EV Sotsiaalministeeriumi
Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee (RTEEK)

SEISUKOHT
TAUST
Rinnaga toitmine on asendamatu viis
pakkuda lapsele ideaalset toitu kasvamiseks
ja arenguks. Rinnapiim sisaldab parimas
vahekorras kõiki imikule vajalikke mikro- ja
makrotoitaineid ning piisavalt energiat
esimesteks elukuudeks. Rinnaga toitmine
toetab lapse sensoorset ja kognitiivset
arengut, kaitseb last infektsioon- ja
krooniliste haiguste eest ning omab
pikaajalist mõju Eesti rahva tervisele,
vähendades haigestumist mittenakkushaigustesse ning enneaegset suremust.
Ülekaalulisuse ennetamine algab emapiimaga toitmisest.
Rinnaga toitmine on reproduktiivprotsessi
lahutamatu osa ning kasulik emade tervisele,
kiirendades taastumist sünnitusest, pikendades sündidevahelist aega, vähendades

riski mitmetele hilisematele kroonilistele
haigustele, munasarja- ja rinnavähile.
Rinnapiimaga toitmine soodustab perede
heaolu ja majanduslikku toimetulekut.
Imetamine on inimesele liigiomane, turvaline,
säästlik ja keskkonnasõbralik toitmisviis,
veelgi olulisem – see on õpitav käitumine.
Emad vajavad kõikidel ühiskonna tasanditel
aktiivset toetust nii rinnaga toitmise
alustamiseks kui ka jätkamiseks. Toetus
saab alguse avaliku sektori, perekondade ja
üksikisikute teadmistest ning hoiakutest ja
realiseerub seadusandlikes aktides, tervishoiuteenustes või nende osana, õppekavades, koolitusmaterjalides ning teistes
avaliku teabe kanalites.
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MEIE SEISUKOHT IMIKUTE
JA VÄIKELASTE TOITMISEKS
Lapse rinnapiimaga toitmine sünnist kuni 6 kuu
vanuseni on sobivaim toitmisviis parima võimaliku
kasvamise, arengu ja tervise saavutamisel.
6 kuu vanusest on optimaalne jätkata imetamist
endisel viisil ning pakkuda rinnapiimale lisaks
laienevas valikus eakohast tahket toitu.
Jätkuv rinnaga toitmine koos peretoidule
üleminekuga on lapse arengule ja tervisele kasulik
ka teisel eluaastal.

EELTOODUD TOITMISPRAKTIKA
SAAVUTAME, KUI
Sünnitusabi, vastsündinute ja imikute hooldust pakkuvad
tervishoiuasutused
tagavad ema ja lapse nahk-naha kontakti esimesel
võimalusel pärast sündi ning edaspidise ema ja
lapse koos viibimise sõltumata lapse tervislikust
seisundist;
toetavad ja aitavad emasid rinnaga toitmise varasel
alustamisel lapse esimeste elutundide jooksul, sh
pärast keisrilõiget;
õpetavad ja toetavad emasid laktatsiooni alustama
ning säilitama, kui laps on haige või enneaegne;
tagavad emadele ja peredele asjakohase ning
tõenduspõhise teabe lapse rinnale panemise ja
imetamise kohta;
toetavad aktiivselt lapse piiranguteta rinnaga
toitmist esimestel elunädalatel ja -kuudel.
Esmatasandil emade ja lastega tegelevad perearstid,
pereõed ja ämmaemandad toetavad aktiivselt
piiranguteta ööpäevaringset rinnapiimaga toitmist
lapse esimesel 6 elukuul, arvestades lapse
märguandeid, arengut ja muutuvaid vajadusi;
piiranguteta imetamise jätkumist 6–12 kuu
vanuses tahke toiduga harjutamise ja peretoidule
ülemineku ajal;
ema valikuid rinnaga toitmise osas lapse teisel
eluaastal.
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Kõik tervishoiuasutused, kes olenemata põhjusest
puutuvad kokku emade, imikute ja väikelastega
toetavad piiranguteta rinnaga toitmist;
jagavad emadele ja peredele asjakohast ning
teaduspõhist teavet rinnaga toitmise ja selle
kasutegurite kohta viisil, mis võimaldab teha
informeeritud valikuid oma lapse toitmise osas;
kaitsevad emasid ja peresid ärilistest huvidest
mõjutatud teabe ja kontaktide eest;
toetavad imetamise jätkumist probleemide
ilmnemisel, leides neile imetamist soodustavad
lahendused;
pakuvad või korraldavad emadele nüüdisaegsetel
teadmistel ja hoiakutel põhinevat
imetamisnõustamist.
Riigiasutused ja avaliku sektori esindajad seavad
poliitiliste otsuste langetamisel ning programmide
planeerimisel kõige tähtsamale kohale laste huvid ja
kogu rahva tervise, kaitstes, toetades ja edendades
rinnaga toitmist.

RINNAGA TOITMINE ON
LAPSE FÜÜSILISE, BIOLOOGILISE
JA VAIMSE TERVISE ALUS!

