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Aprill 2011  Terviseleht on projekti „Rapla maakonna terviseteadlikkuse projekt tööealisele elanikkonnale“ tegevus. Seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond. 

Mehed!
Te olete isad, abikaasad, pojad, kallimad ja vennad. Just selliseid tiitleid 
saavutate te elus. Teie naised, lapsed, sõbrannad tahavad elada koos 
teiega täisväärtuslikult, õnnelikult, heaolu tundes. 

10 aastat on naiste ja meeste oodatava eluea vahe. Iga naise soov on 
veeta vanaduspõlve üheskoos kalli kaasaga. Kui vajate motivatsiooni 
enda tervise eest seismisel, mõelge oma lähedastele, kelle jaoks te olete 
kõige olulisemad maailmas. Hoolige nii iseendast kui ka lähedastest. 

Mõelgem hetkeks, mis mõjutab 
teie tervist? Kas see on tõesti 
pelgalt sport ja sõltuvusained ehk 
üldistatult öeldes eluviisid? On 
tervis vaid haiguse puudumine? 
Kindlasti mitte. Selleks, et elada 
tervena, tuleb teada, millised on 
tervist kujundavad ja mõjutavad 
tegurid.

Tervis ei ole vaid tegevus - 
tervislikult toitumine, tervist soo-
dustavas keskkonnas elamine jne. 
Tervis on käsitletav väga holistli-
kult ning tõlgendusi ja lähenemisi 
on palju, aga tervist mõjutavad 
tegureid veel rohkem. Need on 
sotsiaalsed (nii sotsiaalmajanduslikud kui ka psühholoogilised), kesk-
kondlikud, majanduslikud, poliitilised, demograafilised, kultuurilised 
ja käitumuslikud. Muidugi on ka individuaalsed bioloogilised mõjurid, 
mida ei saa muuta - iga, sugu, pärilikkus. Samas on suur hulk tegureid, 
mille mõjuvälja on võimalik kontrollida ja suunata. 

Üksindus ehk puuduvad sotsiaalsed sidemed on sageli kõige olulisem 
tervise riskitegur. Sotsiaalse sidususe olemasolu ehk kvaliteetsed, 
toimivad, üksteist toetavad inimsuhted on mõlema sugupoole jaoks 
tervise tarviline vara, mida ei asenda nüüdisaegsed suhtlusportaalid 
või mingid muud aseained.

Oma roll mehe eluea pikendamisel on ka naistel. Tänapäeva 
ühiskonnas on tekkinud supernaise kuvand – edukas, karjääriredeli 
kõrgeimale pulgale pürgiv kõiges orienteeruv naine. Kui naised on 
üha võimukamad, suutlikumad ning haaravad võimalikult palju ohje 
enda kätte, siis tekib küsimus, mis jääb meestele. Naised, ärge soovige 
kõigega ise hakkama saada - jätke meestele nende roll, iga inimene 
tahab tunnetada enda vajalikkust. Eks ole ju koopaajast teada see, et 
naised on koduhoidjad ja mehed kütivad saaki. Seega on loomupäraselt 
meestele sisse kodeeritud neile omased isikuomadused kaitsta ja hoida 
peret. Mehele peab alles jääma tema roll, mille suhtes ei tohi samas ka 
liialt nõudlikuks muutuda.

Elagem sümbioosis, arvestades mõlema poole erisusi - rohkem 
sallivust, püüdlusi üksteist mõista. Väärtustagem nii enda kui ka 
kaaskodanike tervist ning nautigem seeläbi kvaliteetset elu.

Liina Kokk,
Raplamaa tervisedendaja assistent

Terviseprojekt Raplamaa 
tööealistele inimestele

Maire Kõrver

Riigikogu liige Sven 
Sester on edukalt kaalu 
langetanud ligi 40 kilo.

Sven Sester (41) kaalus veel 
2008. aasta sügisel 146 kg. Kasvu 
on tal 182 cm ja nüüdseks kaalub 
ta 108 kg. “Aga vahepeal jõudsin 
juba 100 kiloni,“ märgib ta.

Millest sai alguse teie kaa-
lulangus? 

See oli juhuste kokkulan-
gemine – lihtsalt üks asi viis 
teiseni. Novembris 2008 oli 
üks telesaade, kuhu mind kui 
tõelist ahelsuitsetajat (2 pakki 
päevas!) eksperimendis osalema 
kutsuti. Saates näidati, milline 
on suitsetaja väljahingatav õhk 
ja nikotiinisisaldus, ja milline 
siis, kui 36 tundi ühtegi suitsu 
ei tõmba. Juba selle ajaga olid 
kopsud veidi puhtamad. Öeldi, 
et eksperiment ei kohusta mind 
suitsetamist maha jätma.

Aga kui otsesaate järel panin 
mobiili sisse, oli tulnud kokku 
mitukümmend sõnumit ja vas-
tamata kõnet. Nii kõnede kui ka 
sõnumite sisu oli ühene – sooviti 
edu suitsetamisest loobumise 
puhul ning elati kaasa. Mulle 
tegelikult meeldis suitsetada ja 
ma ei plaaninud loobuda.

Kuna olin juba poolteist päeva 
suitsuta olnud, siis mõtlesin, 
et võikski proovida nii jätkata. 
Tegelikuks ajendiks olid siiski 
sõbrad, kes olid eksperimendile 
niiviisi reageerinud. Esimesed 
nädalad olid rasked, kuid pidasin 
vastu. Aga kaal hakkas tõusma! 
Siis käis krõps peast läbi - sain 
aru, et pean elustiili muutma. 
Mõtlesin, et muidu ei mahu ma 
varsti ka külg ees uksest läbi.

Mida olete kaalulangetami-

seks ette võtnud? Kas näiteks 
rasvaimule dr Pree juures te ei 
mõelnud? 

Jõudsin oma mõtetes selleni, et 
tuleb jälgida, mida söön ning olla 
kehaliselt aktiivne. Alustasin kõn-
dimisega ja menüü muutmisega. 
Küsisin nõu toitumisspetsialisti-
delt ja otsisin infot internetist. 
Varasema rammusa toidu nagu 
hapukapsas ja sealiha asendasin 
kana ja kalaga, nisujahutooted 
aedviljaga. Enne olid juurviljad 
mu meelest vaid jäneste ja minu 
kalli naise toit - nüüd mulle 
maitseb väga nt ühepajatoit ja 
tavapärased salatid. Abikaasal 
on ka kergem – enam pole vaja 
kahte eri sööki teha nagu enne, 
kui ta tegi endale kerget ja mulle 
rammusat.

Kiirustamise tõttu ma varem 
alati hommiku- ja lõunasööki ei 
söönud, sest ka halba enesetun-
net, nagu mõnel on, sellest mul 
polnud. Esimene söök sattus 
vahel hilisõhtule ja ise ikka imes-
tasin, et söön ju harva, kuidas siis 
kaal järjest kasvab. 

Nüüd söön 4-5 korda päe-
vas, et organism lõpetaks toidu 
salvestamise. Arusaadav, miks 
kehakaal tõusis, kui ainult korra 
päevas sõin: keha võttis asja nii, 
et mine tea, millal uut „bensiini“ 
peale tuleb, parem talletan selle, 
mis on. Kui süüa tihedamalt, 
aga väikseid koguseid, siis keha 
tunnetab, et pole vaja varusid 
koguda – sest uut kütet tuleb 
pidevalt peale. 

Kuidas sport kaasa aitab? 
Arvan, et ülekaalulise suit-

sumehena oli mul tervis veel 
niigi hea vaid tänu sellele, et 
nooruses sporti tegin. Aga olin 
ennast käest lasknud – nt jala 
neljandale-viiendale korrusele 
minnes võttis kõvasti hingelda-
ma. Sõber elab mul vähem kui 

500 m kaugusel ja sõitsin tema 
juurde autoga! Hakkasin rohkem 
jala käima. Talvisel ajal jõusaalis 
lindil jooksen 10-15 km ja tõstan 
rauda. Algul oli 2 km kõndidagi 
pingutus. 

Esimestel nädalatel läbisin 
lindil 2-3 km, hoides pulssi 130 
kandis, ise higistasin ja olin 
väsinud. Võhma hakkas juurde 
tulema, kui kaal langes. Sain 
hakkama juba 6 km tunnitem-
poga, siis 7 km. Alguses vaid 
pool tundi, siis 35 minutit, siis 
45 – kuni ühel hetkel jõudsin 

7 km tunnitempoga tund aega 
käia. Eks see ole tuim töö, mitte 
nagu pallimäng, kus kohe tuleb 
ka emotsioon. Aga siht oli silme 
ees ja tahe viis sihile. 

Algul ma poleks suutnudki 
joosta. Kui saavutasin 7,5 km 
tunnitempo, hakkasin juba 
sörkima. Nüüdseks võin joosta 
10-11 km tunnis kuni paar 
tundi järjest ning korra kuus teen 
vähemalt 20 km otsa. Siseruumis 
sportimisele ja lindil sörkimisele 
toob vaheldust suvine aeg, kui on 
hea väljas joosta. 

Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 
“Tervislike valikute ja eluviiside 
soodustamine” sai toetust ka 
Rapla maavalitsuse „Rapla maa-
konna terviseteadlikkuse projekt 
tööealisele elanikkonnale“. Projekt 
keskendub eelkõige tervisealasele 
teavitustööle. 

Projekt kestab viis kuud - 7. 
veebruarist kuni 30. juunini 2011. 
Eesmärk on tööealise elanikkonna 
töötuse ja mitteaktiivsuse enne-
tamine, vähendades tervislikel 
põhjustel tööturult väljalangenud 
inimeste osakaalu terviseteadlik-
kuse tõstmise abil.

Projekti raames valmib kasutaja-
sõbralik Raplamaa tervisedenduse 
kodulehekülg, mida järjepidevalt 
täiendatakse. Samuti levitatakse 
Anonüümsete Alkohoolikute 
tugigrupi infomaterjale. 

12. aprillil toimub Raplamaa 
XIV tervisekonverents „Meeste 

tervis“. Sel aastal on konverents 
pühendatud meeste tervise teema-
le. Ka käesolev terviseleht „Tervise 
Edendaja“, mis keskendub meeste 
tervisele, on selle projekti üks 
tegevus.    

Tervisedendus on olnud 
soolisuse suhtes valdavalt neut-
raalne, kuid viimastel aastatel 
on ilmnenud vajadus läheneda 
meeste ja naiste tervisele erinevalt. 
Rahvastiku tervise seisukohalt on 
ohuks ja ebasoodsama olukorra 
näitajaks meeste (69,8) ja naiste 
(80,1) oodatava eluea vahe 10 
aastat. 

5. juunil toimub Järvakandis 
tervisemess „Teadlikkus terve 
olemisest“, kus antud projekti 
toetusel käsitletakse tervisliku 
toitumise teemat ning jagatakse 
sellekohast teavet. 

Projekti rahastab Euroopa 
Sotsiaalfond.

Eluviisi muutes vabanes 
Sven Sester ligi 40 kilost 

Sven Sester 2008. aastal – kaalu 146 kg, ahelsuitsetaja. Fotod: erakogust

Sportlik, tervislikult toituv, suitsetamisest loobunud Sven Sester 
on nüüdseks ligi 40 kg kergem.
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Kristo Ausmees,  
meestearst

Viimaste aastate Eesti inim-
arengu aruanded toovad 
riigi jätkusuutliku arengu 
olulisema riskifaktorina 
välja eestimaalaste madala 
oodatava eluea. Olulised 
riskifaktorid on seejuures 
vähesed tervelt elatud 
aastad, riskikäitumise ja 
vigastussurmade sagedus, 
vähene füüsiline aktiivsus 
ning suur mõnuainete 
tarvitajate hulk.

Eesti kohta öeldakse, et siin 
on üldise inimarengu ja haritu-
se erinevus võrreldes keskmise 
eluea indeksiga üks suurimaid 
kogu maailmas: eestlased on küll 
võrdlemisi kõrge elatustasemega ja 
hästi haritud, kuid seevastu kehva 

tervise ja sellest tuleneva lühema 
elueaga. 

 Seejuures on haridusindeks ja 
elatustase viimase 15 aasta jooksul 
pidevalt tõusnud. Samas üldise 
inimarengu indeksi ja elujärje 
tõus pole aga edaspidi jätkusuutlik 
ilma tervete inimeste ja üldise 
tervisekäitumise muutusteta.

Esmakordselt juhtis tervisega 
seotud riskikäitumisele tähelepanu 
viie aasta tagune, 2006. aastal aval-
datud Eesti Inimarengu Aruanne. 
Toona tõid aruande koostajad 
olulisemate riigi jätkusuutliku 
arengu riskifaktoritena välja mees-
te madala keskmise eluea ning 
naiste ja meeste oodatava eluea 
väga suure erinevuse. 

Viie viimase aastaga pole olulist 
muutust toimunud - meie mehed 
elavad eesti naistest keskmiselt ligi 
kümme ja pool aastat vähem. Eu-
roopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas 
on see tervisefaktor negatiivsem 
ainult üksikutes riikides.

Kurba arvuderida täiendab ka 
madal tervelt elatud aastate arv, 
keskmine eesti mees elab hetkel 
tervena ainult 54 aastat!

25 aastaga Euroopa 
tervemate hulka

Igal aastal kogu riigis toimu-
va südamenädala eel on sobiv 
meelde tuletada, et väga suurt osa 
oma terviseriskidest saame ise 
vähendada. Esiteks, tundes huvi 

oma tervisenäitajate vastu ja käies 
regulaarses tervisekontrollis. Kui 
palju on tegelikult Eestis mehi, 
kes lasevad iga aasta mõõta oma 
vererõhku või teavad peast enda 
veresuhkru näitu? Kindlasti võiks 
selliseid mehi olla palju rohkem... 

Teiseks, oluline osa terviseris-
kide ja haiguste kujunemisel on 
meie enda igapäevastel eluviisidel 
ja riskikäitumisel. 

Erinevate hinnangute alusel on 
alkohol ja tubakas kogu maailmas 
terviseriskide tekitajate hulgas 
ühed olulisemad mõjutajad, seega 
on alkoholi- ja tubakapoliitika 
tänase ja lähituleviku Eesti ühis-
konna üks kõige laiaulatuslikumalt 
tervist ja heaolu parandada võiv 
riiklik tegur. 

Lisaks saab eelmainitud inim-
arengu aruannetest lugeda, et ainult 
üks kolmandik Eesti inimestest te-
geleb regulaarselt tervisespordiga, 
pooled ei tunne aga liikumise vastu 
mingit huvi. Ilmselt võime ka siit 
otsida põhjusi, miks meie inimestel 
esineb rohkelt kroonilisi ja kasva-
jalisi haigusi, kehakaalu tõusu ja 
vaimsest ülekoormusest tingitud 
stressi, peretülisid, mõnuainete 
tarvitamist ja vigastusi. 

Faktid, et 56% täisealistest Eesti 
meestest on Tervise Arengu Insti-
tuudi uuringute alusel ülekaaluli-
sed ning enamikel juhtudel on see 
seotud vähese liikumise ja valede 
toitumisharjumustega, on kurvad 

ja ühed kehvemad Euroopa Liidus. 
On selge, et riik ei saa meie eest 
otsustada, palju ja mida me sööme, 
kui aktiivselt tegeleme spordiga 
või millal kontrollime oma tervist. 
See peab jääma iga inimese enda 
otsustada ja sõltub sellest, kas me 
tahame tulevikus olla terved. 

 Mehed liikuma 
Samuti ei saa meie meeste tervist 

parandada ainult majanduskasv ja 
välisinvesteeringud, vaid eelkõige 
meie enda panustamine oma ter-
visesse. Eestlased võiksid 25 aasta 
pärast olla ühed tervemad ja seal-
juures ka edukamad ja rõõmsamad 
Euroopa kodanikud. 

See eeldab põhjalikke muutusi 
kõikjal - nii riigi, omavalitsuse, 
kogukonna, pere kui ka iga üksiku 
inimese tasandil. Eelkõige peaksi-
me aga hakkama panustama välise 
kesta asemel sisusse ehk muutma 
oma tervisekäitumisega seotud 
igapäevaseid harjumusi.

Eestis elab ainult 420 000 tööeas 
meest, neist ligi 220 000-l on prob-
leeme ülekaalu ja sellest tulenevate 
terviseprobleemidega. Üks lähima 
kümnendi eesmärke võiks olla, et 
täna regulaarselt terviseliikumise 
või -spordiga tegelevate meeste arv 
kahekordistuks ning Eesti mehed 
oleksid aastal 2035 tervemad, 
rõõmsamad ja aktiivsemad ning 
seeläbi ka paremad isad oma lastele 
või vanaisad lastelastele. 

Margus Viigimaa,  
südamearst

Südamenädala peateema on sel 
aastal liikumine, mis on parim 
viis ennetada südamehaigustesse 
haigestumist. Lisaks südame-
haigustele saame regulaarse ke-
halise aktiivsusega langetada ka 
vähihaiguse riski. Liikumine on 
vajalik igas vanuses inimestele 
ka töövõime tõstmiseks ja hea 
enesetunde saavutamiseks.

Kuidas aitab liikumine sü-
dant tervena hoida?

Regulaarne kehaline aktiivsus 
avaldab soodsat toimet väga 
mitmete mehhanismide kaudu. 
Alaneb kõrgenenud vererõhk, 
väheneb „halva“ ja suureneb 
„hea“ kolesterooli tase, väheneb 
tromboosirisk, langeb kehakaal, 
paraneb meeleolu. Lisaks pa-
raneb suhkru ainevahetus, mis 
hoiab ära suhkruhaiguse tekke. 
Seega teeme liikumisega oma 
kehale ja vaimule hindamatu 
teene, mida keegi teine meie eest 
teha ei saa.

Milline liikumine on süda-
mele hea ja kui palju peaks 
liikuma?

Kehalise koormuse liikidest 
on eelistatumad ühtlase koormu-
sega tegevused nagu kõndimine, 
matkamine, kepikõnd, jooks, 
jalgrattasõit, tantsimine, sõud-
mine, ujumine, vesiaeroobika, 
suusatamine, uisutamine ja rull-
uisutamine. Seega on võimalusi 
väga palju ja igaüks saab nendest 
välja valida sobivamad. 

Euroopa Kardioloogide Seltsi 
„Terve südame valem“ soovitab 
südame kaitsmiseks 3 km kõndi 
või 30 min ükskõik millist mõõ-
dukat liikumist päevas. Uurin-
gud näitavad, et südamehaiguste 
ennetamiseks on olulisim liiku-
misharrastuse regulaarsus, mitte 
intensiivsus. Südant aitab hoida 
ka väiksema intensiivsusega 
regulaarne liikumine. Üks kord 
nädalas tehtav tervisetreening ei 
kaitse südant. 

Näiteks korvpall ja teised 
liikumismängud võivad hasardi 
tingimustes viia südame üle-
koormusele. Harvad pole olnud 
ka juhud, mil keskealine mees 
tuuakse infarktiga haiglasse otse 
palliplatsilt. Üle 40-aastastele 
tervisespordiga alustajatele 
soovitan eelnevalt teha südame 
koormustesti. Sellega saame 
näha südame ja veresoonte 
käitumist kehalisel koormusel 
ja määrata ka optimaalse pulsi-
sageduse tervisetreeningul.

Terve südame heaks tee reibast 
kõndi vähemalt 30 min päevas 
5-7 päeval ehk minimaalselt 
3-4 tundi nädalas. Kehalise 
võimekuse arendamiseks on 
vajalik teha 3-5 korda nädalas 
20-60 minutit treeningut, mille 
intensiivsus peaks olema 60-90% 

maksimaalsest ealisest südame 
löögisagedusest. Pulsisageduse 
ealine maksimum on 220 lööki 
min lahutada vanus (aastates), 
s.o 50-aastasel inimesel 170 
lööki min. Kehaline treening 
südame löögisagedusega 70-85% 
maksimumist arendab aeroobset 
võimekust, treening 60-70% 
maksimumist (50-aastasel ini-
mesel 100-120 lööki min) annab 
võimekust säilitava ja kehakaalu 
langetava efekti. Pulssi loetakse 
randme- või kaelaarteril 15 
sekundi jooksul ja saadud arv 
korrutatakse neljaga. Pulsisa-
gedust on soovitav kontrollida 
umbes 10 minuti möödumisel 
tervisetreeningu alustamisest. 
Pulsimõõtmine on tunduvalt 
lihtsam pulsikellaga.

Vajaliku kehalise koormuse 
võib saada koos igapäevaste 
toimetustega, kui teed vähemalt 
10 000 sammu päevas. Alustage 
väikestest asjadest! Kasutage 
lifti asemel treppi, parkige oma 
auto kaugemale, tulge bussist 
mõni peatus varem maha. Kõik 
see aitab tugevdada teie tervist. 
Parajast koormusest annab tun-
nistust meeldiv reipus, toonuse 
tõus ja energiatulv. Paraneb ka 
meeleolu ja une kvaliteet.

Miks paljud inimesed  
ei liigu piisavalt?

Peamise põhjusena, mis ta-
kistab noorematel inimestel 
rohkem liikuda ja tervisesporti 
teha, tuuakse ajapuudus. Ea-
kamatel häirivad sportimist 
valdavalt kõrge vanus ja halb 
tervis. Eelkõige peetakse tree-
ningut efektiivseks vahendiks 
meeleolu parandamiseks ning 
kehakaalu langetamiseks. Kah-
juks paljud inimesed ei seosta 
tervisetreeningut ja liikumist 
südame-veresoonkonna haiguste 
ennetamisega, vererõhu langeta-
misega ning soodsa mõjuga vere 
kolesteroolile. „Hea“ kolesterooli 
tõstmiseks on liikumine üks 
paremaid vahendeid.

Tervisetreeningu ja liikumise 
ärajätmine tulenevalt ajapuudu-
sest on sissejuurdunud vale mõt-
lemine. See on tegelikult suur 
eksiarvamus, kuna liikumisest 
saadav lisaenergia muudab töö 
produktiivsemaks ja kvaliteet-
semaks. Sellest saavad hästi aru 
need, kes tegelevad regulaarselt 
tervisespordiga. Alustamiseks 
on vaja see lisaaeg päevaplaani 
sisse planeerida. Edaspidi kom-
penseerib liikumine ajakulu töö 
efektiivsusega.

Liikumine on oluline ka va-
nematele ja kroonilisi haigusi 
põdevatele inimestele. Uurin-
gud on näidanud, et liikumist 
harrastavad eakad on tervemad 
ja tulevad oma eluga paremini 
toime. Sobiva intensiivsusega 
kehaline koormus leevendab 
krooniliste haiguste vaevusi ja 
võib vähendada ravimite (eriti 
uinutite, antidepressantide) tar-
vitamise vajadust. Südamehaigu-
si, hüpertooniatõbe, suhkurtõbe, 
osteoporoosi ja liigesehaigusi 
põdevad patsiendid peavad 
liikumisstiilide ja liikumise 
intensiivsuse osas kindlasti nõu 
pidama oma arstiga.

Südamearstina soovin teile 
kõigile mõnusaid tunde ter-
visespordiga  tegelemisel. Ilus 
kevadilm on hea aeg alustami-
seks. Siis on süda terve ja elu 
elamist väärt.

Ülle Rüüson,  
vigastuste ennetamise 
projektijuht

Aegade algusest on meestesse 
kodeeritud kaitsta, võidelda, saaki 
taga ajada – olla kõva mees. Täna ei 
pea tegema enamikku neist asjust, 
mis ammustel aegadel meestelt 
riski võtmist nõudis, kuid ikkagi 
vehivad kolmeaastased püssidega, 
noored mehed kihutavad autodega 
ja kakeldakse nii tõekspidamiste 
eest kui ka tihtilugu lihtsalt purjus 
peaga kõva mehe tiitli nimel. 

Paraku peavad naised elama 
sageli aastaid ilma meesteta. Sest 
mees on saanud otsa enne seda 
õiget aega, kui on ülesanded siin 
ilmas täidetud – lapsed suureks 
kasvatatud, elu vilju nauditud. 
Üheks oluliseks meheröövijaks on 
vigastused.

Vigastused on oluline rahva-
tervise probleem kogu maailmas, 
põhjustades igal aastal enam kui 5 
miljonit surmajuhtu, moodustades 
9% enneaegse suremuse tõttu 
kaotatud eluaastatest. 

Surm on enneaegne, kui see 
saabub enne vanuserühma eel-
datava eluea lõppu – näiteks 
20-aastase mehe surma puhul on 

kaotuseks 49,5 aastat, sest just 
nii palju on Eesti meestel selles 
vanuses statistika järgi keskmiselt 
veel elada. Näiteks 2006. aastal 
kaotas Eesti rahvas 57 234 eluaastat 
ehk 12% kogu tervisekaotusest 
just vigastuste tõttu. Vigastuste 
tõttu kaotatud aastatest 86% langes 
enneaegse suremuse arvele ning 
suurimad kaotajad olid mehed 
vanuses 20-65.

Terviseriskidest põhjustavad 
suurimat tervisekadu Eestis 
suitsetamine ja alkoholi liigtar-
vitamine. 

 Samuti ka ülekaalulisus ja füü-
siline inaktiivsus. Suurem osa 
suitsetamisest,  alkoholi ja nar-
kootikumide tarbimisest tekkinud 
tervisekaost langeb meestele. Eestis 
kaotatakse võrreldes Euroopaga 
oluliselt enam eluaastaid sõltuvus-
ainete tarbimise tõttu. 

Vigastussurmad vähendavad 
Eesti meeste keskmise eluea 
statistilist näitajat umbes kolme 
aasta võrra. Eestis suri 2009. aastal 
vigastuste tagajärjel kokku 1278 
inimest, neist 78% olid mehed. 
Eesti oli vigastussuremuselt Leedu 
ja Läti järel Euroopas kolmandal 
kohal. Vigastussuremuskordaja 
Eestis on 93, aga ELi keskmine on 
39 ning näiteks Maltal, Hollandis 
ja Inglismaal on vigastussuremus-
kordaja alla 30. 

Meeste vigastussuremus ületab 
naiste näitajaid olulisel määral 
kõigis vanuserühmades. Näiteks 
vanuserühmas 25-34 on arves-
tusega 100 000 inimese kohta 
vigastussurmasid meeste puhul 
võrreldes naistega 9 korda enam!

Vähendades vigastussurma-
sid, saavutaksime positiivse iibe 
kiiresti!

Mammutikütid tänapäeval 

Rohkem tähelepanu meeste tervisele!

Näiteks 2008. aastal oli Eestis 
vigastussurmasid 1358, samas 
loomulik iive - 674. Kõige rohkem 
on hukkutud liiklusõnnetustes, 
alkoholimürgistuse tagajärjel ja 
tuleõnnetustes. Suurimaks vigas-
tussurmaks oli aga enesetapp. 

Vigastussuremus Raplamaal on 
vähenenud alates 2005. aastast kõi-
kides gruppides (mehed, naised, 
lapsed). Ka meil on vigastussure-
mus põhiliselt meeste probleem. 
Peamised surmapõhjused on olnud 
sõidukiõnnetused ja enesetapud. 
Mõlemad liigid on tugevalt seotud 
emotsionaalse tervise ja psüühilise 
seisundiga. Meeste suurem vigas-
tussuremus võib oluliselt tuleneda 
sotsiaalsest soorolliootusest, mille 
tõttu on meestel riskantsem ja 
ebatervislikum eluviis ja ohtlikum 
elukutse.  

Vigastused on tagajärg. Igal 
vigastusel on oma põhjus. See 
võib olla ka väsimus ja tähelepa-
nu nõrgenemine ületöötamisest, 
halvad peresuhted, mis viivad 
enesehävitusliku käitumiseni, 

ühiskonna kõrgenenud normid 
edukusele, mis viib vähemedukad 
masendusse. Lüüakse käega ja 
uputakse pudelisse. Põhjuseid 
on palju ja põhjuse leiab alati, ka 
riskivaks käitumiseks.

Vigastuste tõttu haigestumine 
on meestel kõrgeim vanuses 20-24 
ja kestab statistiliselt 54. eluaastani. 
Sportimisel ja olmetegevustes 
saadud vigastused moodustavad 
üle poole kõigist vigastustest. 
Vigastuste kaugtagajärjeks on 
püsiva tervisekahjustuse teke ehk 
puue. Meestel on see kõrgeim 
30-44aastaste vanusegrupis.

Vigastuste ennetustöö täiskasva-
nud elanikkonna seas ja tööealiste 
meestega on väga komplitseeritud. 
Laste ja eakate puhul on prevent-
sioon lihtsam. Seetõttu olemegi sel 
aastal võtnud huviorbiiti meeste 
tervise ja tõstnud esile, et lisaks 
naistele ka mehed ise muretseksid 
oma tervise eest ja seega ühtlasi ka 
oma naise ja laste heaolu pärast. 

Vigastused on välditavad! 
Artiklis on kasutatud  

Eesti Haigekassa ja Taavi Lai materjale. 

Vigastussuremuse põhjused meeste seas Raplamaal 
2004-2008 absoluutarvudes 
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Liikumine hoiab 
südame tervena
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Mare Pruks 
paari- ja seksuaalterapeut, 
naistearst  

Juba maailma loomisel 
selgus, et ühest inimesest 
ei piisa. Vaid kahekesi 
koos – paarina, mehe ja 
naisena – on elul mõtet. 
Ainult nõnda saab see 
jätkuda.

Jumal tuli vastu Adama palvete-
le ja lõi tema küljeluust naise Eva, 
et viimane oleks „ezer k`negdo“ 
– abistaja tema vastu (Genesis, 
2:18). Abistaja tema vastu – mida 
see võiks tähendada? Talmudist 
võib lugeda: „kui mees on vää-
riline, on naine tema abiline; kui 
ta ei ole vääriline, siis on naine 
tema vastu“. Sõnum kõige esi-
mesest paarisuhtest maailmas on 
järgmine: mehest sõltub, kuidas 
paarisuhe töötab. Mehe kohus on 
olla vääriline, et naine saaks olla 
tema abiline, partner ja kaaslane. 
Kui mees ei ole vääriline, on naine 
tema vastu.

Seesama vastuolu vaevab paare 
ka tänapäeval. Iga suhte algus on 
vaimustav, täis armastust, ootusi 
ja lootusi. Mis siis juhtub kahe 
armastaja vahel pikkade kooselu-
aastate jooksul? Miks kujuneb 
kooselu nii raskeks, et paljud 
ei suuda seda taluda ja lähevad 
otsima uut kaaslast? Et MEES 
loodi esimesena kui kõige algus 
ja alus, kannab tema suuremat 
vastutust perekonna ja paarisuhte 
eest. Mees, keda naine toetaks, kes 

oleks vääriline, on paarisuhtes 
andja, kaitsja, juht ja õpetaja.

Andja ei ole rahastaja. Andja 
peaks toetama oma pere liik-
meid hingeliste hädade korral, 
vajadusel peaks ta olema kohal 
ja valmis õlga alla panema. Ta 
peaks seisma selle eest, et kõigil 
oleks hea ja turvaline. Õpetajana 
peaks mees kogu oma käitumise, 
suhtumise ja hoiakutega ette näi-
tama, kuidas olla eeskujulik mees, 
isa, abikaasa. Siin ei kehti ütlus, et 
tehke minu sõnade, mitte minu 
tegude järgi. Tähtis on anda head 
eeskuju kõiges, nii riietuses kui ka 
eluviisis, nii rasketel aegadel kui 
ka rõõmupäevil. 

Kui tekib probleeme, võtab 
juht ohjad enda kätte. Mees 
peaks tegema otsused, arvestades 
seejuures ka oma lähikondsete 
soove, ja ta peaks tulemuste eest 
ka vastutuse enda kanda võtma. 
Pereelu ei ole 50 % osalusega 
seltsing. Pereelusse tuleks panus-
tada sajaprotsendiliselt, põhimõtte 
järgi: mida annad, seda ka saad. 
Kaitsja toetab ja turvab oma pere 
liikmete  eneseväärikust, nende 
usku endasse ja oma perekonna 
eluviisi ning väärtustesse.

Muutunud soorollid: naise-
likud mehed ja mehelikud 
naised

Kas tänapäeva mehele käib 
üle jõu olla vääriline kaaslane 
naisele? Kas see suutmatus olla 
naise silmis vääriline võibki olla 
paljude suhete lagunemise põh-
jus? Kas sellepärast paarilised 
nii sageli pööravadki teineteise 
vastu? Veel sada aastat tagasi oli 
mehe ja naise roll sõnaselgelt ja 
kindlalt määratletud. Mees olid 
leivateenija, naine sünnitas lapsi 
ja hoidis kodu.    

Tänapäeva muutunud soorolli-
de puhul koheldakse naisi mees-
tega võrdselt. Naised määratlevad 
end meeste loodud terminite 
alusel, nad püüavad end teostada 
meeste maailmas meeste arusaa-
made järgi. Üldjuhul saavad nad 

sellega ka hakkama. Aga kõik see, 
mida nii mehed kui ka naised 
ootavad vastassugupoolelt, on 
jäänud endisaegseks. 

Kuigi paarisuhe ei ole meestele 
kõige tähtsam asi maailmas, oota-
vad nad paarisuhtelt ikka vastas-
tikust armastust. Nad tahavad, et 
naine oleks naiselik, toetav, õrn ja 
hoolitsev, usaldusväärne ja mehele 
pühendunud. Naised aga ei vasta 
enam meeste ootusele, nemad on 
omaks võtnud ja omandanud nii 
mõnegi mehele omase väärtuse: 
nad vastutavad, juhivad ja õpe-
tavad ning on nendes tegevustes 
„mehe eest väljas“.

Õnnelik suhe eeldab oskust 
jääda positiivseks ka 
pingelises olukorras 

See, kuidas asjad kahe inimese 
vahel kulgema hakkavad, sõltub 
sellest, milliste soorolli normidega 
kumbki partner paarisuhtesse 
tuleb, millised on nende  eelistu-
sed, mida nad peavad normiks. 
Kui need rollid omavahel ei 
sobi, on oodata konfliktiderohket 
kooselu. 

Ameerika psühholoogi Harold 
Raushi 1974. aastal tehtud uuring 
selgitas, et paarisuhtega rahulole-
vaid ja õnnelikke paare ühendab 
viis, kuidas nad lahendavad konf-
likte. Selgus ka, et ainult 31% 
kõigist probleeme tekitavatest 
vastuoludest on lahendatavad. Ai-
nult nende viimaste pärast tasuks 
tolmu üles keerutada. Niisiis: 69 
% juhtudest riidlevad partnerid 
lahendamatute probleemide ehk 
omaenda elu umbsõlmede pä-
rast. Lahendamatute probleemide 
sisuks on enamjaolt raha, seks, 
laste kasvatamine ja sugulastega 
suhtlemine.

Veel selgus uuringust, et need 
paarid, kes oskavad hästi riielda 
ja on oma suhtega rahul, suu-
davad säilitada dialoogi. St. kui 
üks räägib, siis teine kuulab, 
ning vastupidi. Suhtemeistritel 
õnnestub probleemidest rääkimist 
alustada pehmelt, vältides teise 

süüdistamist, halvustamist või 
kritiseerimist. Nad suudavad ka 
riiuks kippuvat kõnelust vaos 
hoida. Selle juures on eriti oluline 
mehe osa konflikti vaigistamisel.

Kui mees reageerib jutuajamise 
teravale algusele negatiivselt ja 
vastab omakorda teravalt, on 
võimatu lahingut ära hoida. Mehe 
osaks on säilitada rahu ja tasakaal, 
et kõnelus ei pööraks konfliktiks. 
Raskes olukorras tuleb püüda 
säilitada dialoogi, suhtuda ja 
suhelda vastuvõtlikul viisil, visata 
nalja, näidata välja oma positiivset 
suhtumist partnerisse. 

Konflikt häirib meest enam 
kui naist. Kui tunded on mängus, 
reageerib mehe organism kõige 
ägedamalt just sellele, mida ta 
kuuleb. Naised on teadagi sõ-
naosavamad kui mehed. Naiselt 
tulev halvakspanu, kriitika, alan-
damine ehmatab meest, ta saab 
vihaseks ja solvub. Sellele reagee-
rib mehe organism vererõhu ja 
südame löögisageduse tõusuga, 
ta läheb pingesse ja tunneb end 
ebamugavalt. 

Kui paari omavahelise suhtle-
mise viis on valdavalt näägutav-
virisev, kui ollakse vastastikku 
teineteisel kõri kallal, mõjub see 
mehe tervisele laastavalt. See on 
ka üks kõrgvererõhutõve põh-
justest. 

 Seega on suhte kvaliteet mehe 
üldise heaolu ja tervise seisuko-
halt esmatähtis. Ärgem unus-
tagem, et tangot saab tantsida 
ikka kahekesi. Võime iseennast 
näha on paarisuhtes eriti väär-
tuslik oskus. Teist süüdistada on 
kerge, selle asemel tuleks kanda 
vastutust omaenda tunnete ja 
käitumise eest. Tunnetades oma 
rolli paarisuhtes, saab panustada 
sellesse suhtesse ja anda endast 
parim. Kuigi mehel ja naisel on 
paarisuhtes erinevad rollid, võiks 
neil olla ühine eesmärk. Mõlemal 
võiks olla soov ja tahe teha kõik, 
et suhe toimiks, pakuks mõlemale 
rahuldust ja õnnetunnet. Siis 
saaks elu jätkuda.

Siim Ausmees,
„Mehed Liikuma“ eestvedaja

Meditsiiniõde Andras Laugamets 
on mitmekülgne inimene, kes 
lisaks kiirabitööle ja koolitus-
tegevusele teostab end ka Tartu 
Maratoni nelikürituste meditsiini-
tegevuste korraldamisel ja maailma 
kriisikolletes inimesi aidates. Tema 
üheks peamiseks loenguteemaks 
on kujunenud äkksurmad.

Andras Laugamets, mida mõis-
tetakse südame äkksurma all?

Südame äkksurm ehk kardiaalne 
äkksurm on inimese ootamatu, 
mitte-eeldatud surm suhteliselt 
hea tervisliku seisundi foonil, 
millele eelneva 24 tunni jooksul on 
esinenud erinevaid südamekaebusi 
nagu valu  rinnus, õhupuudus ning 
mille esilekutsujaks on südamehai-
gus. Peamisteks südame äkksurma 
põhjusteks on südamelihase infarkt 
ning südame rütmihäired.

Kui tihti võib midagi sellist 
juhtuda?

Äkksurma loetakse üheks 
juhtivaks surmapõhjuseks kogu 
Euroopas ja statistika kohaselt 
võib seda haiglaväliselt juhtuda 
62 korda 100 000 inimese kohta. 
Enamasti arvestatakse siin juures-
olijatega juhtunud äkksurmasid. 
Selle määratluse järgi võiks Eestis 
aastas surra kuni 800 inimest - äkki 
ja tunnistajate juuresolekul.

Eesti kiirabibrigaadid on viima-
se kümnendi jooksul teostanud 
keskmiselt 577 haiglavälist elus-
tamiskatset aastas. Tänu kiirabi 
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
paranemisele on loodud paremad 
eeldused kiireks spetsiaalsete 
taaselustamisvõtete kasutamiseks 
haiglavälise äkksurma korral.

Kuidas on olukord harrastuss-
portlaste seas?

 Olles aastaid tegutsenud erine-
vate spordiürituste meditsiiniabi 
korraldamisel, võib öelda, et 
äkksurmad ja ka muud tõsised 
tervisehäired sportimisel tabavad 
tavaliselt keskeas mehi, kes on 
oma vanuse kohta üle keskmise 
treenitud, kuid ei jälgi piisavalt 
oma tervist. Naised seevastu on 
südamehaiguste eest kuni 45. 
eluaastani rohkem kaitstud ja 
seega on ka sportimisega seotud 
äkksurmasid naiste seas üliharva. 

Näiteks Saksamaal tabab südame 
äkksurm aastas 100 000 inimest, 
neist surmajuhtumitest ligi 900 on 
otseselt seotud spordiga. Spordiga 
seotud äkksurmade alla loetakse 
tavaliselt surmasid sportimise ajal 
ja kuni 2 tundi pärast sportimist. 

Täpset statistikat Eesti kohta 
ei oska öelda, aga kindlasti sureb 
rohkem inimesi teleka ees kui 
sportides. Rõhutan, et tuleb vahet 
teha kehakultuuri ja saavutusspordi 
vahel. Liiga suur võistluskoormus 
võib tõsta äkksurmade riski.

Südamega hätta sattunud 
harrastussportlasi iseloomustab 
tõsiasi, et paljudel neist on varem 
olnud tervisekahjustusi, mida ak-
tiivselt sportides lihtsalt eiratakse 
või ei olda neist teadlik. Halvimal 
juhul võib see viia äkksurmani. 
Seega aktiivne liikumisharrastus 
eeldab ka aktiivset oma tervise 
monitooringut! Abi on koormuse 
taluvuse uuringutest spordiarsti 
pilgu all.

Äkksurm võib inimest tabada 
mis tahes hetkel. Kuidas peaksid 
kaaskodanikud käituma, kui see 
nende kaaslasega juhtub?

Tuleb helistada kiirabisse ja 
juhtumist teatada. Seejärel tuleks 
alustada taaselustamisvõtetega - 
ideaalis nii kunstlik hingamine kui 
ka südamemassaaž. NB! Abistajad 
peaksid enne elustamise alustamist 
veenduma, et abivajaja on tead-
vuseta ning tal on ebanormaalne 
hingamistegevus.

Kas kõrvalseisjate hirmust või 
oskamatusest tingituna, rakenda-
takse esmaseid taaselustamisvõt-
teid tunnistajatega äkksurmade 
puhul enne kiirabi saabumist 
ainult 28% juhtudel. Uuringute 
põhjal suurendab aga elustamis-
võtete kasutamine ellujäämise 
võimalust kaks kuni kolm korda. 
Neid tulemusi annaks kindlasti 
parandada inimeste oskuste ning 
enesekindluse tõstmise kaudu 
äkksurmas patsiendi abistamisel!

Kas äkksurmast elustatul tekib 
tüsistusi?

Oluliseks meditsiiniliseks 
tüsistuseks on neil aju hapniku-
vaegusest tingitud ajukahjustus 
ja sellest tulenevad sotsiaalsed 
probleemid ning edaspidi raskused 
hakkamasaamisel igapäevaelus.

Mehest sõltub, kuidas paarisuhe töötab

Esmaabioskused 
võivad päästa 
äkksurmast!

Andras Laugamets.

Vaid paarina, mehe ja naisena - saab elu maailmas jätkuda. Foto: www.lapublishing.com

Elustamine ei ole raketiteadus
Inimene on teadvuseta?

Kutsu teisi appi!

Ava ülemised hingamisteed

Abistatav ei hinga normaalselt?

Helista 112

Tee 2 korda suust suhu hingamist,  
seejärel 30 massaažitõuget rindkerele  

tempoga 100 x minutis 
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Armastus ja seksuaalsus

Toetame üheskoos 
heategevuslikku 
algatust!

Swedbanki annetuskeskkonnas 
saab toetada käesoleva aasta jook-
sul Eesti Tervisedenduse Ühingu 
lastekodulaste ja personali sek-
suaaltervise koolituste projekti. 
Eesmärk on seksuaalkasvatuse 
koolituste abil edendada lasteko-
dulaste seksuaaltervist, ennetada 
riskikäitumist ja teavitada per-
sonali. 

Annetuste arvelduskonto on 
221045826484. Täpsemalt saab or-
ganisatsiooniga tutvuda kodulehel 
www.tervis.ee

Kindlasti saab eduka annetus-
aasta tulemustest osa ka Rapla 
maakonna lastekodu. Seega jääme 
lootma lahketele annetajatele. Vt 
Swedbanki annetuskeskkonnas 
leheküljelt www.swedbank.ee/
tuletoeta lisaks ka teisi Eesti elu 
edasi viivaid algatusi. 

Südamekabineti info
APRILL – SÜDAMEKUU

RAPLA MAAKONNAHAIGLAS  
0-korruse kabinetis labori vastas

Andres Agan, 
“Mehed Liikuma” eestvedaja

Kas panite tähele, et 2010. 
aastal hakati oluliselt 
rohkem rääkima meestest 
ja nendega seonduvast? 
Toimusid mitmed meeste 
tervisekonverentsid, avaliku 
elu tegelased langetasid 
silmnähtavalt oma kehakaa-
lu. Mis juhtus?

Kõige tõenäolisemalt on Eesti 
ühiskonnas hakatud mõistma, et 
hea tervisega mees on muutumas 
üha suuremaks varanduseks ja 
areng ei tähenda üksnes investee-
rimist betooni. Meeste tervis on 
aga Eestis üpriski halvas olukorras 
- meie meeste keskmiselt tervena 
elatud aastate arv jääb veel oluliselt 
alla Euroopa Liidu keskmisele. 
Samuti pole kiita ka Eesti meeste 
keskmine eluiga, rääkimata selle 
näitaja suurest vahest naiste ja 
meeste vahel. 

Siiani on meeste tervise pea-
mised riskifaktorid olnud seotud 
keskkonna- ja elustiiliga, aga 
viimastel aastatel on oluliseks 
riskifaktoriks kujunenud ka väär 

tervisekäitumine ja ülekaalulisus, 
mis üldjuhul on tingitud vähesest 
liikumisest ja valest toitumisest. 
Viimaste uuringute järgi teeb ainult 
26% Eesti meestest regulaarselt 
tervisesporti. Kõik see sunnib mõt-
lema, kas saaks midagi ette võtta 
kiretu statistika muutmiseks?

Tartumaa aktiivgrupp  
tegutseb hoogsalt

2010. aasta alguses kutsuti Tartus 
ellu meestele suunatud tervise- ja 
liikumisprojekt „Mehed Liikuma“, 
mis võttis eesmärgiks muuta Eesti 
meeste tervisega seotud hoiakuid, 
parandada nende tervisetead-
likkust ning tõsta seeläbi meeste 
tervelt elatud aastate arvu. 

Kogu projekti kõige õnnestu-
numaks tegevuseks võib pidada 
koostöös Tartu maavalitsuse, 
Tartumaa Spordiliidu ja Tartumaa 
Arendusseltsiga Tartumaa meeste 
tervise- ja liikumisalase aktiivgrupi 
loomist mullu juulis. Tagasihoid-
likult alustanud tegevusest on 
praeguseks välja kasvanud ligi 
50 liikmega regulaarselt kogunev 
terviseklubi, kus kõigil osalejatel 
on paika pandud kindel eesmärk 
ja tegevused selle saavutamiseks. 

Oluline on märkida, et kõikidel 
klubi liikmetel on võimalus läbida 
põhjalik tervisekontroll, millega 
saab paremini teada oma tervise-
näitajatest. 

Klubi koondab eneses mitmeid 
Tartumaa vallavanemaid, ettevõt-
jaid jt muidu aktiivseid mehi, kes 
hoolivad nii iseenda kui ka teiste 
Tartumaa meeste heast tervisest. 
Tundub, et üheskoos tegutsemine 
toob hoopis rohkem kasu kui 
üksi jooksmine või kangi tõstmi-
ne. „Mehed Liikuma“ projekt on 
korraldanud näiteks Eesti esimese 
meeste vesiaeroobikapäeva Aura 
veekeskuses ja osaleb ka üleriigilise 
südamenädala raames toimuvate 
tervise- ja liikumisürituste korral-
damisel Lõuna- Eestis. 

Aktiivgrupil on igal kuul kaks 
ametlikku üritust, mis on suunatud 
eelkõige sportimisele ja omavahe-
lisele sotsialiseerumisele. Üheks 
väikeseks eesmärgiks on enesele 
seatud ka võimalikult erinevate 
spordialade harrastamine, et kõi-
kidel meestel oleks võimalik leida 
kõige sobivam tegevus. 

Samuti võime uhkusega öelda, 
et Tartumaa mehed on ka ühe 
täiesti uue spordiala maaletoojad. 

Nimelt käidi Tartumaalt täna-
vu märtsis Soomes, kus õpetati 
lehmalüpsipingi heitmise põhitõ-
desid. Tulemuseks on aktiivgrupi 
liikmete poolt heidetud talvine 
maailma- ja kodumaine rekord 
ja selge eesmärk juba sellel suvel 
korraldada ka Eestis pingiheitmise 
meistrivõistlused.

Aeg on tegutsema hakata!
Igasuguste gruppide kooskäi-

mise ja -toimimise järjepidevus 
sõltub otseselt nende eestvedajate 
aktiivsusest, klubiliikmete endi 
positiivsest suhtumisest, ühiskon-
na ootustest ja samuti rahalistest 
võimalustest. Tartumaa meeste  
aktiivgrupi puhul on kõik need 
kriteeriumid täidetud ehk erine-
vate organisatsioonide koostöös on 
suudetud välja arendada aktiivselt 
tegutsev poolesajaliikmeline kamp, 
mille tegevust peab muuhulgas 
oluliseks ka Euroopa Liit, rääki-
mata riiklikest rahastajatest või 
ettevõtjatest toetajatest. 

Projekt „Mehed Liikuma“ loo-
dab südamest, et meeste  liikuma-
hakkamise sõnum levib sellel aastal 
ka Raplamaale! Raplamaa mehed, 
hakake liikuma!

Alates 18. aprillist kuni 22. maini 2011 toimub 
üleriigiline paikkonna tervisemõjurite uuring, mille 
valimis on meie maakonnast viis valda.

Paikkonna tervisemõjurite uuringut viiakse 2011. 
aastal läbi esimest korda ja andmeid kasutatakse 
teaduslikel ning rakenduslikel eesmärkidel. 

Uuring annab Eesti kohalikele omavalitsustele 
olulist teavet, millele tuginedes kujundada kohalikku 
sotsiaal- ja tervisepoliitikat, arendada teenuseid ning 
prognoosida võimalikke tulevikus esile kerkivaid riske 
ja vajadusi. 

Uuringu küsimustik koosneb kolmest suuremast 
osast: taustaandmed (sugu, vanus, elukoht jms), 
tervisekäitumine (terviseseisund, toitumine, alkoholi, 
tubaka, narkootikumide tarvitamine, kehaline aktiiv-
sus jms) ning keskkonnast tulenevad tervisemõjurid 

(teenuste kättesaadavus, turvalisus, sotsiaalsed suhted 
nii lähedastega kui ka kogukonnas jms).

Osalemine antud uuringus on väga oluline. Mida 
suurem on vastajate arv, seda täielikumalt kirjeldavad 
tulemused olukorda ja annavad tervisevaldkonna 
otsuste langetamiseks vajalikku informatsiooni valla 
tasandil. See on suurepärane võimalus kaasa rääkida 
oma linna või valla tervisevaldkonna planeerimisel. 

Uuringu kohta saab lisainformatsiooni küsida 
e-posti teel: karl.viilmann@tai.ee või helistades 
tööpäevadel kella 17-19 telefonil 5383 0562.

Palume aktiivset osalust, nii saame meie maakonna 
elanikkonna tervise ja tervist mõjutavate tegurite 
kohta võimalikult objektiivse ülevaate ning selguvad 
parendust vajavad valdkonnad. Kõige parema pildi 
saame ise anda enda tervist mõjutavatest teguritest.

www.raplamv.ee/tervis

Mehed liikuma!  Foto erakogust 

Südamenädala  
liikumisüritused 2011 
Traditsioonilise südamenädala avab sel aastal üle-eestiline liikumis-
päev „Sinu sammud loevad“, et tuletada kõigile meelde, kui oluline 
on liikumine ja füüsiline aktiivsus südamehaiguste ärahoidmisel. 

Pühapäeval, 17. aprillil on kogu Eestis avatud liikumisrajad ning 
toimuvad erinevad liikumist propageerivad üritused, kuhu kõik on 
oodatud kas lihtsalt kõndima, jooksma, rattaga sõitma või kepikõndi 
tegema. Kõikide liikumispäeval osalejate läbitud kilomeetrid pannak-
se kirja ning arvutatakse kokku ja nii saab vaadata, kus asuvad Eesti 
aktiivseimad tervisesõbrad. 

Südamenädalal 17.-23.04 Rapla maakonnas:

Südamepäevad Rapla vallas:
Raplas 17.04 Sadolini Spordihoones, tervisepargis ja promenaadil 

kepikõnnimatk eri distantsidel, sõudeergomeetrite võistlus, sulgpal-
litreening harrastajatele, stripaeroobika, jooga, pilatese võimlemine, 
squashimängu juhendamine, avatud jõusaal. Kodila koolimajas ja 
selle ümbruses 17.04 tervisekäimine, latiinoaeroobika, sulgpalli-
treening ja pilatese võimlemine. Alu Spordihoones 18.04 pilates ja 
sulgpallitreening, 19.04 kõhutantsutreening. Hagudi koolimajas ja 
selle ümbruses 19.04 kepikõnnitreening, matk, sulgpallitreening, 
joogavõimlemine. Kuusiku raamatukogu saalis südamenädalal 
jooga- ja kõhutantsutreeningud.

Südamenädal Järvakandi vallas:
17.04 terviserännak 2 km, 5 km ja 7 km rajal. 
18.-21.04 liikumisravi praktilised tunnid.

Südamepäev Käru vallas: 
16.04 Tervisemessike.

Südamepäev Kehtna vallas: 
17.04 kepikõnd, jõusaalis harjutused treeneri juhendamisel, loeng 

tervislikust liikumisest ja toitumisest, tegevused lastele, iluvõimlejate 
esinemine, ujumine basseinis, vesivõimlemine.

Südamepäev Juuru vallas:
17.04 Juuru rahvamaja ja gümnaasiumi ruumides: loeng liikumise 

ja toitumise, jooga, stressi maandamise ning insuldi ennetamise tee-
mal. Näidistreening, tervisenäitajate mõõtmine ning loodustoodete 
näitus. 1 km, 3 km ja 5 km käimisrada, sõudeergomeetri võistlus ja 
loosiauhinna jagamine.

Südamenädal Kohila vallas:
17.04 tervisepäev „Sinu sammud loevad” (kepikõnd, välijõusaali 

näidistreening, tervisetestid), 20.04 Jüriööjooks töökollektiividele.

Südamenädal Märjamaa vallas:
Loeng kaaniravist, beebidega käruralli, vallavalitsuse südamlik 

tööpäev, loeng „Südamlikud suhted”, film tervislikust toitumisest, 
köögiviljamahlade valmistamine, matk looduses, tantsuline 
tervisetrenn.

Südamepäev Kaiu vallas:
16.04 valla meistrivõistlused sõudeergomeetril, jõusaal kõigile, 

käsitööde näitus, liikumine terviserajal.

Südamenädal Vigala vallas:
17.-23.04 tervislike eluviiside infotahvel Vana-Vigala TTKs, 

raamatukogus, Kivi-Vigala rahvamajas. 17.04 TTK juurest käimine 
1 km, 3 km ja 5 km rajal. Soojendusharjutused, käimine, tervisekont-
roll, loeng tervislikust toitumisest ja liikumisest, tervislike toitude 
valmistamine. 18.04 töövõimlemine TTKs, Kivi-Vigala põhikoolis, 
Vana-Vigala põhikoolis ja Vigala vallavalitsuses.

21.04 ujumine Märjamaa ujulas.

Üleskutse Käru, Järvakandi, Rapla, 
Raikküla ja Kehtna valla elanikele! 

Mehed, hakkame liikuma!

12. aprillil kl 9–12
13. aprillil kl 9–12
19. aprillil kl 9–12

20. aprillil kl 9–12
27. aprillil kl 9–12
28. aprillil kl 9-12

Südame-veresoonkonna haiguste ennetamise  
programmi raames

analüüsid (üldkolesterool, kolesterooli fraktsioonid, • 
triglütseriidid, veresuhkur)
EKG• 
nõustamine• 
vajadusel kordusuuringud, koormustest • 
veloergomeetril, vererõhu 24-tunnine monitooring

Pöörduda võivad kõik 30–60aastased  
mõlemast soost isikud.

Vastuvõtule tulijad peavad olema ravikindlustatud. 

Täpsem info polikliiniku registratuurist  
tel 489 0710 ja 489 0711

ja aadressil www.raplahaigla.ee 


