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Tubaka suitsetamine on südame ja veresoonkonna haiguste üks olulisemaid riskitegureid, mida 
enamik suitsetajatest alahindab, kartes hoopis rohkem seda, et suitsetamine võib põhjustada 
pahaloomuliste kasvajate teket ja eeskätt kopsuvähki. Suitsetajad üldiselt arvavad, et kui süda 
jukerdama hakkab, küll ma siis suitsetamise maha jätan ja kõik saab jälle korda. Tegelikkus on 
palju ootamatum ja traagilisem. Tõenduspõhiselt hinnatakse suitsetajate südame äkksurma ohtu 
ilma igasuguste eelnevate südamehaiguse ilminguteta kuni 4 korda suuremaks võrreldes 
mittesuitsetajatega. Suitsetamist peetakse kuni 40% ulatuses kõikide südamesurmade üheks 
peamiseks põhjuseks.  
 
Mittesuitsetaja üldiselt alahindab ega tea karta ohtu oma tervisele, kui viibib koos suitsetajaga ühes 
ruumis ja hingab sisse tubakasuitsust saastatud õhku, olles suitsetaja passiivseks kaasasuitsetajaks.  
Põhjalikud teadusuuringud on näidanud, et mitte ainult aktiivne suitsetamine, vaid ka pikaajaline 
tubakasuitsust saastatud õhu sissehingamine, nn sund- ehk passiivne suitsetamine siseruumides 
tõstab mittesuitsetajate südame ja veresoonkonna haiguste riski kuni 25%.   
 
Teadaolevalt on peale suitsetamise südame ja veresoonkonna haiguste riskiteguriteks ka 
liikumisvaegus, ülekaalulisus, tasakaalustamata toitumine, ülemäärane stress ja alkoholi 
kuritarvitamine. Tavaliselt nii mõnigi neist lisandub suitsetamisega, mis harva on vaid üksikult 
esinevaks terviseriskiks, suurendades haigestumusriski veelgi.  
 
Regulaarne suitsetamine ladestab organismi tuhandeid keemilisi ühendeid, milledest suur hulk on 
toksilised, tervistkahjustavad ja haigusi põhjustavad. See nn tubakakeemia mõjutab kõiki meie 
organeid ja viib teatud aja möödudes paratamatult taaspöördumatutele haiguslikele muutustele, 
mida pole võimalik enam terveks ravida. Tavaliselt hakkab suitsetaja neid muutusi subjektiivselt 
tajuma alles siis, kui on juba hilja.    
 
Suitsetamisel kahjustavad südant ja veresoonkonda gaasilistest ainetest eelkõige tubaka põlemisel 
tekkiv vingugaas. ehk süsinikmonooksiid, mis vähendab südamelihase ja kudede hapnikuvarustust, 
blokeerides kopsudes hapniku juurdepääsu verelibledele. Lisaks suurendab vingugaas vere tihedust 
ja seega halvendab omakorda südamelihase verevarustust. Erilisel kohal on tubakas sisalduv 
tugevatoimeline närvimürk nikotiin. Uuringutega on tõestatud, et nikotiini toimel tekib arterite 
sisepinna kahjustusi, protsess jätkub veresoonte „lupjumisega”, järgneb arterite valendike järk-
järguline ahenemine ja selle lõpptulemusena nende umbumine. Suitsetajal avaldub see kas 
südamelihase infarktina või siis jala gangreenina. Nikotiini ja vingugaasi koostoimel tekivad 
organismis mitmed muudki keerulised ja tervisele ebasoodsad biokeemilised muutused sh ka 
vererõhu tõus.       
 
Kõige selle negatiivse juures, mida suitsetamine põhjustab, on suitsetamisel tervise riskitegurina ka 
positiivne külg – see on ainus südame ja veresoonkonna haiguste riskitegur, mida saab koheselt 
kõrvaldada. Ei ole võimalik koheselt kehakaalu normi saada, kõrgenenud vererõhku 
normaliseerida, tasakaalustamata toitumisest tingitud liigset vere kolesteroolitaset alandada ega 
ülemäärase stressiga toime tulla, mistõttu on ka selge, miks öeldakse, et parim, mida suitsetaja oma 
tervise heaks saab teha, on suitsetamine maha jätta. Ja lõplikult, mitte nii nagu Mark Twain, kes 
jättis suitsetamist maha iga päev. Veelgi parem on üldse mitte alustada. 
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Suitsetamisega kaasnev psühhofarmakoloogiline sõltuvus on kergemini ületatav asjatundliku 
nõustamisabiga, mille kohta leiad sellelt leheküljelt vajalikku teavet. Tahet tubakast loobumiseks 
aitab tugevdada rida positiivseid muutusi, mis tekivad kohe peale loobumist. Koheselt muutub 
suitsust loobunu hingeõhk tubakasaastest puhtamaks, riided ja juuksed enam ei haise, raha jääb 
rohkem järele muuks otstarbeks, vererõhk ja pulsisagedus hakkavad normaliseeruma ja juba ühe 
päeva pärast südamerabanduse risk hakkab vähenema. Paari päeva jooksul paranevad märgatavalt 
maitsetundlikkus ja lõhnataju, kasvab kehaline võimekus ja väheneb märgatavalt hingeldus 
kehalisel pingutusel.   
 
Need suitsetajad, kes on kordki mõelnud ja kavatsenud suitsetamist maha jätta, peaksid selle 
edukuse nimel endale selgeks tegema oma nikotiinist sõltuvuse suuruse, mis on aluseks edasisele 
tegevusele tervistkahjustavast tubakaorjusest vabanemiseks.        
 
 
Kui oled suitsetaja, hinda oma nikotiinisõltuvuse taset rahvusvaheliselt tunnustatud lihtsa testiga 
(Fagerström´i test), vastates ausalt kuuele järgmisele küsimusele: 
                                       KÜSIMUSED                                                         HINDEPALLID 

1. Millal süütad pärast hommikust ärkamist oma esimese sigareti? 
             # - esimese 5 minuti jooksul                                                                 3 palli 
             # - 6 – 30 minuti jooksul                                                                       2 palli 

                   # - 31 – 60 minuti jooksul                                                                     1 pall          
                   # - peale tunni möödumist                                                                     0 palli 
 
       2.   Kas Sulle valmistab raskusi mitte suitsetada kohtades,  
             kus see on keelatud (teater, ühistransport jne)? 
                    # - jah                                                                                                     1 pall 
                    # - ei                                                                                                       0 palli 
 

3. Milline kõigist päeva jooksul suitsetatud sigarettidest 
  on kõige meeldivam? 
         # - esimene peale hommikust ärkamist                                                 1 pall 
         # - milline tahes                                                                                     0 palli 
 

4. Mitu sigaretti suitsetad ööpäevas? 
              # - 31 või rohkem                                                                                 3 palli 
              # - 21 – 30                                                                                            2 palli 
              # - 11 – 20                                                                                            1 pall 
              # - 10 või vähem                                                                                   0 palli 
 
5.   Kas suitsetad päeva esimesel poolel enam kui teisel poolel?              
               # - jah                                                                                                   1 pall 
               # - ei                                                                                                     0 palli 
 
6. Kas suitsetad ka siis, kui pead haigena enamiku aja 

päevast voodis olema? 
           # - jah                                                                                                 1 pall 
           # - ei                                                                                                   0 palli         

 
Sõltuvus nikotiinist on: 1) väga tugev = 6 – 10 palli 
                                      2) tugev          = 4 – 5 palli 
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                                      3) mõõdukas  = 3 – 4 palli 
                                      4) vähene       = 0 – 2 palli 

 
Saadud vastus aitab määrata optimaalse raviviisi käesolevalt tegutsevates nõustamis- ja raviabi 
keskustes, kus töötavad oma ala asjatundjad. Selliste keskuste nimistu ja kontaktandmed leiad 
sellelt leheküljelt. 
     
Viis peamist põhjust tubakast loobumiseks  

 

1.Tubakast loobujad, olenemata east, elavad suure tõenäosusega kauem, kui temaealised 

suitsetajad, kes jätkavad suitsetamist.                  

 

2. Enne 50. eluaastat tubakast loobujate ellujäämise tõenäosus järgmise 15 aasta jooksul on 2 

korda suurem võrreldes nendega, kes jätkavad suitsetamist.                                   

 

3. Enne 35. eluaastat tubakast loobujatel väheneb suitsetamisega seoses olev haigestumise 

risk 90%.                                             

 

4. Suitsetamine on kahekordselt kallis: pakk sigarette päevas aasta jooksul maksab ~ 7000 

krooni, suitsetamisest põhjustatud krooniliste haiguste ravi mitukümmend korda rohkem.                                                             

 

5. Vanemate suitsetamisest loobumise eeskuju vähendab tema järglastel tubaka tarbimise 

motivatsiooni ja kaitseb neid passiivse suitsetamise võimalike ohtude eest.                                                    

 

 
 Igapäevasuitsetajaid Tallinnas 1990 – 2004 vanuses 16 – 64 (M+N+kokku) 

 

Aasta              1990    1992    1994    1996    1998    2000    2002    2004 

 

Mehed (%)        49       48         56        45        46        41        30       38 

Naised (%)        13       20         30        28        20        23        17       18 

 

Kokku (%)        26       34         39        35        31        30        22       23 

 

Allikas: Eesti Tervisedenduse Ühing, 2005 
 
Suitsuses tööruumis vähemalt tund päevas viibijaid Tallinnas 1990 – 2004 vanuses 16 - 64 
 
Mehed (%)         62      54         57         37        42       38        25       26 

Naised (%)         35      26         34         21        16       18        15       10 

 

Kokku (%)        45       39         43         27        27       26        19       15 

 

Allikas: Eesti Tervisedenduse Ühing, 2005 
 
Igapäevasuitsetajate soov suitsetamisest loobuda Tallinnas 1990 – 2004 vanuses 16 - 64 

 
Mehed (%)         63      67         55          61       65        70        62        60 

Naised (%)         70      56         52          57       56         62       55        55 
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Kokku (%)         65      64         54         59        62         66       59        57 

 

Allikas: Eesti Tervisedenduse Ühing, 2005   


