereringesse võib 
baktereid sattuda ka hambara-
viprotseduuride käigus, näiteks 
jäänukjuurt või hambakivi ee-
maldades. 

Aga ohtlik on 
just pidev bak-
tereemia ja seda 
mitmel viisil. Esi-
teks käivitab see 
organismis üldise 
häirereaktsioo-
ni - süsteemse 
põletikukaskaadi. 
Patsient ei pruugi 
seda eriti tundagi, kuid verepil-
dis kasvavad põletikunäitajad 
ja muuhulgas ka “halva” koles-
terooli tase, mida seostatakse 
otseselt ateroskleroosi tekkega. 
Teiseks erituvad vereringesse 
põletiku virgatsained ka lõualuus 
hammast ümbritsevast lokaalsest 
põletikust, mis võimendab üldist 
põletikureaktsiooni.

Kolmandaks suudavad põleti-
kus igemetaskust, kus bakterite 
arv on terve igemega võrreldes 
miljonikordne, lähtunud pisikud 
vereringe kaudu südameni jõudes 
kinnituda pärgarteri sisekestale. 
Veresooneseina rakku sisse tun-
gides käivitub ka selles hävituslik 

põletik ja sklerootiline protsess. 
Sellest vabanevate virgatsainete 
toimel võimendub üha enam ka 
organismi üldine põletikureakt-
sioon. Nii saab kokku võtta, et 
hamba kinnituskudede põletik 
pole mitte ainult võimeline ate-
roskleroosi kui SVH peamist 
põhjustajat esile kutsuma, vaid 
ka võimendab mitmekordselt 
selle kulgu.

Suuinfektsiooni riskitegurite 
kontrollimine on kõige lihtsam ja 

odavam viis südame-
tervise positiivsel 
mõjutamisel. Nii 
ongi aeg teiste 
SVH riskifakto-
rite kõrval ram-
bivalgusse tõsta 
ka hambahaigu-
sed. Seda enam, 
et need on igale 

tervele inimesele 
jõukohased kontrolli all hoida. 

Igemekoe kroonilise põletiku 
bakter põhjustab otseselt ate-
roskleroosi.

Hamba tugikudede põletik 
suurendab südameinfarkti riski 
üle kahe korra.

Halb suutervis noorena tä-
hendab halba südametervist 
vanurina!
Ateroskleroos ehk vere-
soonte lubjastumine

  Ateroskleroos ehk arterilub-
jastus on põletikuline haigus, 
mille korral veresoonte sise-
kestadele ladestuvad rasvainest 
paksendid ehk naastud, mis 
tasapisi lubjastuvad. Selle taga-

järjel sooned ahenevad, kuni 
ühel hetkel ummistuvad ja/või 
muutuvad rabedaks ja rebene-
vad. Parodontiiti põhjustavad 
bakterid käivitavad arteriseinas 
põletiku ja naastu rebenemise, 
mille tagajärjel tekib tromb ehk 
veresoonesisene vereklomp, mis 
elutähtsa organini jõudes blokee-
rib seal verevarustuse ja põhjustab 
infarkti. Südamehaigel väheneb 
ainuüksi adekvaatse parodontiidi 
ravikuuri järel LDL-kolesterooli 
tase 25%, mis vähendab nende 
südameinfarktiriski 30-50%.

Endokardiit ehk südame 
sisekesta põletik 

  Juba eelmise sajandi algusest 
tuntakse hambahaiguste ja en-
dokardiidi ehk südame sisekesta 
põletiku vahelist seost. Nimelt 
reageerib suubakterite valk sü-
dame sisekesta rakustruktuuriga, 
mille tagajärjel tekib väga raskete 
tagajärgedega infektsioos - aller-
giline reaktsioon, mille tagajärjel 
võib tekkida tõsine klapirike ja 
eluohtlik südamepuudulikkus. 
Õnneks esineb endokardiiti 
suhteliselt harva, kuid seda hai-
gust põdenud ja tehisklapi või 
-veresoonega patsiendid vajavad 
enne hambaraviprotseduure bak-
tereemiast tulenevate tüsistuste 
ärahoidmiseks antibiootikumi-
kaitset.
Parodontiit

Hamba kinnituskoe põletik ehk 
parodondiit on krooniline haigus, 
mida põhjustavad hambakaelal 
allpool igemepiiri pesitsevad 

bakterid. Mööda hambakaela 
kasvavad mikroobid järjest sü-
gavamale. Reeglina “lammutab” 
organism kaitsereaktsioonina 
veresoonterikka luu-
koe, mille kaudu 
infektsioon kogu 
organismi kii-
resti vallutaks, 
viimasest ham-
bakaelal olevast 
bakterist umbes 
paari millimeetri 
kaugusele. Nii 
vähenebki paro-
dontiidi edenedes 
hammast ümbritseva luuserva 
kõrgus, kuni viimases staadiumis 
organism hamba hülgab. Inimene 
ise avastab sellisel juhul suus 
loksuva hamba, mida ainult 
turses ja punetav igemekude 
kinni hoiab.

Parodontiidi ulatust mõjuta-
vad perekondlik soodumus ja 
suitsetamine ning süsteemsed 
haigused, näiteks diabeet. Paro-
dontiidi sagedasemad süsteemsed 
tüsistused on südame-veresoon-
konnahaigused, insult, kopsupõ-
letik ja enneaegne sünnitus. 

Muna või kana? Parodontiit 
või südamehaigus?

Võib küsida - kumb oli enne, 
kas igemepõletik või südame-
haigus? Kuna nende haiguste 
riskitegurid kattuvad, siis on 
seda täpselt võimatu öelda. Ve-
resoonkonnahaigus põhjustab 
verevarustushäireid ka suuõõnes 
ja võib seega olla igemehaiguste 

tekkimise üks tegur. Selge on see, 
et väljakujunenud südamehaigel 
tõstab parodontiit südame- ja 
ajuinfarktiriski mitmekordseks. 

Suuinfektsiooni teki-
tajad tõstavad ka 

vere hüübimis-
aktiivsust, mille 
tagajärjel moo-
dustuvad mik-
rotrombid ehk 
hüüvised põhjus-
tavad veresoone 
ummistuse.

Vanuse kasvades 
on üldine tervislik 

seisund ja suutervis järjest enam 
kahesuunaline - suupiirkonna 
infektsioonid ja halb suuhügieen 
lisavad SVH riski ja põhjustavad 
paljude üldhaiguste ägenemist 
(diabeet, reuma, astma). Teisalt 
kiirendavad üldhaigused suu-
haiguste väljakujunemist. Nii 
võib parodontiit diabeedi varjus 
areneda aastaid väga salakavalalt 
ilma mingite nähtudeta.

Suupiirkonna põletikud
Peaaegu kõik me oleme kokku 

puutunud hambahaigustega ja 
peame seda millegipärast ise-
enesestmõistetavaks või suisa 
vältimatuks saatuse vingerpus-
siks. Hambaarsti eesmärk on 
seda müüti murendada ja levitada 
sõnumit, et hambahaigused ja 
selle kaudu ka südame- ja vere-
soonkonnahaigused (SVH) on 
inimesele jõukohased kontrolli 
all hoida. Nii hambakaaries kui 
ka hambakinnituskudede põletik 

(ehk parodontiit) on mikroobide 
põhjustatud. Kaariese puhul 
määndavad bakterid hambakõva-
kude ennast. Parodontiidi puhul 
käivitab hambakaelal pesitsev 
bakterikoloonia lõualuus ennast-
hävitava kaitsereaktsiooni, mille 
tagajärjel võib asjakohase ravi 
puudumisel hammas lõualuust 
irduda. Kuna ei kaaries ega 
parodontiit anna algstaadiumis 
haigusnähte, siis sageli pöör-
dutakse abi järele alles tõsiste 
tüsistuste ilmnemisel. 

Nakkus- või krooniline 
haigus?

Nagu kaariesepisik, nakkub 
ka parodontiidi põhjustaja sül-
je vahendusel perekondlikult. 
Haigestumine sõltub bakterite 
arvust, kontaktide sagedusest 
ja vastuvõtja geneetilisest soo-
dumusest. Terve inimese suus 
leidub parodontiiti põhjustavaid 
baktereid väga vähe või üldse 
mitte. Asjakohase parodontiidi 
raviga on võimalik igemehaige 
nakatamisriski vähendada. Ravi 
tulemusel saavutatud suu mikro-
floora (normaalne ökoloogiline) 
tasakaal takistab edaspidi haigus-
tekitajate arvu kriitiliselt suureks 
kasvamist. Kui nakkus on juba 
saadud, siis jäävad kurjad pisikud 
suhu hammaste elukaare lõpuni. 
Seepärast klassifitseeritakse nii 
hambakaaries kui ka hambakin-
nituskudede põletik tänapäeval 
kroonilisteks haigusteks võrdselt 
südame-veresoonkonnahaigus-
tega. 

Südametervis algab suust

Suuinfektsiooni 
tekitajad 
tõstavad ka vere 

hüübimisaktiivsust, 
mille tagajärjel 
moodustuvad 
mikrotrombid.

Aju- ja südame-
infarktiga 
patsientidel 

leidus palju enam 
hambast pärit 
infektsioone

Haiged hambad ja halb suuhügieen võivad kaasa tuua paljude üldhaiguste (diabeet, reuma, astma jne) ägenemise.          Foto: sxc.hu
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SUUR
SÜDAMEPÄEV

RAPLA SADOLIN SPORDIHOONE

Kepikõnniõppus ja matk

Sõudeergomeetrite võistlus

Sulgpalli karikavõistlused segapaaridele

Jõusaalitreening

Squashitreening

Elustamisõppused

Body Balance treening

Orienteerumisõppus ja väike võistlus

Jalgratta turvalisus ja jalgrattamatk

Loeng „Hambatervis – kuidas hoida kokku hambravi pealt?“

Figuurisõprade šõu.

Aeroobikatreening

Auhindade loosimine

Vesiroosi tervisepargis

(rada avatud kahe tunni jooksul!)

– ATO Spordiklubi

– ATO Spordiklubi

– treener Jorma Vangonen

– treener Raivo Erm

– EPR Raplamaa Selts

– orienteerumisklubi Orvand

– jalgrattaklubi KoMo

Suuhügienistide Liidu president Laili Lutsar

Aasta Kaalujälgija 2011 Regina  -26 kilo! Rapla grupi kaalulangetajad!

– treener Liina Randpere

kell 11.00

kell 12.00

kell 13.00

kell 14.00

kell 15.00

Terve päeva jooksul toimuvad erinevad tervisemõõtmised :tööealisele elanikkonnale

kehamassiindeks, vererõhk ja organismi rasva %, kolesterool, veresuhkur (vajalik olla enne mõõtmist SÖÖMATA vähemalt 2 tundi), kopsutest

(30 min - 5 €)MASSAAZ

KAASA SPORDIJALATSID!

RAPLA VALLA
TERVISE EDENDAMISE

KOOSTÖÖPROJEKT 2012

22. aprill 2012  RAPLA
Südamepäevast osavõtt  on TASUTA

projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond

Rapla vald

Võimalus müüa tervisetooteid ja terviseteenuseid,

registreeri ja küsi infot: telefonil  56069732 (Sandra)

Raikküla vald
19. aprillil Paka mäe jooks – 
Raikküla
21. aprillil liikumispäev - Raik-
küla, Lipa, Kabala
Sõudeergomeetrite võistlus – 
Kabala
25. aprillil tervise mälumäng – 
Purku
16.-22. aprillini südamenädal 
Kabala Spordimajas – eelregist-
reerijatele spordimaja kasutus 
tasuta 
21. aprillil tervisemõõtmised – 
Kabala
Sulgpalli algõpe 
Iseseisev treenimine (näidist-
reening) 
Tervis kaardile – tutvustus, Ka-
bala

Käru vald
13. aprillil veresoonte kontroll 
Käru raamatukogus (tasuline). 
Registreerimine tel 5698 5633
16. aprillil kl 19 joogatreening 
Käru koolimajas, juhendaja Jaa-
na Kala
17. aprillil kl 19 segarühma Kä-
rutajad avalik treening koolima-
jas, juhendaja Valdo Rebane
18. aprillil kl 17 väljasõit Mär-
jamaa ujulasse. Registreerimine 
tel 749 2666 17. aprillini
19. aprillil kl 18 rulluisutree-
ning terviserajal

20. aprillil kl 10-18 - tule tutvu 
raamatukogus tervisliku toitu-
mise ja liikumisalase kirjandu-
se väljapanekuga (saab vaadata 
terve nädala jooksul)
21. aprillil kl 11-14 Tervise-
messike koolimajas. Kl 14-15 
Idla võimlemine neidudele ja 
naistele koolimajas, juhendaja 
Kadri Tiis
22. aprillil liikumispäev “Sinu 
sammud loevad”, kl 11-13 kepi-
kõnd, juhendaja Ilvi Pere. Kl 15 
vabastav hingamine koolimajas, 
juhendaja Janika Sirvi
23. aprillil kl 18 jalgrattamatk 
vallavanemaga. Start bussipea-
tusest

Kohila vald
22. aprillil tervisepäev „Sinu 
sammud loevad“ (kepikõnd, 
rattasõit, rulluisutamine, koles-
terooli, vererõhu, veresuhkru 
mõõtmine)
Liikumine „Ära kogu kilogram-
me, vaid kilomeetreid“ ja osale-
jate autasustamine
23. aprillil Jüriööjooks Kohila 
valla erinevate asutuste, rühmi-
tuste, seltside kollektiividele

Märjamaa vald
6. aprillil kl 19 Märjamaa rah-
vamaja kino- ja konverentsiruu-
mis Mart Metsala loeng „Kuidas 

olla südamega inimene?“
17. aprillil kl 12 südamlik käru-
ralli beebide ja väikelastega
18. aprillil kl 17.30 Märjamaa 
raamatukogu II korruse saalis 
loeng „Terved hambad läbi elu“, 
Laili Lutsar, Eesti Suuhügienisti-
de Liidu president  
22. aprillil Märjamaa rahva-
majas
kl 11 loeng „Kolesterool - sõber 
või vaenlane?“ Idandid. Tervis-
like salatite ja värskelt pressitud 
mahlade degusteerimine Jane 
Hainsalu soovitusel. Toodete 
kaasaostmise võimalus.
Kl 12 üle-eestiline liikumispäev 
“Sinu sammud loevad“. Matka-
mäng “Reis ümber maailma“, 
korraldajad Inga ja Valdo Kan-
gur ja Seiklusring OÜ

Juuru vald
Juuru rahvamaja ja gümnaasiu-
mi ruumides ja ümbruses
22. aprillil kl 11-14
Avatud käimisrada 1 km, 3 km, 
5 km
Sõudeergomeetrite võistlus 
Loengud (tromboos ja selle ris-
kifaktorid; tervislik toitumine, 
vedelikuvajadus, liikumine). 
Tööealiste inimeste haigestumi-
sed südame-veresoonkonnahai-
gustesse, statistiline ülevaade)
Tervisenäitajate mõõtmised 

Kõnnimustri testimine
Aeroobika näidistund
Näitus, käeline tegevus. 

Vigala vald
16.-18. aprillini “Tervislik töö-
koht – sinu tervise kingitus” 
(tervislike näitajate kontrollimi-
ne, tervislik toitumine kolmes 
ettevõttes)
16.-22. aprillini “Otsid tree-
ningkaaslast?” Kaaslased ratta-, 
jooksu-, käimistreeninguks 
leiad 
http://minu.vigala.ee/cmtls/1/7
17. aprillil ujumine Märjamaa 
ujulas
19. aprillil jooga Vana-Vigalas
21. aprillil jooga Vana-Vigalas, 
loeng “Meie tee joogani” http://
www.joogaruum.ee/
22. aprillil jalgrattamatk (18 km

Kaiu vald
16.–22. aprillini
Mitu sammu tegin Kaiu tervi-
serajal?   
Aktiivsem kepikõndija meie 
vallas 
Looduslikud ravimid Viivilt 
21. aprillil matk Presidendi 
matkarajal Aegviidu - Jäneda

Järvakandi vald
22. aprillil üleriigiline liikumis-
päev – valla SÜDAMEPÄEV:

Avatud kolm erineva pikkuse ja 
raskusastmega terviserännaku 
rada – 2 km, 5 km ja 7 km. Üks 
radadest titakärudega läbimi-
seks (poolel distantsil ka käru-
aeroobika)
Kepikõnni õpetus ja raja läbi-
mine
Rajal on kehakinnituspunktid 
juur- ja puuviljadega
Päeva jooksul on võimalus 
mõõta tervisenäitajaid 
Koos juhendajaga valmistatakse 
ja degusteeritakse toorsalateid
Vigursõit jalgratastel ISAD JA 
LAPSED. Selle sihtgrupi meeste 
tervisenäitajate mõõtmine.
Tervisekaupade laadake
“Keldrijääkide konkurss” (hoi-
dised)
Zumba töötuba
Oriflame’i terviseprogramm
Südamemeditatsioon
Päeva lõpus loositakse osalenute 
vahel loosiauhindu
Nädala jooksul on avatud ter-
viseteemaliste trükiste jagamis-
punktid aleviraamatukogus, 
teenindusmajas, gümnaasiumis, 
lasteaias, kultuurihallis, valla-
majas, noortekeskuses 
16. aprillil kultuurihalli Kul-
tuuri Kohvikus “Meeste-eri“ 
(meeste tervise teemal loeng ja 
erinevad tegemised)
19. aprillil organismi diagnos-

tika aparaadiga Tanita BC 545, 
personaalsed toitumisnõuanded 
(Kristiina Kuusing)

Kehtna vald
22. aprillil kl 12–15 
Südamepäev Valtu spordimajas:
Ujumistreener Maris Jäägeri 
nõuanded ja põhitõed ujumaõp-
pimisest, näidisharjutused
Vesivõimlemine, treener Natalja 
Kurgan
Ujumine, avatud saunad, mõle-
mad basseinid
Võimalik kasutada jõusaali ja 
võimlat

Rapla vald, 
info www.rapla.ee
1. aprillil südamepäev Alu 
Spordihoones
8. aprillil südamepäev Kodila 
koolimajas
15. aprillil südamepäev Kuu-
siku raamatukogus ja lasteaia 
ruumides ja ümbruses
22. aprillil südamepäev Rapla 
Sadolini Spordihoones
29. aprillil südamepäev Hagudi 
koolimajas ja ümbruses

Südamenädal Rapla maakonnas

Tänavune Raplamaa (M)Elu Mess toimub juba viiendat korda üritusena, kus propageeritakse ka tervist ja turvalisust. 
Sel aastal on peatähelepanu spordivigastuste, sealhulgas ekstreemspordivigastuste ennetamisel. Teenusepakkujad, sh 
spordi- ja turvatarvete müüjad, tervisetoodete pakkujad – kõik on oodatud Raplamaa (M)Elu Messile! Tervise ja tur-
valisuse teemal registreerimine ja täpsem messiinfo telefonil 484 1124 või e-posti aadressil: ylle.ryyson@tervis.ee


