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IGAPÄEVASUITSETAJAID ON JÄRJEST VÄHEM
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PASSIIVNE SUITSETAMINE ON VÄHENENUD
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RAHVUSE LÕIKES ON SUITSETAMISE LEVIMUS ÜHTLUSTUMAS
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SUURIMASSE RISKIRÜHMA KUULUVAD MADALAMA 

HARIDUSTASEMEGA JA TÖÖTUD INIMESED
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MUUTUSED SUITSETAJATE VANUSRÜHMADES – NOOREMAID 
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SUITSETAMIST ALUSTATAKSE HILISEMAS VANUSES
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KÕIGE SUUREMAD PROBLEEMID JA VÄLJAKUTSED TÄNA 1

 Krooniliste kopsuhaiguste riskiteguriks ei ole mitte ainult 

tavasigareti suitsetamine vaid ka kõigi teiste suitsetavate tubakatoodete 

tarbimine nagu näietks e-sigarett, vesipiip ja kuumutatavad tubakatooted

 Tubakatööstus ei maga vaid tekitab endale pidevalt uut tarbijaskonda, 

pakkudes nö “tervislikumaid tooteid” müües tegelikult nikotiinisõltuvust

 Turundusstrateegiad on näiliselt suunatud loobujatele, kuid tegelikult 

noortele

 Esimese sigareti suitsetamisega alustavad noored aina vanemana, 

esimese e-sigareti suitsetamist aga vastupidiselt nooremana 8



KÕIGE SUUREMAD PROBLEEMID JA VÄLJAKUTSED TÄNA 11

 Selleks, et haigestumus ja suremus kroonilistesse haigustesse langeks

tuleb takistada nikotiinisõltuvuse tekkimist läbi paremini sihitatud 

ennetustöö ja erinevate abistavate teenuste pakkumise riskirühmade 

hulgas

 Alternatiivsed nikotiini või tubakatooted ei kuulu tõenduspõhiste

loobumisvahendite hulka, selleks on ainult tervishoiutöötajate ja arstide 

poolt soovitatavad ravimid

 Kortermajade rõdudel suitsetamine – seadus ei kaitse mittesuitsetajat

 Keskkonnareostus ja kliimamuutused – vähk on ka väga nendega seotud
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TUBAKA TUHAT NÄGU

 Traditsioonilised tubakatooted

 Alternatiivsed tubakatooted — kõik tubakat sisaldavad tooted

 Tubaka alternatiivtooted — nikotiiniga tooted

 Tubakatoodete imitatsioonid

Tubakatarvitamine on muutnud vormi



ALTERNATIIVSED TOOTED

VESIPIIP

➢ CO hulk 30 korda suurem sigaretisuitsust

➢ Erinevate kantserogeensete kemikaalide hulk neli 

korda suurem

➢ Kolm korda rohkem peenosakesi

HERBAALSIGARETID

➢ Ei sisalda tubakat ega nikotiini

➢ Sisaldavad vereurmarohtu, puju, varjulille, 
koirohtu, mesikat ja muid lisandeid, mis võivad 
sisaldada toksilisi aineid

➢ Suitsetamisel eraldub tavasigaretist hulgaliselt 
rohkem tõrva ja vingugaasi

➢ Eestis levinuim kanepi suitsetamine, mida 
võidakse suitsetada nii tubakaga segatult kui 
puhtalt

SUITSUVABAD TUBAKATOOTED (snus)

➢ Suitsuvabad tubakatooted on klassifitseeritud kantserogeenseteks 

ning teadaolevalt sisaldavad need 28 erinevat kantserogeenset 

ainet 

➢ Suitsuvabade tubakatoodete ja tavasigarettide samaaegne 

kombineeritud tarvitamine toetab ja suurendab nikotiinisõltuvust 

E-SIGARET

➢ Elektroonilised ehk e-sigaretid on patareitoitel vahendid, mille 
eesmärgiks on aurustada ning viia kasutaja hingamis-teedesse 
keemiline segu

➢ Suitsetatavad segud nii nikotiiniga kui ka ilma. Sisaldavad keemilisi 
ühendeid nagu propüleenglükool, glütserool, maitse- ja lõhnaained

➢ E-sigarettidest saadava „suitsu“ täpne koostis varieerub tooteti 
väga tugevalt
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APTEEK KUI ARSTIDE KÄEPIKENDUS

 Apteegisekkumine on kõige kuluefektiivsem sekkumine (OR=2,6)

 Teieni jõuab sihtgrupp, keda arstid kätte ei saa

 Teil on hea ettevalmistus: olete parimad raviminõustajad ja igapäeva praktikud 
kliendisuhtluses

 Saate müüa tooteid ning siduda konkreetset klienti konkreetse apteegiga

 Ajalselt ja korralduslikult paindlik teenus

 Apteekide endi poolne huvi

 Apteek kui tervishoiuasutus vs apteek kui pood kaubanduskeskuses

 Positiivsed näited Soomest, Suurbritanniast ja Taanist 12



TUBAKAST LOOBUMISE TOETAMINE APTEEGIS

 Tervise Arengu Instituut (TAI) soovib edendada tubakast loobumise toetamist apteekides

 Apteeker on tervisevaldkonna spetsialist, kellel on head eeldused nõustamisteenuse 

osutamiseks

 Teenus on mõeldud täiendama – mitte asendama – meditsiinilist tubakast loobumise 

nõustamist, mida pakuvad tervishoiutöötajad ja rahastab Haigekassa

 Nende kahe teenuse vahel on mitu sisulist erinevust, näiteks ei ole apteegis võimalust 

pakkuda sama pikka visiiti ega kirjutada kliendile välja retseptiravimeid. Seega on oluline ka 

vajadusel suunata patsient ühelt teenuselt teisele

 TAI omaltpoolt on välja töötanud ühepäevase koolituse, mida pakume tasuta kõigile huvitatud 

proviisoritele ja farmatseutidele
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LÜHISEKKUMINE

▪ Selle kampaania raames ootame, et apteekides osutataks LÜHISEKKUMIST

▪ Lühisekkumise sisu on väga lihtne: küsida vähimagi põhjuse korral kliendilt, kas nad

puutuvad kokku tubakatoodetega ning seejärel soovitada igal tavitajal loobuda ja

tunnustada iga mittetarvitajat tema valiku eest

▪ Lühisekkumine võib kesta vaid 30 sekundit ja ei nõua apteekrilt palju ressurssi

▪ Pisike kuid võimas samm aitab lisaks nikotiini ja ravimite vastastikmõjude probleemi

avastamisele ka toetada tubakavaba elustiili ning juurutada arusaama, et

suitsetamisstaatus on tervishoiutöötajale oluline informatsioon
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KUIDAS MUUTUST TEKITADA? (NÕUSTAMISOSKUSED)

Oluline hinnata, kuivõrd inimene ...

 tahab muutuda

➢ Tahtmine: muutumise olulisus. Lahknevus hetkeolukorra ja tuleviku eesmärkide vahel.

Muutuse soodustamiseks arendada/näidata vastuolu hetkeseisu ja eesmärkide vahel

 on võimeline muutuma

➢ Võimelisus:
Enesekindlus ja suutlikkus

Kuivõrd inimene usub, et ta suudab muutusi teha

Seotud enesehinnangu ja enesetõhususega: kui inimene tahab muutuda, aga enesetõhusus on madal, 

siis kaldutakse ebamugavust vähendama läbi kaitsemehhanismide.

 on valmis muutuma

Valmisolek: prioriteedi küsimus. “Ma tahan, aga mitte praegu”
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NAR RAVIMIVORMID

 Plaaster - Tubakasõltuvuse ravi, 
sealhulgas võõrutusnähtude ja 
suitsetamise tungi leevendamine 
suitsetamisest motiveeritud 
loobumisel

 Loseng - Tubakasõltuvuse ravi, 
leevendades nikotiini ärajätunähte ja 
suitsetamistungi suitsetamisest 
motiveeritud loobumisel

 Närimiskumm - Nikotiini 

võõrutusnähtude leevendamine 

suitsetamisest loobumisel

 Suuõõnesprei - Tubakasõltuvuse ravi 
täiskasvanutel, leevendades nikotiini 
ärajätunähte, sh suitsetamistungi, 
suitsetamisest loobumisel või suitsetamise 
vähendamisel enne täielikku loobumist. 
Lõplik eesmärk on tubakatoodete 
kasutamise lõpetamine
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COVID-19

PÕHITÕED kuidas käitud praeguses olukorras

 Kanna maski ja palu seda teha ka kliendil

 Hoia kindlasti distantsi (2+2)

 Desifitseerida kõik pinnad, mida klient puudutab nõustamise käigus

 Palu kliendil mitte ravimipakendeid puutuda

 Kõige tähtsam on vältida lähikontakti

TERVISEAMETI JUHISED TEENUSTE PAKKUMISEL COVID-19 HAIGUSPUHANGU AJAL 18



“UUE TEENUSE” KÄIMA LÜKKAMINE

 Selleks, et riik teenuse rahastamist kaaluks, on vaja tõendust, et see on tehtav ja 
inimesed vajavad seda

 Seda aitaks toetada statistika, mida esitada, et otsustajaid veenda

 Need apteekrid, kellel on olemas koht ja aeg, et teha pikemat nõustamist on väga 

teretulnud seda tegema

 Teie ei pea inimeses motivatsiooni leidma vaid seda välja tooma.  Algused on alati 

keerulised

 Meie usume, et teil on suurem roll tervishoiusüsteemis, kui paki ulatamine kliendile
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TÄNAN KUULAMAST
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