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• Südamerike … 

• Ülekaal… 

• Kõrge vererõhk/veresuhkur/kolesterool…  

• Liigume liiga vähe … 

• Suitsetame liiga palju … 

• Stress … 

• Infarkt … 

• Insult … 
 

• Eestlane on mitme riskifaktoriga patsient – korraga esinevad nii 
vererõhuprobleemid, suitsetamine, ülekaal kui ka muud terviseprobleemid.  

• Südameprobleemide ennetamiseks või  leevendamiseks saab igaüks aga teha ära nii 
mõndagi 

– toituda tervislikumalt 

– liikuda rohkem 

– haigusriski tekkimisel järgida hoolikalt arsti poolt määratud raviplaani 

 

Iga päev kuuleme ja loeme … 



• Südame-ja veresoonkonnahaigustesse sureb meie kontinendil 
– 42% meestest 
– 51% naistest 

 
• Aastas diagnoositakse Eestis umbes 3 000 infarkti 

 
• Eesti Haigekassa andmetel diagnoositi 2012. aastal kõrgvererõhktõbi esimest korda 

elus 9 307 inimesel 
 

• Eelmisel aastal ITK südamekeskuses: 
– Hospitaliseeritute arv 2 615 
– Ambulatoorseid arstlikke visiite 16 872  
– Südameinfarktiga patsiente 274 

 
 
 
 

Statistika 



… on Eestis traditsiooniliselt pühendatud südametervisele.  

 

Südamenädalat tähistatakse Eestis alates 1993. aastast – tänavu juba 23. korda. 

 

Aprilli kolmas nädal … 



• Aitame parandada nii elanikkonna kui ka haigla töötajate terviseteadlikkust 

– 2 südame tervisepäeva  

– kõneleme südame tervisest meedias 

– hoogustame liikumist 

– propageerime tervislikku toitumist 

 

• Eesmärk 

– Rääkida terviseriskidest 

– Tõsta terviseteadlikkust 

– Pöörata tähelepanu ja suunata tervislikumale teele 

Märtsikuu esimestel päevadel … 
 



• Südame tervisepäevad Magdaleena üksuse saalis 

• Tervislikud menüüd ITK kohvikutes, reedel Eesti Eines 
igale ostjale kingituseks puuvili 

• Hommikused terviseampsud osakondades 

• Südamepäev Raplas südameteemaline loeng ja 
mõõtmised 

 

 

 

Mõeldud-tehtud, mis me tegime? 



• EPRA (Eesti Suhtekorraldajate Liidu) üritusel südameteemaline loeng ja mõõtmised 

• Sinu sammud loevad  TAI südamenädala kampaaniamaterjalide jagamine 

• Koostöö Rahvusooper Estoniaga, kus sel aastal oli olulisel kohal naiste ja meeste 
tervis 

– naised said mugavalt anda PAP-testi 

– mehed lasta määrata vereproovi 
käigus eesnäärmevähi tekkimise 
riski ning mõõta testosteroonitaset 
organismis 

– lisaks oli võimalik selgitada välja 
kuulmise ja kopsumahu seisund 

 

Mõeldud-tehtud, mis me tegime? 



• Loengud teemadel 

– „Kõrge vererõhk, vererõhu mõõtmise nõuanded” 

– „Elu pärast infarkti: kuidas edaspidi toime tulla, vajalikud muudatused 
elustiilis” 

– „Kui süda on rütmist väljas”  

– „Kuidas vältida insulti” 

• Vererõhu, kolesterooli ja  
veresuhkru mõõtmine 

• Küsimustele vastamine,  
nõu, soovituste ja juhiste 
jagamine 

• Igale osavõtjale tervislik üllatus 

 

Südame tervisepäevad 





• Hea koostöö oli õnnestumise võti 

• Koostöö oli õigesti ajastatud –  
kõik osapooled tegid, milles oldi 
kokku lepitud 

• Hinge ja südamega asja kallal 

• Head partnerid 

 

 

• Tervisepäevadel osales mõlemal päeval 
270–280 inimest. Mõõtmisi 170. 

• Südamepäeval Raplas 32 mõõtmist. 

• EPRA üritusel 44 mõõtmist. 

 

 

Koostöö on õnnestumise võti 



• PBK (1 debatt) 

• Tallinna TV  

• Tallinna TV Terve Tervis  

• ERR Raadiointervjuu 

• AK uudised 

• KANAL2 Reporter 

• Ringvaade  

• Prillitoos 

• Terevisioon – saatekülalistega saatelõik 

• Subboteja 

• KUKU raadio tervisesaated 

• Pealinn 

• Linnaleht 

• Eesti Päevaleht 

• Õhtuleht 

• Postimees 

• Naised 

Heade asjadega suurepäraselt  pildil 

Hea näide – heade asjadega pääseb 
suurepäraselt pildile   

http://uudised.err.ee/v/eesti/1a3ec78d-cb73-4abd-8844-1aa8f8aec133
http://www.reporter.ee/2015/04/20/tanasest-algas-eesti-haiglates-sudamenadal/
http://etv.err.ee/v/meelelahutus/ringvaade/ringvaate_lood/dc5ec6eb-df6c-46cd-94ee-2aae5e9cd4e0


• Teadmise, et tegutseme õiges suunas 

• Suurepärase enesetunde 

• Natuke rohkem südamerahu 

• Veelgi parema koostöö 

• Palju teadlikumaid inimesi 

 

 

 

Mis see meile andis? 



Hooli oma 
südamest, 

tegelikult ka  



Täname! 


