
Haiguste ennetamine 2001. aastal 

Haiguste ennetamise eelarve aastaks 2001 oli 50 miljonit krooni. Haiguste 
ennetamiseks kasutati ca 44,6 miljonit krooni, lisaks hambahaiguste ennetamise 
kulud, mis 2001.a. jooksul liigitati hambaravi kulude alla. 

 Eesti Haigekassa haiguste ennetamisest osutati tervishoiuteenuseid 222 949 isikule. 

Tabel 1. Suuremad haiguste ennetamise kulud 

Tegevuse liik Võrdlev 
kulu 
2000. 
aastal, 
milj. 
krooni 

Kulu 2001. 
aastal, 
milj. 
krooni 

Hinnanguline 
kulu 2001. 
aastal ühele 
sihtrühma 
liikmele, 
krooni* 

Koolitervishoid 14,95 17,95  79,4 
Hambahaiguste ennetamine 6,64 7,54 74,5 
Vaktsineerimine B-hepatiidi vastu 4,06 3,87 78,3 
Töötajate ennetav tervisekontroll 2,60 2,92 97,1 
Mammograafiline uuring 0,01 2,40 314,0 
Sõeluuring rinnanäärmekasvaja 
avastamiseks 

2,07 1,77 315,1 

Günekoloogiline läbivaatus 1,05 1,19 72,9 
Kromosoomianomaaliate sünnituseelne 
sõeluuring 

3,69 1,16 3245,1 

Tuberkuloosi sõeluuring 0,87 0,77 100,6 
Vastsündinute fenüülketonuuria ja 
hüpotüroosi uuring 

0,55 0,65 51,8 

Vere kolesteroolitaseme määramine ja 
vere kõrgenenud kolesteroolitaseme 
mõjustamine riskigruppidel 

0,92 0,55 134,1 

Noorsportlaste terviseuuringud 1,00 0,51 500 
Emakakaela kasvaja avastamine 0,67 0,48 123,5 
Lapse tervisekontroll 3,65 0,43 20,3 
Osteoporoosi varajane avastamine 0,19 0,16 197,9 
Töötajate eelnev tervisekontroll 0,33 0,14 93,3 

*aluseks on võetud kindlustatute arv, kellele teenuseid (s.h. korduvaid) osutati. 

Aastal 2000 kulus haiguste ennetamiseks 47,85 miljonit krooni ja teenuseid osutati  
276911 isikule. Suurimad muudatused 2000.a. ja 2001.a. kulude jaotuses on tingitud 
järgmistest asjaoludest: normaalse raseduse viimine sünnituse komplekshinna alla, 
laste tervisekontrolli teostamine perearstide kaudu (s.h. perearstid, kelle nimistu 
moodustub lastest) ning sotsiaalministri 21. 01.2000.a. määrusega nr. 10 “Haiguste 
ennetamisele suunatud abinõude tegevuskava” (RTL 2000, 18; 2001, 4, 42) toodud 
lühiajalistest prioriteetidest.  

Suuremad ennetustegevuse kulud olid: 



• 226 000 õpilase tervisliku seisundi jälgimine koolides, pearaha hinnaga 
7.25 kroonini ühe õpilase kohta kuus, 11 kuud; 

• B-hepatiidi vastu vaktsineerimise lõpetamine 1987.aastal sündinud 
lastel ja 1988.aastal sündinud laste vaktsineerimise alustamine esimese 
kahe annusega – kokku haarati 22 000 last; 

• täpsustamata läbivaatus ametlikul eesmärgil 3,8 miljonit krooni. 
Sellele lisandus noorsportlaste meditsiinilise kontrolli projekt.  

Kooliealiste laste ennetustegevuses säilis 2001.a. teatud dubleerimine perearsti 
tegevuse ja koolis töötavate tervishoiutöötajate vahel.  Haigekassa peab oluliseks 
koolilaste tervise tagamise ülesannete määratlust ja rollide jaotust, mis tagaks 
paremad tulemused ning ka ravikindlusvahendite otstarbeka kasutuse. 

Laste hambahaiguste ennetamise kulu oli ca 7,64 milj krooni, mida teostati 87565 
lapsele ning hammaste läbivaatust 1271 lapsele. 

Lühiajaliste prioriteetide raames alustati projektiga “Vere kolesteroolitaseme 
määramise ja vere kõrgendatud kolesteroolitaseme mõjustamine riskigruppidel”, 
kuluga kokku 0,55 miljonit krooni. Skriininguga hõlmati 3665 elanikku vanuses 30-
60 aastat, neist väljendunud hüpertensioon leiti igal 5 naisel ja igal 4 mehel, raske 
hüperlipideemia igal 5 isikul ning hüperglükeemia igal 10 isikul ning avastatud 
patsiendid suunati asjakohase ravi saamiseks. Projekti tulemusi analüüsitakse 
spetsiaalse Eesti SVH programmi andmebaasi alusel. 

Rinnavähi sõeluuringuks Tallinnas ja Tartus koos naissuguelundite ja rinnanäärmete 
krooniliste haiguste ja pahaloomuliste kasvajate varajase avastamisega kulus 2,4 
miljoni krooni. Skriininguga hõlmati 7609 naist vanuses 45-59 aastat, neist rinnavähk 
avastati erinevates piirkondades 5-8 naisel 1000 uuritu kohta ning avastatud 
patsiendid suunati asjakohase ravi saamiseks. Projekti oodatavaks tulemuseks on 
lokaalses arengustaadiumis rinnavähkide osakaalu tõus 25% uuritaval kontingendil 
võrrelduna Eesti keskmise näitajaga (39,3%) ja seeläbi rinnavähihaigete 5a. elulemuse 
tõstmine 10%. 

Osteoporoosi varaseks avastamiseks reumaatiliste põletikuliste haigustega ja 
pikaaegselt kortikosteroide tarvitanud patsientidel kulus 163 tuhat krooni, vastav 
uuring teostati 797 patsiendile.   

Vastsündinute fenüülketonuuria ja hüpotüreoosi uuringute kulu oli ca 0,65 milj 
krooni. Skriininguga hõlmatud vastsündinute hulk 2001.aastal oli 98,6%. 
Skriininguga leiti 1 uus fenüülketonuuria haige laps ning kaasasündinud hüpotüroosi 
diagnoositi 3 lapsel. Asjakohast ravi alustati avastatud lastel enne esimest elukuud. 
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