
Suu ja keha
ühenduse
mõistmine

KUIDAS SINU SUU TERVIS MÕJUTAB SINU ÜLDIST TERVIST?



Ütle
MÕELDES SUULE, MÕTLED TERVISELEAaa



Sinu suu
on sinu keha

peegel.
Terve suu ja terve keha käivad käsikäes. Oluline on mõista 

suu tervise ja üldise tervise tihedat seost, mõju üksteisele ja 

kuidas kaitsa oma suud ja keha igas vanuses.



SUU TERVIS ON PALJU ROHKEM KUI KENA NAERATUS

Suu olukord võib paljastada toitumisalased puudujäägid, märke 

muudest haigustest ja ebatervislikest harjumustest nagu tubaka ja 

alkoholi kasutamine, mis peegeldab Teie üldist tervist ja heaolu.



Terve
suu

Võimaldab Teil rääkida, 
naeratada, süüa, juua ja 
täita muid füüsilisi
funktsioone kogu eluaja 
jooksul. Samuti võib see 
suurendada sotsiaalset 
suhtlemist ja edendada 
enesehinnangut.

Ebaterve
suu

Võib põhjustada ebamuga-
vusi, valu, haigusi või
sotsiaalset isolatsiooni ning 
enesekindluse vähenemist, 
samuti puudutud kooli- või 
tööpäevi.



Mõeldes suule,
Mõtled tervisele

SUUTERVISEL JA ÜLDISEL TERVISEL  

ON VASTASTIKUNE SEOS.



Suuhaigustel on mitmeid vorme, levinumad on hammaste 

lagunemine ja igemehaigus. Kui neid ei ole korralikult ravitud, 

võivad need mõjutada negatiivselt kogu keha, mistõttu on

suutervis üldise tervise jaoks oluline igal eluetapil.

Üldise tervisega seotud seisundid võivad suurendada probleemide 

ohtu ka suus. Näiteks on suuhaigused seotud diabeediga, 

südamehaigustega, hingamisteede haigustega, mõnede

vähkkasvajatega ning diabeeti põdedes suureneb ka igemehai-

guste oht. Kehv suuõõne tervis võib olla kehva üldise tervise nii 

põhjus kui tulemus. “Mõeldes suule, mõtled tervisele” on tegevus, 

et kaitsta Teie suu tervist ja üldist tervist ning elukvaliteeti.
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Hoida oma suu tervist on 
oluline, et säilitada üldist 
tervist ja heaolu.
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Vastavalt Maailma Tervishoiuor-
ganisatsiooni (WHO) ülemaailm-
sele terviseuuringute andmetele 
oli 2015.aastal 56,4 miljonit 
globaalset surmajuhtumit, millest 
39,5 miljonit põhjustasid 
nakkushaigused. Peamised 
põhjused olid südamehaigused, 
vähid, hingamisteede haigused ja 
diabeet.



Ühiste riskifaktorite
/ohutegurite kontroll

ENAMIKEL SUUÕÕNEHAIGUSTEST ON

TEISTE HAIGUSTEGA ÜHISED RISKIFAKTORID.



Suuhaigustel on üldist tervist ohustatavate teguritele ühised 
riskifaktorid. Neid ohutegureid käivitavad individuaalne
käitumine ja eluviis nagu ebatervislik toitumine (eriti rohke 
suhkrutarbimine), tubakatarbimine, alkoholi kasutamine ja
halb suuhügieen. On oluline mõista, et Te saate vältida nii 
suuhaigusi kui ka parandada üldist terviseseisundit, kui 
pöörate tähelepanu oma paremale suutervisele.

Kunagi ei ole hilja hakata 
paremini hoolitsema oma 
suu tervise eest, mille eest 
Teie keha tänab Teid.



Toitu tervislikult Ära suitseta

Suuõõnehaiguste (peamiselt 
hammaste lagunemise) ohuteguriks 
on liiga suures koguses suhkru 
tarbimine suupistetes, töödeldud 
toiduainetes ja karastusjookides, mis 
on samuti diabeedi, südamehaiguste 
ja vähi oluline riskitegur. Liigne 
suhkutarbimine põhjustab ka tõsist 
sõltuvust ja soodustab kehakaalu 
tõusu.

Tubaka kasutamine mistahes kujul 
on ohtlik ja aitab kaasa igemehai-
guste ja suuvähi tekkele. Tubakatar-
bimine aitab kaasa ka südamehai-
gustele, hingamisteede haigustele ja 
muudele vähiliikidele ning on maail-
mas peamine ennetatava surma 
põhjus.



Vähenda alkoholi

kasutamist
Puhasta hambaid

kaks korda päevas

Liigne alkoholi tarbimine on suur 
riskitegur üle 200 haiguste, sealhul-
gas suuõõnehaiguste, puhul globaal-
sel tasemel arenenud maades. 
Alkoholi üksi tarbides või seda koos 
tubakaga tarbides suurendab liigne 
alkohol suuvähi, igemehaiguste ja 
hammaste lagunemise riski (happe-
suse ja kõrge suhkrusisalduse tõttu).

Halb suuhügieen võib põhjustada 
bakterite moodustatud hambakat-
tu/-kivi  suus jättes hambad ja 
igemed haavatavaks suu- ja muudele 
haigustele. Pikaajaline igemepõletik 
võib lõpuks viia hammaste välja-
langemisele, kuid see võib mõjutada 
ka teisi haigusi nagu diabeet ja 
südamehaigused.



Hea suuhoolduse
harjutamine
Teie suu on teie keha 
peegel, mis peegeldab Teie 
üldist tervist ja heaolu.



Toitudes tervislikult

Kaitse oma suud ja keha varakult tehes järgmist:

(vähe suhkrut, rohkem puuvilju ja köögivilju);

Vältides tubakakasutust;

Vältides liigset alkoholi tarbimist;

Võttes omaks head suuhügieeni harjumused:
Harjates hambaid 2 minutit, 2 korda päevas, kasutades selleks
manuaalset või elektrilist hambaharja ja fluoriidiga hambapastat;

Ära loputa peale harjamist suud veega, vaid sülita liigne
hambapasta välja;

Loputa suud fluoriidi sisaldava suuveega või ime ksülitoolpastille
peale einet ja suupisteid kui hammaste pesu ei ole võimalik;

Puhasta hammaste vahesid hambaniidiga või mõne muu hammaste
vahede puhastusvahendiga, et täiendada hambapesu.

Kasutades suukaitse vahendeid kui tegelete kontaktspordialadega;

Käies regulaarselt hambaarsti visiitidel.
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Jäta meelde:
Ennetav hooldus on alati parim valik, seega varajane probleemi avastamine

ja ravi aitab võidelda suuhaiguste ja nendega seotud üldiste terviseseisunditega.
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