
Eesti TEH Võrgustiku X suvekool 

Läbi uuenduste parimate praktikateni 

Uued teemavaldkonnad: 

1. Terviseharitus  terviseteenust osutavas tervishoiuorganisatsioonis /health literate 

health care and health literate hospital 

Eesmärk on aidata muuta haiglad /tervishoiuorganisatsioonid enam tervist harivateks 

organisatsioonideks, et seeläbi tõsta patsientidel ja nende peredel terviseteadlikkust 

ning praktilisi rakendamisoskusi parema elukvaliteedi  ja toimetuleku tagamiseks.  

 

Terviseharitust indiviidi tasandil käsitletakse: 

 kui personaalset omandatud toimetulekuvõimet, kui protsessi, kui arusaamist ja 

oskust kasutada tervisealasest  informatsiooni ja teenuseid, tehes õigeid tervisega 

seonduvaid otsuseid. 

Terviseharitust organisatsiooni tasandil käsitletakse:  

Kui organisatsiooni võimekkust teha inimestele selgemaks, kuidas orienteeruda, aru 

saada ja kasutada informatsiooni ja teenuseid oma tervise hoidmisel.  

Kokkuvõttev põhitõde  

Oluline ei ole see, mis pealkirja all või  mis projekti raames tervist edendatakse (patsient, 

haiglatöötaja, paikkond )  ja kes finantseerib, vaid oluline on see, et seda meie haiglas 

tehakse, sellest teatakse ja selle tulemuslikkust hinnatakse ning tegevust edasi 

arendatakse. Tegemist on kliinilise tervisedendusega, mis on integreerunud kliinilisse 

praktikasse/ ravitöösse  ja mis muudab paremaks ravitulemused ning tugevdab meie 

tervist!    

Meil on ühesugused eesmärgid, printsiibid ja strateegiad, kuid ellu rakendame neid 

erineval moel.  Me oleme küps võrgustik, et neid kogemusi saada ja jagada nii rahvuslikul 

kui rahvusvahelisel tasandil.  

 

2. Age-friendly hospital (age-friendly health care service) 

Eakasõbralik haigla / Vanemad inimesed on olulised tervishoiuteenuse kasutajad. 

Selleks, et vähendada eakama rahvastiku barjääri terviseteenuste kättesaamisel ning 

suurendada kasu nende tervisele, on meie eesmärgiks arendada välja eakate vajadusi 

arvestavad haiglad ja terviseteenused, mis vastaksid vanemate inimeste vajadustele 

ja ootustele.  

 

Noorukite kaasamine tervisedendusse. 

 



3. Tervise edendamine psühhiaatriahaiglas  ja/ või vaimse tervise võrgustikes 

/psychiatria/ mental health care settings 

Tervise edendamisest vaimse tervise valdkonnas ei teata laialdaselt või ei kasutata 

seda igapäevapraktikas. Vaimse tervise edendamise alusprintsiibid on välja 

arendatud salutogeneesi kontseptsiooni põhjal, mida arendas Antonovski ja mida on 

täiendatud hea praktika mudelitega. Antonovski uuringud näitasid, et inimestel on 

parem võimalus toime tulla mistahes psühholoogiliste väljakutsetega, kui nad 

mõistavad, mis nendega toimub, ning nad tunnevad endas jõudu olukorraga 

hakkama saamiseks ja leiavad elule mõtte pärast psühhotraumaga toime tulemist. 

S.t. et koherentsustunde tugevdamine on tõhus vahend vaimse tervise edendamisel. 

Muud salutogeneesi teooriaga tihedalt seotud sekkumise põhimõtted püüavad 

mõjutada inimesi hariduse, aktiivse osaluse, koos otsustamise, eneseabi ja toetavate 

vahendite abil, nagu omaalgatus, paindlikkus ja taastumisprotsess.  

Kui rääkida ühiskonnas laiemalt, siis mis teemadel peaksid psühhiaatrid rohkem sõna 

võtma?  Dr. Andres Lehtmets, Eesti Psühhiaatrite Seltsi esimees 

Psühhiaatria on huvitav eriala sellepoolest, et selle areng pole nii palju seotud tehnika 

arenguga kui teised meditsiinivaldkonnad, vaid on väga seotud mõtlemise ja arusaamade 

arenguga. 

 Psühhiaatriat varjutab märgistatus ja paljudel vaimse tervise teemadel kardetakse 

kõnelda. Psüühikahäiretega inimeste probleemidest räägitakse suhteliselt vähe. 

 Me ei tahaks olla vaimse tervise professionaalse arvamuse monopolistid, 

tõrvikukandjad,  vaid ootame teiste valdkondade kaasakõnelemist (onkoloogid, 

kardioloogid jt). Nt. Soomes on mitmeid vaimse tervise probleeme ühendavaid 

organisatsioone,  kel on tugev sõnaõigus  ja kes avalikkuses teemasid tõstatavad. 

Nt. Alkohol ja sellega seotud probleemid (teema teadvustamine ja rohkem avalikkuse 

ette toomine versus võõrutusravi korraldus) või alkohol versus esmatasand. Ärevus- 

ja depressiooniprobleemidega haigete käsitlus.  

 

Esmatasand peab hakkama vaimse tervise probleemidega rohkem tegelema ja 

psühhiaatriline abi sees peab üha rohkem tegevusi minema õdede ja psühholoogide 

kätte ning psühhiaatri roll patsiendi ravis väheneb.  

Soumen Lääkarilehti kirjutab: 

Psühhiaatriahaiglate muutmine tubakavabaks on raske ülesanne. On üldine arvamus, et 

patsient peab saavutama vaimse tasakaalu (mental balance) enne, kui ta hakkab muutma 

oma halbu harjumusi ja parendama eluviisi. Tervisedenduse seisukohalt lähtuvalt peavad 

need aspektid toimuma paralleelselt: muutused füüsilises (kehalises)  heaolus sageli 

mõjutavad vaimset tervist positiivselt. 

 



4. Tubakavaba tervishoiuteenus / tobacco free health care service  

Tubakavaba tervishoiuteenus + kliiniline praktika = parem ravitulemus 

Tervishoiuorganisatsioonidel tuleb tõhustada oma tööd tervise edendamisel ning täita oma 

täielikku potentsiaali, mis ei ole seotud vaid haiguste ravimisega, vaid ka inimeste 

toetamisega tervise parandamisel, oma tervise eest vastutamisel ning positiivsete tulemuste 

säilitamisel. Haiglad ja terviseteenused saavad sellesse väga palju panustada – seda on Eesti 

TEH Võrgustik ka mitmel moel näidanud. Tulemused selgitavad, et patsiendi teekonda 

/raviketti lõimitud tervisedendus parandab ravitulemusi ning prognoose kõikides 

valdkondades, kirurgiast psühhiaatrini (Hanne Tonnesen, Eesti TEH Võrgustiku 15 aasta 

juubelliraamat ja , Clinic Health Promot 2015; 5:3).  

Suitsetamine raseduse ajal on seotud oluliste probleemidega lootele, lapsele ja emale. 

Hanne Tonnesen,  Clinic Health Promot 2015; 5:3 

1) Suitsetamisega seonduvad järgmised riskid: emakaväline rasedus, spontaansed 

abordid, platsenta enneaegne irdumine, perinataalne suremus, enneaegne sünnitus, 

madal sünnikaal, kasvuhäired, imiku äkksurm jt. 

2) Suitsetaval emal võivad olla sagedasemad raseduse- ja sünnitusaegsed 

komplikatsioonid.  

3) Ema suitsetamise tagajärjel võivad väikelastel esineda haiglaravi vajadused juba 

1.eluaastal ja käitumuslikud ning elustiili probleemid lapsepõlves. 

Suitsetamine raseduse ajal on endiselt oluline probleem – isegi Rootsis, kus on madal 

suitsetamislevimuse tase, suitsetab raseduse ajal ligi 8% naistest.  Eestis on vastav näitaja 

7,5%  (Eesti meditsiiniline sünniregister 2014). Rootsi näitel on positiivne, et 50-60% naistest 

loobuvad suitsetamisest 3 kuud enne planeeritud rasestumist. 10%  rasedatest naistest, kes 

on lubanud suitsetamisest loobuda raseduse ajal, omavad senini positiivseid CO testimise 

tulemusi, mis näitab jätkuvat suitsetamist.  

 Suitsetamisest loobumise nõustamine:  suitsetamisest loobumine enne rasedust või 

raseduse esimesel trimestril langetab loote komplikatsioonide ohtu.  Arstid, õed, 

ämmaemandad ja teised tervishoiutöötajad, kes puutuvad kokku rasedatega või rasedust 

planeerivate naistega, peavad  identifitseerima  suitsetajad ja võimaldama neile kõige 

efektiivsemat suitsetamisest loobumise nõustamisteenust. Varane suitsetamisest loobumine 

ennetab tõsiseid tagajärgi.  

Šotimaa Edinburgi Ülikooli professor ja Euroopa üks tuntum androloog Richard Shape , kes 

uurib poissloote arengut, külastas 2015.aasta juulis Tartu Ülikooli „Happy Pregnancy“ 

projekti raames.  Ta ütles, et suitsetamisel on terve hulk kahjulikke toimeid beebile. „Me 

teame, et kui naine teeb raseduse ajal kümme suitsu päevas, võib tema pojal olla tulevikus 

kuni 40% vähem spermatosoide. Teatud juhtudel võib see tähendada viljatust ja see on 



selgelt välditav“, rääkis professor   Oma raseduseelse ning –aegse elustiiliga mõjutab naine 

ka seda, kas temast saab kunagi vanaema või mitte. 

 

Tubakavaba operatsioon ja suitsetamisest loobumise nõustamine 

 Seinäjoki Ringkonnahaigla kogemus - Reetta- Maija Luhta, Finnish HPH; 

Tubakavaba kirurgia/operatsiooni mudel pärineb Rootsist ja Taanist. Soomes alustati 

2011.aastal esimesena tubakavaba kirurgia rakendamist Lõuna-Ostrobothnia 

Ringkonnahaiglas.  Uuringud on kinnitanud, et operatsioonieelne patsientide 

mittesuitsetamine kiirendab ja parandab  taastumisprotsessi ning vähendab operatsiooniga 

kaasnevate kahjulike tüsistuste tekkimist. Haavad paranevad paremini, infektsioonide 

tekkimise risk väheneb, patsiendi üldine tervislik seisund paraneb ja taastumine on kiirem, 

kui ta ei suitseta.  

Aastas tehakse Seinäjoki haiglas ligikaudu 10000 plaanilist ja 2500 erakorralist kirurgilist 

sekkumist (protseduuri). Plaanilisele operatsioonile vastu võetud inimestest on umbes 1500 

suitsetajat. Eesmärk on hinnata kõikide opereeritavate patsientide suitsetamiskäitumist ja 

soovitada positiivse alternatiivina tubakavaba operatsioon. Patsientidele antakse 

informatsiooni selle kohta, kuidas suitsetamine mõjutab operatsiooni ja taastumist ning 

julgustatakse neid valima tubakavaba operatsioon. Neid, kes on sellest huvitatud, 

suunatakse individuaalsele või grupinõustamisele. Suitsetamisest loobumise individuaalne 

nõustamine kestab kolm kuud koos intensiivse toetusega eelkõige esimese kuu jooksul. 

Oluline on, et patsiendid hoiduvad suitsetamisest kuus nädalat enne ja kuus nädalat pärast 

operatsiooni. Loomulikult julgustatakse patsiente loobuma suitsetamisest jäädavalt. 

Tegevuse juures on oluline, et niipea kui operatsiooni tegemise otsust kaalutakse, 

suunatakse patsiendid suitsetamisest loobumise individuaalsele nõustamisele või 

grupinõustamisele, tagades nõustamise kättesaadavuse. Patsiendi omapoolne motivatsioon 

suitsetamisest loobumiseks on tubakavaba operatsiooni nurgakiviks. Tervishoiutöötajad 

oskavad seda tundlikku perioodi ära kasutada. Eesmärgiks peab olema püsiv muutus, kuid 

palju on saavutatud ka juhul, kui me tubakavabade operatsioonide abil oleme suutnud 

vähendada haava, südame-veresoonkonna ja kopsude infektsioone ning edasiste 

operatsioonide vajadust.  Kui loobuda operatsiooni eelselt (6-8 nädalat) suitsetamisest , siis 

operatsioonijärgsed tüsistused langevad 52%-lt 18%-le, haavakomplikatsioonid langevad 

31%-lt 5%-le, südame-veresoonkonnapoolsed komplikatsioonid - 10%-lt O%-le ja korduva 

teisese operatsiooni vajadus 15%-lt 4%-le (Chest 2009, 135 no2:477-483). Suitsetamisest 

loobumine vähemalt 4 nädalat enne operatsiooni langetab kopsukomplikatsioone 50% ja 

haavakomplikatsioone 30% võrra (Can J Anaesth 2011, Dec 21). Ühe aasta möödudes sai 

mittesuitsetajaks 90% nendest operatsioonieelsetest loobujatest (Anaesthesia 2009 Mar; 

64(3):259 – 65). 



Tubakavaba kirurgia arendamine on igati toetatud, seda tuleks kindlasti juurutada senisest 

enam ka esmatasandimeditsiinis ja töötervishoius.  

 Tartu Ülikoolihaigla pilootprojekt – tubakavaba operatsioon. Margarita Milihhina, 

TÜK tubakaleviku piiramise töörühm, SL nõustaja  

Rakendatakse tubakavaba operatsiooni põhimõtet TÜK Kirurgiakliiniku 

veresoontekirurgia osakonnas. Plaanis on kaasata ka ortopeedia kliinik. 

  Clinical treatment + Clinical Health Promotion = Better results, Hanne Tonnesen, 

professor, WHO-CC: Evidence –Based HP in Hospitals & HS 

Kliiniline tervisedendus kaasab endas preventsiooni, tervisedendust ja rehabilitatsiooni, mis 

toimivad koos patsiendiga kliinilises võrgustikus.  Kliiniline tervisedendus baseerub teadus- ja 

tõenduspõhisusele.  

Me kardame, te patsiendid ei ole motiveeritud suitsetamisest loobumisele. Tegelikult: 80% 

patsientidest ootab tuge haiglalt, et muuta oma elustiili enne operatsiooni ja 80% 

patsientidest peab väga vajalikuks rääkida elustiilist, sh tubakast, alkoholi tarvitamisest ja 

ülekaalust ning füüsilisest aktiivsusest.  

Me kardame, et me riivame patsiendi privaatsust,  kui soovitame muuta elustiili enne 

kirurgiat. Tegelikult: kõik vaagna- ja põlveliigese traumadega või probleemidega patsiendid 

soovivad, et neile pakutakse võimalust muuta oma suitsetamisharjumisi enne kirurgiat - nii 

juba loobujad kui ka veel suitsetajad. Kõik luumurdudega patsiendid peavad ülimalt 

soovitavaks läbi viia sekkumine alkoholi tarbimise osas seoses kirurgiaga – nii rasked 

joomarid kui ka riskigrupi alkoholi tarvitajad. 

Kirurgia ja kliiniline tervisedendus: tubakas, alkohol, toitumine, füüsiline aktiivsus –

valdkonnad, mis vajavad hindamist. Lisades tervisedenduse kirurgiale: vähenevad 

operatsioonijärgsed tüsistused kolorektaalresektsiooniga haigetel alkoholist loobumisel 74%-

lt 30%-le (44 protsendipunkti võrra), puusa-ja põlveliigese asendamisega haigetel 

suitsetamisest loobumisel 52%-lt 18%-le (34 protsendipunkti võrra).  

Suitsetamine ja vaimne tervis (Psychiatry and Clin HP): Vaimsel tervisel on tugev side 

suitsetamisega, ahelsuitsetamisega ja kõrge sõltuvusega. Kahjuks ei osuta paljud haiglad ja 

tervishoiuasutused piisavalt tähelepanu kliinilisele tervisedendusele psühhiaatria 

valdkonnas. Selleks tuleb õpetada ja treenida haiglatöötajaid ja juhtkonda.  

Ülevaate uute teemavaldkondade käsitlemisest ja tõenduspõhisusest Eestis ja 

rahvusvahelisel tasandil koostas: 

Tiiu Härm, Eesti TEH Võrgustiku koordinaator 

24.08.2014 


