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Mõtlemapanevad faktid

• Tubakas tapab igal aastal 5,4 miljonit inimest üle 
maailma, neist 1,6 miljonit inimest Euroopa 
regioonis (WHO, 2012).

• Rohkem kui 600 000 inimest hukkuvad igal aastal

passiivse ehk kaudse suitsetamise tõttu.

• Suitsetamise tagajärjel sureb iga kaheksa 
sekundi järel inimene. 
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Tubakas

Tubakas tappev igas vormis või maskeeringus 

Tubakas on terviserisk nr.1

• Südame-veresoonkonnahaigustele - 40% juhtudest

• Kroonilistele obstruktiivsetele kopsuhaigustele - 80% 
juhtudest

• Pahaloomulistele kasvajatele 30% juhtudest

sh. kopsuvähile 90% 

40% on neist haigustest ennetatavad. 

Tubakas on maailma juhtiv enneaegse surma põhjustaja,
mida on võimalik ennetada järgides tervislikke

eluviise (WHO 2006)
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Tubaka tarvitamine on krooniline sõltuvushaigus

• X-RHK alusel on tubaka tarvitamine psühhoaktiivsete 
ainete tarvitamisest tingitud psüühika ja käitumishäire, 
koodiga F17.25

• Vajalik üle saada kolmest sõltuvusest
• sõltuvustegevusest
• nikotiinsõltuvusest
• sotsiaalsest sõltuvusest

Suitsetamist on edendatud järgmiste paradoksaalsete 
mõistetega 

• Glamuur

• Ajaviide

• Romantika

• Seksikus

• Elegants

• Seltskond

• Lõõgastus

• Vabadus

• Iseseisvus

• Inimõigus

• Lahe olek

• Kultuur

• Saledus

• Rahuolek

• Tervis ???
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Väljakutsed turunduses

Lähtutud on järgmistest reeglitest, et

teha tubakatooted ja suitsetamine:

1) ihaldusväärseks ja moekaks

2) sotsiaalselt ja kultuuriliselt vastuvõetavaks

3) kättesaadavaks ja taskukohaseks

4) pikaaegseks tarvitamiseks, st sõltuvusttekitavaks   

Igapäevasuitsetajate jaotus Eesti 
täiskasvanud elanikkonna seas soo järgi

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012
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Igapäevasuitsetajaid Eesti täiskasvanud 
elanikkonna seas haridustaseme järgi

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012

Suitsetamine raseduse ajal (%)

Allikas: Eesti meditsiiniline sünniregister 2012



19.11.2013

6

Enneaegsus

• Sündimata beebi saab mürgiseid kemikaale tubaka 
suitsetamisest läbi platsenta. Tubakamürgid takistavad 
lootel saada hapnikku ja toitaineid, mis vajalikud 
kasvuks. 

• 14% enneaegseid sünnitusi ja 30% alakaalulisi beebisid on 
ema suitsetamise tulemuseks raseduse ajal.
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Suitsu proovinud õpilased (%) soo ja vanuse järgi 
2010.a. kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus
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Vesipiipu proovinud õpilased (%) soo ja vanuse järgi
2010.a. kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus
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Vesipiipu praegu suitsetavate õpilaste jaotus (%) s oo järgi kahes viimases 
HBSC uuringus
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Mille poolest erineb sigareti ja vesipiibu 
suitsetamine?

Vesipiibu seansil tõmmatakse sisse palju suurem suitsukogus 

kui tavasigareti suitsetamisel. Kui sigaretisuitsetaja tõmbab 

5—7 minuti jooksul tavaliselt 8—12 mahvi ja hingab sisse 

0,5—0,6 liitrit suitsu, siis vesipiibutaja teeb tavaseansil 

50—200 mahvi, millest igaüks sisaldab 0,15—1 liitrit suitsu. 

Seega võib vesipiibutaja ühel seansil sisse hingata mahuliselt 

rohkem kui 100 sigareti suitsu.

Allikas: WHO Study Group on Tobacco Product Regulation (TobReg), 2005
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Huuletubakas pannakse imenduma ülahuule ja igeme 
vahele

Viimase 12 kuu jooksul tarvitas huuletubakat 
vanusgrupis16-24 aastat soo järgi(TAI, 2012)

• Mitte kordagi: 76% meestest ja 91naistest

• Mõni kord aastas: 11% meestest ja 7% naistest

• Mõni kord kuus: 8% meestest ja 1% naistest

• Mõni kord nädalas: 3% meestest ja alla 1% naistest

• Iga päev: 2% meestest ja alla 1% naistest

• KOKKU (16-64 aastat, mehed ja naised)

• Mitte kordagi: 95%

• Mõni kord aastas: 3%

• Mõni kord kuus: 1%

• Iga päev: 0,3%
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Mida tubaka tarvitamine põhjustab
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Huuletubakas e. snus     1

• Huuketubakas  (rahvakeeli mokatubakas) on purustatud 
niisutatud tubakas (kuulike või pakend),
mis asetatakse ülahuule ja igeme vahele taskusse ja 
mis seisab seal minuteid või tunde, vastavalt maitsele...

• Huuletubakas sisaldab sõltuvust tekitavat nikotiini, ligi 
2000 keemilist ühendit  ja paarkümmend vähkitekitavat 
ainet.

• Huuletubakas ei ole ohutum kui sigaret, kuna nikotiini 
toime on tugevam ja kestvam 
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Huuletubakas e. snus    2

• Arvatakse ekslikult : 

• Huuletubakas ei saasta õhku, ei kahjusta teiste tervist, on 
ohutum. Huuletubakas ei kahjusta kopse ega tekita kopsuvähki.

• Huuletubakat saab tarvitada märkamatult, isegi klassis tunni ajal,
samal ajal kui suitsetajad peavad olema väljas külmas ja vihmas 
ning haisevad tubaka järele

• Arvatakse, et huuletubakas on hea alternatiiv suitsetamisest 
loobumisel. Tegelikult  huuletubakas leiduv nikotiin tekitab tugeva 
sõltuvuse ja sigarettide tarvitamise vajadus aina tõuseb.

Huuletubakas e. snus      3

• Huuletubaka tarvitamisel on 2-4 x kõrgem risk jääda 
sõltuvusse nikotiinist, võrreldes suitsetamisega.

• Mida varem alustad huuletubaka proovimisega, seda 
kiiremini ja tugevamini kujuneb sõltuvus nikotiinist. 

• Teismelised ei pea huuletubakat kõige meeldivamaks 
kogemuseks punaste silmade, vastiku maitse ja kipitava 
nina tõttu. Kuid ometi võidab populaarsust!

• *Ingebord Lund and Janne Scheffels, Norwegian Insitute for Alcohol and Drug Research (SIRUS) Sentrum, Oslo, Norway.  SNUS 
kasutamine Norra pererastide hinnangul ja kasutamine suitsetamisest loobumisel

• *Edvardsson et al.BMC Public Health 2012, 12:975 Research article „Snus user identity and addiction. A Swedish focus group study on 
adolescents“. Ingrid Edvardsson, Margareta Troein, Göran Ejlertsson and Lena Lendahls.
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Huuletubakas   4

• Huuletubakas on alaealistele kergesti kättesaadav.

• Diilerite käest ostavad sõbrad, vanem vend või isegi 
isa. 

• Huuletubakas on keelatud Euroopa Liidu riikides. 
Lubatud erandina Rootsis (rahvuslik pärand). Rootsis 
võib toota ja müüa ainult oma elanike tarvis. 

• Huuletubakas tuleb üle piiri turistidega, 
salakaubana, tellida saab internetist jne

Ühisrindena kõigil tasandeil:

• Kodu/perekond

• Isiklik eeskuju

• Lasteaed

• Koolikeskkond

• Töökeskkond

• Ühiskond: tervislikud hoiakud, valikud 

Kuidas võidelda tubaka vastu ?
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Nii näeb välja e-sigareti suitsetamine

http://www.youtube.com/watch?v=0pV8j81qX4U&eurl=http://www.e-cig.org/

Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul E-
sigaretti suitsetamise, soo ja vanuse järgi (TAI, 2012)

Vanusgrupis 16-24 aastat

Mitte kordagi: 90% meestest ja 92% naistest

Mõni kord aastas: 8% meestest ja 7% naistest

Mõni kord kuus: 0,9% meestest ja 0,4% naistest

Mõni kord nädalas: 0,4% meestest ja 0,4% naistest

Iga päev: 0,4% meestest ja 0,4% naistest

Kokku (16-64 aastat, mehed ja naised)

• Mitte kordagi: 95%

• Mõni kord aastas: 3,6%

• Mõni kord kuus, nädalas, päevas – alla 1%.



19.11.2013

16

E-sigaret

• Elektroonilised ehk e-sigaretid on patareitoitel 
vahendid, mille eesmärgiks on aurustada ning viia 
kasutaja hingamisteedesse keemiline segu. 
Suitsetatavad segud võivad olla nii nikotiiniga kui ka 
ilma ning sisaldada lisaks erinevaid keemilisi ühendeid 
nagu propüleenglükool, glütseriin, erinevad maitse- ja 
lõhnaained.

E-sigaret

• Senini ei ole piisavalt uuritud, kuidas e-sigaretis sisalduvad 
keemilised ained ja nikotiin omavahelises koosmõjus organismis 
reageerida võivad ning milline on nende toime inhalatsiooni teel 
manustamisel.

• Millised on kaugtagajärjed?

• Suitsetamisest loobumise vahend e-sigaret siiski ei ole. Kuna e-
sigareti kapslid sisaldavad nikotiini, siis suitsetaja 
nikotiinsõltuvusest ei vabane ning nikotiini kahjulik mõju 
organismile kestab edasi. 

• Kui e-sigaretist loobuda, jätkab suitsetaja edasi tavasigarettidega 
ja suuremates nikotiiniannustes kui varem.
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Suitsuprii klassi ennetusprogramm

Eestis alustati võistlust 2001.aastal Soome eeskuju l

Suitsetamisvastane ennetusprogramm koolinoortele : 
• ennetada või edasi lükata suitsetamise või suitsuvabade 

tubakatoodete tarvitamise alustamist üldse,
• motiveerida õpilasi tubakatoodetest loobuma,   
• toetada tubakavaba eluviisi.

2012/2013 õppeaastal alustas “suitsuprii klassi pro grammiga ” 
214 kooli, 842 klassi, 14100 õpilast. Lõpetas progr ammi 
edukalt  ja jäid suitsupriiks 82% alustanutest.

www.tai.ee

Tubakasuitsuses keskkonnas viibimine  -
täiendavad riskid mittesuitsetajale

• südame-veresoonkonnahaigused (+ 25%)
• kopsuvähk (+30%)
• KOK ja astma (40-60%)
• keskkõrva põletikud
• imiku äkksurma sündroom jt.

Tubakasuitsu kõrvalvoosse satub 55-70% tubaka põlemisel tekkinud 
ainetest. Kõrvalvoos on:  3,5 x rohkem tõrva; 6,8 x rohkem CO
ja 6.6 x rohkem nikotiini, kui selles tubakavingus, mille suitsetaja
Ise oma kopsudesse tõmbab.  
Kui mittesuitsetaja viibib terve päeva samades ruumides
suitsetajaga, kes tõmbab paki päevas, saab mittesuitsetaja õhust
kätte tubakavingu annuse, mis võrdub 7-8 sigaretile.
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Vähemalt tund aega päevas tubakasuitsuses 
tööruumis viibinute jaotus (%)

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012

Kodus suitsustes eluruumides viibinute jaotus (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012



19.11.2013

19

Tubakast loobumise nõustamise teenuse osutamine 
Eestis   

• Teenust osutatakse Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 
raames riiklikest vahenditest

• Teenust alates 16. eluaastast osutatakse Euroopa Sotsiaalfondi 
programmi “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013” 
vahenditest

• Avatud on 21 SLN kabinetti 19 tervishoiuasutuse baasil

• Tubakast loobumise nõustamise teenus on tasuta

• Nõustatakse kõiki pöördujaid, nii aktiivseid, kui kaudseid 
tubakatarvitajaid hoolimata vanusest

• http://www.terviseinfo.ee/tubakas/sln-kabinetid

Tänan!


