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Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli vahelise  
lepingu nr 75 

“07” aprill 2006.a 
                                                                                       lisa 3 

 
PROJEKTI SISULISE PROTSESSI AUDITI ARUANNE 

 
 
Projekti nimetus: Südame-veresoonkonna haiguste ennetamise programm aastateks 2002-
2006 
Vastutav asutus: Eesti Kardioloogide Selts (alates 2005, aastatel 2002-2004 Tartu Ülikooli 
Kliinikumi Lipiidikeskus) 
Projektijuht: Margus Viigimaa, dr. med. 
 
Auditi läbiviija:  
� Vastutav asutus Tartu Ülikooli sisekliinik. 
� Auditi töörühma liikmed: 

o Kaja Põlluste, Tartu Ülikooli Sisekliiniku teadur (juhtaudiitor) 
o Tiia Ainla, Tartu Ülikooli Kardioloogiakliiniku teadur 
o Monika Reesev, Tartu Ülikooli Tervishoiu instutuudi doktorant 

(tervishoiuökonoomika erialal) 
 
Auditi läbiviimise koht ja aeg: Tartu Ülikooli Sisehaiguste kliinik, Kardioloogia kliinik, 
Tervishoiu instituut ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla; aprill-august 2006. 
 
Auditi läbiviimise kirjeldus: 
Kogu protsess koosnes kolmest etapist:  
� ettevalmistus koos hindamismetoodika väljatöötamisega,  
� auditi läbiviimine ja  
� aruande koostamine. 
 
Andmete kogumise ja analüüsi metoodika kirjeldus: 

� SVH projekti dokumentatsiooni analüüs; 
� Projektijuhi intervjueerimine; 
� Eesti Haigekassa rahastamisskeemide analüüs: 

o Projekti rahastamine; 
o Perearstide ennetustegevuse rahastamine (sh perearstide boonussüsteemi 

rakendamine); 
� Perearstide poolt Eesti Haigekassale esitatud arvete analüüs; 
� Projekti käigus kogutud sihtrühma ja sidusrühmade (perearstid, kardioloogid) rahulolu 

uuringute tulemuste analüüs; 
� Perearstide rahulolu täiendav hindamine küsitluse teel (vt. lisa 1); 
� Projekti sihtrühma küsitlus (30-60 aasta vanused inimesed, kes käisid 2005. aastal 

projekti raames korduval visiidil perearsti juures või maakonna südamekabinetis, vt. 
lisa 2); 

� Eesti täiskasvanud elanikkonna 2000., 2002. ja 2004. aasta tervisekäitumise uuringute 
tulemuste analüüs; 
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Auditi tulemused: 

Projekti eesmärk ja oodatavad tulemused 

Projektiplaanis Tegelik 

Kaugeesmärk: Eesti 30-60-aastaste 
meeste ja naiste SVH riskitegurite 
vähendamine ning sellega SVH-sse 
haigestumise ja suremuse langetamine 
Eestis 

Projekt on kestnud neli aastat ja seetõttu ei ole võimalik 
hinnata kaugeesmärgi saavutatust. 
 
Võrreldes 2002. aastaga oli Sotsiaalministeeriumi andmetel 
2003. aastal tervishoiuasutustes registreeritud uute südame-
veresoonkonnahaiguste juhtude arv 100000 elaniku kohta 
suurenenud, hilisemate aastate kohta andmed puuduvad. 
 
Eesti täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuringute 
tulemused näitavad, et aastatel 2002-2004 on suurenenud 
inimeste osatähtsus, kes väitsid endal olevat leitud nii kõrge 
vererõhu kui kõrgenenud veresuhkru väärtuse, seda just 
eeskätt 34-45 aastaste meeste ja 34-64 aastaste naiste 
hulgas. Nimetatud ajavahemikul on uuritavate hinnangul 
suurenenud ka nende inimeste osatähtsus, kes viimase 12 
kuu jooksul käisid perearsti vastuvõtul. 
 
Kuna projekt on kestnud suhteliselt lühikest aega, on 
nimetatud muutusi ennatlik seostada otseselt käesoleva 
projektiga. Küll aga võivad nimetatud muutused olla seotud 
teatud määral sellega, et sihipärase ja kindlale sihtrühmale 
suunatud skriiningprogrammi käigus on avastatud 
riskitegurite olemasolu inimestel, kes sellest varem ei olnud 
teadlikud ja seda võib pidada üheks projekti tulemuslikkuse 
näitajaks.  

Lähieesmärgid: 
� SVH riskitegurite määramine ja 

nende mõjustamine isikutel, kes 
seni ei ole teadlikud oma 
riskitegurite profiilist 

 
Planeeritud sihtrühmaks 200 000 isikut, kellest planeeritud 
uurida 50% aastatel 2002-2006. SVH riskitegurite 
määramine toimus 2002-2005 a. 35 863 isikul projektijuhi 
aruannete alusel (võrdlusena kasutatud 2004-2005 a 
Haigekassa arvete alusel isikute arv mõnevõrra suurem). 
Antud tulemused võimaldavad hinnata riskitegurite 
esinemissagedust uuritud elanikkonna hulgas. SVH 
riskitegurite mõjustamise kohta andmed puuduvad. Kuigi on 
leitud suur hulk isikuid, kellel esineb kas väljendunud 
hüpertensioon, raske hüperlipideemia või hüperglükeemia, 
siis korduvate ja konsultatiivsete visiitide hulk projekti 
aruannete alusel kesine. 
 
30-60-aastaste patsientide hulgas läbi viidud küsitluse 
andmetel olid 51% ennetusprogrammi raames arsti poole 
pöördunutest juba eelnevalt teadlikud oma terviseriskidest. 
Neist küsitletutest, kes enda hinnangul neil esinevatest SVH 
riskiteguritest teadlikud ei olnud, selgitati visiidi käigus 
järgmised riskitegurid: kõrge vererõhk – 55%, kõrgenenud 
kolesteroolisisaldus veres – 83%, kõrgenenud 
suhkrusisaldus – 28%, liigne kehakaal – 53%, vähene 
füüsiline aktiivsus – 47%, suitsetamine – 29%, pärilik 
eelsoodumus – 41%, stress, liigne vaimne pinge – 67%. 
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� Eesti 30-60-aastaste elanike 
teadlikkuse tõus SVH riski ja selle 
mõjustamise võimaluste kohta 

Eesti täiskasvanud elanike (vanuses 16-64) tervisekäitumise 
uuringute tulemused ei kinnita elanike teadlikkuse tõusu 
SVH riskiteguritest. Aastatel 2000-2005 on suurenenud 
suitsetajate osatähtsus (30%-lt 33%-ni kogu elanikkonna 
hulgas, sh kõigis vanusrühmades), tervisespordiharrastajate 
osatähtsus ei ole muutunud (ca 30% elanikkonnast), 
ülekaaluliste osatähtsus on püsinud samuti enam-vähem 
samal tasemel (44-45% täiskasvanud elanikkonnast) ning 
samal ajal on vähenenud kehakaalu langetamise eesmärgil 
dieedipidajate osatähtsus (15%-lt 2000. aastal 10%-ni 2004. 
aastal). Mõnevõrra on vähenenud stressis olevate inimeste 
osatähtsus (25%-lt 2000. aastal 21%-ni 2004. aastal). 
Probleemiks on asjaolu, et nimetatud uuringute tulemused ei 
võimalda hinnata tervisekäitumise muutusi täpselt sihtrühma 
kuuluvates vanusrühmades, vaid vanuses 25-64 aastat. 
 
Projekti hindamise raames teostatud patsientide küsitluse 
tulemuste alusel võib väita mõningast teadlikkuse 
suurenemist riskitegurite mõjutamise osas. Küsitluse 
andmetel suurendasid 46% patsientidest pärast nõustamist 
füüsilist koormust, 81% toituvad tervislikumalt, 41% on 
vähendanud oma kehakaalu, 61% jälgivad regulaarselt oma 
vererõhuväärtusi ning 56% jälgivad töö- ja puhkeaja 
tasakaalu. Seevastu suitsetamisest loobusid pärast 
nõustamist ainult 17% suitsetajatest. 
 

� Programmi käigus uuritud ja 
nõustatud isikute  

Antud tulemustesse tuleb suhtuda teatud reservatsiooniga 
kuna tegemist on väga kaudsete tunnuste alusel toimunud 
tulemuste hindamisega.. Ka 30-60 aastaste patsientide 
hulgas läbi viidud küsitluses paluti küsitletavatel märkida 
oma tervisenäitajate (vererõhk, kolesterool, veresuhkur, 
kehakaal) väärtused, mis selgusid esmakordse arsti visiidi 
ajal ning praegused väärtused, kuid nendele küsimustele 
olid paljud inimesed jätnud vastamata. Seetõttu järgnevalt 
esitatud andmed ei pruugi peegeldada tegelikku olukorda. 

o K/v üldriski vähendamine K/v üldriski vähenemine 3,7-4,8% (2002-2005 a.) 
o Vererõhuväärtuste 

normaliseerimine 
Vererõhuväärtuste normaliseerimist ei hinnatud. Hinnati 
hüpertoonikutel süstoolse ja diastoolse vererõhu langust, 
mis olid vastavalt neil aastatel 5,1-6,1 mmHg süstoolse ja 
4,0-4,4 mmHg diastoolse vererõhu osas. Küsitluse andmetel 
vähenes süstoolse vererõhu väärtus keskmiselt 15,9 mmHg 
ja diastoolse vererõhu väärtus keskmiselt 8,5 mmHg. 

o Kolesteroolitaseme langetamine Hüperlipideemiaga isikutel kolesterooli langus oli 0,7-0,9 
mmol/l. Küsitluse andmetel langes kolesterooli tase 
keskmiselt 1,3 mmol/l. 

o Suitsetamisest loobumine Vastavalt projektijuhi andmetele, mis programmi käigus 
kogutud andmete tabelites ei kajastu, suitsetamisest 
loobujate osakaal 0,5 aasta järgselt 4,1-5,7%. Oluline oleks 
jälgida loobujate osakaalu pikema aja vältel. Küsitletud 
patsientidest, kes suitsetasid, loobusid pärast riskitegurite 
selgitamist ja arstipoolset nõustamist 17%. 

o Kehalise koormuse 
suurendamine 

Projekti aruandluses antud tunnuse hindamise osas info 
puudub. Küsitluse andmetel suurendasid 46% patsientidest 
pärast nõustamist füüsilist koormust. 
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Oodatav tulemus: programmi lõpuks 
on skriininguga kaetud ca 50% 
spetsiaalse riskigrupi isikutest 

Sihtrühma arvuline suurus ca 450 000 isikut, spetsiaalseks 
sihtrühmaks (defineeritud täpselt programmi taotluses) u. 
200 000 isikut. Oodatavaks tulemuseks oli planeeritud 
spetsiaalse sihtgrupi hinnanguliselt u 50% (ca 100 000 
isiku) skriinimine. Aastatel 2002-2005 skriiniti projektijuhi 
andmete alusel 35 863 isikut, mis moodustab 36% esialgselt 
programmis planeeritust ja 46% aruannetes planeeritust. 
2004 a. ja 2005 a. Haigekassa andmed erinevad mõnevõrra 
projektijuhi aruannetest. Oluline oleks kasutada Haigekassa 
andmeid saamaks täpseid andmeid skiiningvisiitide, 
korduvvisiitide ja konsultatiivsete visiitide kohta. Ainult 
projektijuhi andmete kasutamine, kelle andmed 
pärinevad otse perearstidelt, võivad eksitavad olla. 
Lisaks selgusid olemaoleva andmebaasi kasutamisel 
vasturääkivused projektijuhi aruandega. 

 

Projekti sihtrühma vastavus (s.h. arvuline vastavus) 

Projektiplaanis Tegelik 

2002 
o 7000 isikut 
o 100 perearsti (PA) praksist 

Tegelik (tuginedes projekti aruandluse andmetele), % 
toodud programmis algselt planeerituist  

• 6771 isikut - 97% 
• 80 PA – 80% 

2003 
o 14000 isikut 
o 200 PA praksist 

 
• 9491 isikut – 68% 
• 121 PA – 61% 

2004 
o 28000 isikut 
o 400 PA praksist 

 
o 9538 isikut – 34% 
o 154 PA – 39% 

2005 
o 49000 isikut 
o kõik Eesti PA praksised (840) 

 
o 10 063 isikut- 21% 
o 198 PA – 24% 

 

 

Projektijuhi ja projektimeeskonna pädevus 

Projektiplaanis Tegelik 

Projekti juht Margus Viigimaa on arstiteaduse doktor ja 
kõrgema kategooria kardioloog, TÜK Lipiidikeskuse rajaja 
ja mitmete tervisedenduslike ja haiguste ennetamise alaste 
projektide algataja ja juhtija, avaldanud ja toimetanud 
mitmed SVH ennetamise alased õpikud ja käsiraamatud. 
Projekti meeskonda kuuluvad  
• TÜK Lipiidikeskuse töötajad (med. kand dr. Mihhail 

Zemtsovski, dr. Reet Välkmann ja 3 meditsiiniõde) 
• Tallinna Lipiidikeskuse juhataja med. kand. Arvo 

Mesikepp ja selle töötajad dr. Rein Vahisalu ja 1 
meditsiiniõde) 

Projektijuhi ja projektimeeskonna 
liikmete pädevus vastab nõuetele ja on 
piisav projektis kavandatud tegevuste 
teostamiseks. 
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Projekti tegevuste vastavus projektiplaanile 

Projektiplaanis Tegelik 

Projekti raames planeeritakse uurida sihtrühma 
kuuluvaid inimesi 
• perearstipraksiste,  
• maakondlike südame-kabinettide ja 
• TÜK Lipiidikeskuse ja Tallinna Lipiidikeskuse 

baasil.  
 
Vereanalüüside ja EKG tegemisega kaasneb 
nõustamine koos südame-veresoonkonna haiguste 
riski ja selle langetamise teede näitamise ja 
kommenteerimisega. 
 
Perearstipraksised teostavad 
� perearsti skriiningvisiite ja 
� perearsti korduvaid visiite. 
Maakondlikud südametervise nõustamiskabinetid 
teevad 
� skriiningvisiite ja  
� korduvaid visiite.  
TÜK Lipiidikeskuses ja Tallinna Lipiidikeskuses 
tehakse  
� skriiningvisiite,  
� korduvaid visiite ja  
� konsulteerivaid visiite. 
 
Iga visiit koosneb projektis määratletud 
konkreetsetest komponentidest. 

Projektis planeeritud tegevused on teostatud, 
lisaks nimetatud tegevustele oli planeeritud ka 
perearstide koolitus, tagamaks võimalikult 
suure hulga perearstide hõlmatust. 
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Projekti planeerimisel, teostamisel ja tulemuste hindamisel projekti kvaliteedinõuetega 
arvestamine 

Projektiplaanis Tegelik 

Projekti kvaliteedinõuded on kirjeldatud Eesti Haigekassa 
ja projekti koordineeriva asutuse vahelises lepingus. 
Vastavalt lepingu tingimustele projekti täitja: 

 

• kaasab projekti tulemustest huvitatud rühmade 
esindajad projekti planeerimisse ja hindamisse; 

Projekti plaan on kooskõlastatud 
rahastajaga (Eesti Haigekassa), 
hindamisse on kaasatud projektis 
osalevad arstid ja patsiendid. 

• arvestab projektijuhi määramisel töötaja 
projektijuhtimise ja haiguste ennetamise alase 
koolituse ja kogemustega; 

Jah  

• teostab projekti materjalide ja metoodikate eelnevad 
eksperthinnangud ning eeltestimise sihtrühmas; 

Projektis kasutatav metoodika põhineb 
Euroopa koronaartõve 
preventsioonijuhistel. 

• peab projekti teostamise kohta projekti kaustaja 
kasutab projekti üritusel osalejatelt üritusele 
hinnangu saamiseks hinnangulehti; 

Jah  

• kajastab projekti tegevusi ja tulemusi laialdaselt 
projekti teostajatele, osalejatele ja avalikkusele; 

Tegevusi ja tulemusi on kajastatud 
projekti teostajatele ja projektis 
osalevatele arstidele, laiemale 
avalikkusele projekti tegevusi ja tulemusi 
käesoleva ajani oluliselt kajastatud ei ole. 

• teostab projekti tegevuse osana protsessi ja tulemuste 
hindamise; 

Jah  

• loob võimalusi võrgustikutööks suurte kogemustega 
ja teadmistega isikute vahel; 

Jah 

• aitab nõustada ja selgitustööd teha saavutamaks 
poliitiliste otsuste mõjutamist ja võimalike 
ressursside suurendamist partnerluse teel projekti 
eesmärkide saavutamiseks; 

Jah 

• lähtub oma töös headest tavadest, tegevuse 
tõenduspõhisusest ja kuluefektiivsusest 

Jah 
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Projekti teostumise riskid ja probleemid 

Projektiplaanis Tegelik 

 
Programmi peamisteks võimalikeks 
takistusteks on : 
1. Osade perearstide vähene huvi 

programmis osaleda 
2. Skriininggrupi isikute ignorantsus 

oma tervise suhtes 
Esimese takistuse tõhusaimateks 
ennetusmeetmeteks on piisav 
finantseerimine ja jätkuv perearstide 
koolitud SVH riskitegurite osas. 
Teine takistus ei osuta ilmselt ka 
ületamatuks, kuna me ei seagi 
eesmärgiks kogu sihtgrupi hõlmamist 
(mis on kindlasti ebareaalne) ja 
perearstilt saabuv viisakas ja 
põhjendatud kutse profülaktilisele 
visiidile võib omada suurt jõudu. 

Perearstide vähene huvi leidis kinnitust ning selle põhjuseks 
on mitmed asjaolud. Eeskätt vähendas perearstide huvi ja 
suurendas vastuseisu rahastamisskeemide muutmine. Lisaks 
avaldasid programmis osalevad perearstid ka rahulolematust 
töömahuka aruandluse suhtes. Perearstide hulgas läbi viidud 
küsitluse tulemused näitasid, et perearstide jaoks oli üheks 
probleemiks uuritavate leidmine ning eeldati, et aktiivsema 
selgitustöö puhul meedias pöörduksid inimesed ise 
aktiivsemalt oma tervist kontrollima. Samas aga pidasid 
perearstid ennetustööd tähtsaks. Rohkem kui poolte (52%) 
küsitletute arvates on väga oluline ning 42% küsitletute 
arvates üsna oluline, et krooniliste haiguste, sh 
südamehaiguste ennetamisega tegeldaks projektipõhiselt 
riiklikul tasandil. Veelgi tähtsamaks peetakse seda, et 
perearst tegeleks krooniliste haiguste ennetamisega – 63% 
küsitletute arvates on väga oluline ja 36% arvates üsna 
oluline, et perearst tegeleks krooniliste haiguste, sh 
südamehaiguste ennetamisega.  
Skriininggrupi isikute ignorantsus ei osutunud probleemiks. 
Projekti käigus teostatud rahulolu küsitlused näitasid kõrget 
rahulolu, ka 30-60 aastaste patsientide küsitluse tulemused 
kinnitasid sihtrühma inimeste huvi oma tervise kontrollimise 
vastu.  

 

Projekti koostöö ja osalemine teistes projektides 

Projektiplaanis Tegelik 

Koostöö on planeeritud WHO CINDI 
Programmiga, Eesti Kardioloogide 
Seltsiga, Eesti Hüpertensiooni 
Ühinguga, Eesti Kardioloogia 
Instituudiga ja Eesti Tervisekasvatuse 
Keskusega. 

Projekti juht on esitlenud projekti eesmärke ja tulemusi 
WHO CINDI direktorite nõupidamistel Prahas 2004. aastal 
ja Helsinkis 2005. aastal. Projekt on heaks kiidetud WHO 
CINDI programmi poolt. Projekti olemust ja tulemusi on 
tutvustatud Euroopa Kardioloogide Seltsi Kongressil 
Stockholmis 2005. aastal. Sellel kongressi leidis projekt 
tunnustust nii oma mahu (elanike arvuga võrreldes), disaini 
kui ka tulemuste osas. 
 
Lisaks on projekti käsitletud aastate jooksul mitmel korral 
Eesti Kardioloogide Seltsi ja Eesti Hüpertensiooni Ühingu 
koosolekutel. Eesti Kardioloogia Instituudi Profülaktilise 
kardioloogia osakond (dr. Olga Volož, dr. L. Suurorg) on 
projekti väljatöötamisel hea nõuga kaasa aidanud. 
 
Viimastel aastatel on koostööpartneriks olnud ka Tervise 
Arengu Instituut (eriti dr. A. Hedman, kes ka ise aktiivselt 
projektis osaleb). 
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Projekti hindamisplaani vastavus 

Projektiplaanis Tegelik 

Programmi tulemuslikkust hinnatakse järgmiste 
numbriliste kriteeriumide alusel:  
1. Perearsti nimistus olevate 30-60-aastaste 

isikute osakaal protsentides, kellel viimase 2 
aasta jooksul pole määratud SVH riskitegureid 
programmiga liitumisel (baseline) ja 
programmi lõppedes. 

2. Programmi käigus uuritud ja nõustatud 
kõrgenenud SVH riskiga isikute riskitegurite 
mõjustamise tulemused: 

• Kardiovaskulaarse üldriski vähenemine (%) 
• Hüpertoonikutel süstoolse rõhu langus (mm 

Hg) 
• Hüpertoonikutel diastoolse rõhu langus (mm 

Hg) 
• Hüperlipideemiaga isikute kolesteroolitaseme 

lagus (mmol/l) 
• Suitsetajatel loobujate osakaal (%) 
• Regulaarselt tervisetreeninguga tegelejate 

osakaal enne kehaliselt väheaktiivsete isikute 
hulgas (%) 

3. Programmi tegevusega esmakordselt avastatud: 
• Kõrge kolesteroolitasemega (>6,5 mmol/l) 

isikud (arv) 
• Olulise vererõhu kõrgenemisega (> 160/100) 

isikud (arv) 
4. Hüperlipideemia ja hüpertensiooni 

mittemedikamentoossele mõjustamisele 
allunud uuritute hulk (arv) 

5. Skriinigvisiitide, korduvate visiitide ja 
konsultatiivsete visiitide koguarv. 

 
 
6. Spetsiaalse sihtgrupi isikute arv, kellel on 

teostatud skriiningvisiit (arv) ja osakaal 
planeeritud arvust (%) 

7. Programmi kaasatud perearstipraksiste arv ja 
osakaal planeeritud arvust (%) 

 
Programmi hindamine toimub spetsiaalse Eesti 
SVH programmi andmebaasi arvutiprogrammi 
alusel. Kokkuvõtted tehakse SA Tartu Ülikooli 
Lipiidikeskuse ja Tallinna Lipiidikeskuse 
spetsialistide poolt programmi juhi juhendamisel. 
 
Programmi tulemuslikkuse näitajad esitatakse Eesti 
Haigekassale 2 korda aastas vastava vormi alusel. 

 
 
1. Tulemused on hinnatud vastavalt kinnitatud 

SVH ennetamise programmi tulemuste 
esitamise vormile Antud vorm ei sisaldanud 
andmeid p.1 kohta.  

 
2. Arvestades kasutatud metoodikat, tuleb 

antud tulemustesse suhtuda 
ettevaatlikkusega. Programmis ei olnud 
numbriliselt ära toodud, milliseid 
mõjustamise tulemusi oodati. Seetõttu ei 
ole saavutatud efekti võimalik hinnata. 

Projekti aruannetest oli võimalik leida 
riskitegurite mõjustamise tulemused, v.a. ei 
olnud hinnatud regulaarselt tervisetreeninguga 
tegelejate osakaalu enne kehaliselt 
väheaktiivsete isikute hulgas 
 
 
 
 
3. Väljendunud SVH riskiteguriga avastatud 

isikute hulk kõigist skriinitutest oli 
proportsionaalselt vastavuses ennustatud 
isikute hulgale. 

 
4. Projekti aruannete alusel ei olnud võimalik 

hinnata. 
 
5. Vastavad numbrid, mis on aruannetes ära 

toodud, olid oluliselt väiksemad 
planeeritutest. Esinevad teatud 
vasturääkivused Haigekassa numbritega. 

6. ja 7. Vastavad numbrid on aruannetest 
leitavad, kuid oluliselt väiksemad algselt 
planeeritutest. 

 
 
 
Kasutatud ei ole spetsiaalset arvutiprogrammi, 
vaid Exceli tabelit, kus esineb teatud erinevusi 
võrreldes projektijuhi aruannetega. Terviklik 
andmebaas puudub. 
 
 
Programmi tulemuslikkuse näitajad on esitatud 
Eesti Haigekassale 2 korda aastas vastava vormi 
alusel. 
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Auditi läbiviija hinnang projekti teostumisele ja tulemuslikkusele (vastavalt 
Eesti Haigekassa poolt püstitatud ülesannetele): 

 
Hindamise ülesanded 
� hinnata projekti teostumise vastavust planeeritule; 
Projektis kavandatud tegevused on teostunud, lisaks konkreetselt SVH ennetamisele suunatud 
tegevustele on projekti raames igal aastal läbi viidud ka perearstide ja –õdede koolitusi. Siiski 
ei ole nelja aasta jooksul olnud võimalik hõlmata nii suurt sihtrühma, kui esialgu planeeritud. 
Põhjused, miks planeeritud sihtrühma ei ole õnnestunud hõlmata, on seotud nii projekti enda 
tegevuste kui ka välismõjuritega. Perearstide hulgas läbi viidud küsitluse tulemused näitasid, 
et perearstide poolseks projektis osalemisest loobumise põhjusi on valdavalt kaks – liigne 
töökoormus ning sellele mittevastav tasustamine, sh finantseerimispõhimõtete muutmine 
alates 2005. aastast ning liigne paberitöö. Lisaks oli nimetatud veel tagasiside puudumist 
südamekabinettidest või keskustest ning patsientide endi vähest huvi. Sarnased asjaolud olid 
esitatud ka projektis mitteosalemise põhjustena: ajapuudus, liiga palju paberitööd, vähene 
(töö mahule mittevastav) finantseerimine.  
 
Samas aga on alust arvata, et tegelikult on uuringutega hõlmatus suurem osa elanikkonnast, 
kui see on kajastatud projekti dokumentatsioonis, sest patsiente uuritakse ka oma 
igapäevategevuse käigus. Kuna projekti raames on ette nähtud teostada teatud kindlad 
uuringud kindlas järjekorras, ei pruugi perearstid alati oma patsientidega tegelda 
ennetusprogrammi raames. Seda võimalust kirjeldab järgnev arvamus küsitluses osalenud 
perearstilt: “Võiks kasutada vajadusel laiendatud uuringute süsteemi, nt. normist suures 
ulatuses kõrvalekallete korral võiks kohe teha ka kolesterooli fraktsioonid ja näiteks uriini 
analüüsi esmase visiidi käigus, kuid praegune korraldus näeb ette, et kutsud patsiendi alles 2 
kuu pärast alles tagasi. Seetõttu ei olegi mina korduvat skriiningvisiiti kasutanud, vaid 
patsiendi kordusuuringud panen juba tavaarvele, nii saab patsiendiga põhjalikumalt tegeleda 
(nt. võtta ka muu biokeemia ja teha uuringuid). 

 
� hinnata projekti eesmärkide ja tulemuslikkuse indikaatorite tegelikku täitmist, 

võrrelduna projekti poolt määratud eesmärkide ja tulemuslikkuse indikaatoritega; 
Projekti kaugeesmärgiks on südame-veresoonkonna haigustesse suremuse vähendamine 
skriinides tööealist elanikkonda selgitamaks välja kõrge riskiga isikud, kellel on vajalik 
kardiovaskulaarse riski vähendamine. Projekti kaugeesmärki ei ole võimalik hinnata kuna 
võimalikke muutusi on siiski ennatlik seostada projekti tulemustega.  
 
Järgnevalt on analüüsitud lähieesmärkide täitmist ja selleks teostatud tegevusi:  

1) SVH riskitegurite määramine ja nende mõjustamine isikutel, kes seni ei ole teadlikud 
oma riskitegurite profiilist ja OODATAV TULEMUS – programmi lõpuks on 
skriininguga kaetud ca 50% spetsiaalse riskigrupi isikutest  

Sihtrühm on selgelt defineeritud projekti taotluses. Kuigi eesmärgis on kirjas, et SVH 
riskitegurite määramine ja mõjustamine isikutel, kes ei ole teadlikud oma riskitegurite 
profiilist, siis sihtrühma üheks määratluseks on, et skriininggruppi kuuluvad isikud, kellel on 
eelnevalt leitud hüpertensioon ja hüperlipideemia, kuid kes ei ole käinud kontrollvisiidil 
vähemalt viimase aasta jooksul. Samas sihtrühma määratlus on sobilik kaugeesmärgi 
saavutamiseks.  
 
Sihtrühma arvuline suurus on ca 450 000 isikut. Oodatavaks tulemuseks oli planeeritud 
spetsiaalse sihtgrupi hinnanguliselt u 50% (ca 100 000 isiku) skriinimine. Aastatel 2002-2005 
skriiniti projektijuhi andmete alusel 35 863 isikut, mis moodustab 36% esialgselt 
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programmis planeeritust ja 46% aruannetes planeeritust. 2004 a ja 2005 a. Haigekassa 
andmed erinesid mõnevõrra projektijuhi aruannetest (näit. 2004 a Haigekassa arvete alusel 
kõiki visiite 13 461, siis projektijuhi andmete alusel 10 907). Seetõttu täpsed andmed 
skriiningvisiitide, korduvvisiitide ja konsultatiivsete visiitide kohta puuduvad. Oluline oleks 
kasutada Haigekassa andmeid saamaks täpseid andmeid skiiningvisiitide, korduvvisiitide ja 
konsultatiivsete visiitide kohta. Programmi andmebaasi saadetud isikute on arv väiksem 
võrreldes skriinitute hulgaga, kuid siiski piisav saamaks ülevaadet riskitegurite esinemise 
kohta sihtrühmas. 

 
Sihtrühma kuuluvaid isikuid planeeriti uurida perearstipraksistes, maakondlikes 
südamekabinettides, TÜK Lipiidikeskuse ja Tallinna Lipiidikeskuse baasil. 2005. aastal oli 
planeeritud haarata ennetamise programmi 100% perearstidest, 2005. aastal osales projektis 
24% perearstidest, mis ilmselt peamiseks põhjuseks oluliselt väiksema skriinitute hulgale. 
SVH riskitegurite mõjustamise kohta on olemas kaudsed andmed.  

 
2) Eesti 30-60 aastaste elanike teadlikkuse tõus SVH riski ja selle võimaluste kohta.  

Antud programmi tulemuste alusel elanike teadlikkuse tõusu SVH riski suhtes hinnata ei saa. 
Samuti ei selgu projektijuhi aruannetes, milliseid tegevusi rakendati vastavale elanikkonnale 
antud programmi vajalikkuse tutvustamiseks.  
 
Auditi käigus teostatud SVH programmi raames korduvvisiidil käinud patsientide küsitluste 
tulemuste põhjal nende SVH riski teadlikkus suurenes, samuti teatud hulk neist muutis 
eluviise peale nõustamist. Sissejuurdunud harjumusi on väga raske muuta – nii arvasid 72% 
küsitlusele vastanud isikutest.  
 
Eesti täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuringute tulemused näitavad, et aastatel 2002-
2004 on suurenenud inimeste osatähtsus, kes väitsid endal olevat leitud nii kõrge vererõhu 
kui kõrgenenud veresuhkru väärtuse, seda just eeskätt 34-45 aastaste meeste ja 34-64 aastaste 
naiste hulgas. Nimetatud ajavahemikul on uuritavate hinnangul suurenenud ka nende 
inimeste osatähtsus, kes viimase 12 kuu jooksul käisid perearsti vastuvõtul. On võimalik, et 
üheks põhjuseks on nimetatud vanusrühmadesse kuuluvate inimeste sagedasem pöördumine 
perearsti poole just seoses SVH ennetusega ja nende pöördumiste käigus on avastatud ka 
riskitegureid. Samas antud uuringutulemused ei kinnita elanike teadlikkuse tõusu SVH 
riskiteguritest. Aastatel 2000-2004 on suurenenud suitsetajate osatähtsus (30%-lt 33%-ni 
kogu elanikkonna hulgas, sh kõigis vanusrühmades), tervisespordiharrastajate osatähtsus ei 
ole muutunud (ca 30% elanikkonnast), ülekaaluliste osatähtsus on püsinud samuti enam-
vähem samal tasemel (44-45% täiskasvanud elanikkonnast) ning samal ajal on vähenenud 
kehakaalu langetamise eesmärgil dieedipidajate osatähtsus (15%-lt 2000. aastal 10%-ni 2004. 
aastal). Mõnevõrra on vähenenud stressis olevate inimeste osatähtsus (25%-lt 2000. aastal 
21%-ni 2004. aastal). Probleemiks on asjaolu, et nimetatud uuringute tulemused ei võimalda 
hinnata tervisekäitumise muutusi täpselt sihtrühma kuuluvates vanusrühmades, vaid vanuses 
25-64 aastat. 

 
3) Programmi käigus uuritud ja nõustatud isikutel hinnati järgnevaid tulemusnäitajaid: 
- Kardiovaskulaarse üldriski vähendamine 

Kardiovaskulaarse üldriski vähenemine oli 3,7-4,8% (2002-2005 a.). Ebaselgeks jääb, kas 
tegemist on absoluutse või suhtelise riski vähenemisega. Projekti käigus toimus ka 
kardiovaskulaarse riski hindamise metoodika muutus. Kuna programmis ei olnud kirjas, 
millist vähenemist saavutada sooviti, siis saavutatud efekti suurust ei ole võimalik hinnata. 
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- Vererõhuväärtuste normaliseerimine 
Vererõhuväärtuste normaliseerimist ei hinnatud. Hinnati hüpertoonikutel süstoolse ja 
diastoolse vererõhu langust, mis olid vastavalt neil aastatel 5,1-6,1 mmHg süstoolse ja 4,0-4,4 
mmHg diastoolse vererõhu osas. Kuna programmis ei olnud kirjas, millist vähenemist 
saavutada sooviti, siis saavutatud efekti suurust ei ole võimalik hinnata. 

 
- Kolesteroolitaseme langetamine 

Hüperlipideemiaga isikutel kolesterooli langus oli 0,7-0,9 mmol/l, mis on arvestatav 
suurusjärk lühikese ajavahemiku hindamisnäitajana. 

 
- Suitsetamisest loobumine 

Vastavalt projektijuhi andmetele, mis tabelites ei kajastu, suitsetamisest loobujate osakaal 0,5 
aasta järgselt 4,1-5,7%. Oluline oleks jälgida loobujate osakaalu pikema aja vältel, et antud 
tulemused oleksid usaldusväärsed. 

 
- Kehalise koormuse suurendamine 

Antud tunnuse hindamist aruannete alusel ei toimunud. 
 

Saadud tulemustesse tuleb suhtuda teatud reservatsiooniga, kuna tegemist on väga kaudsete 
tunnuste alusel toimunud tulemuste hindamisega (võrreldud skriiningvisiidil leitud 
konkreetse riskiteguriga isikute keskmist väärtust korduvvisiidil leitud konkreetse 
riskiteguriga isikute keskmise väärtusega). Sellega kaasnevad probleemid:  

1) väljendunud SVH riskiteguriga isikute hulk, kes käisid korduvvisiidil või 
konsultatiivsel visiidil oodatust oluliselt väiksem; ja  

2) konkreetsete kõrgenenud SVH riskiga isikute riskitegurite mõjustamise tulemusi 
ei jälgitud. 

 
Ka 2005. aastal korduvvisiidil käinud 30-60 aasta vanuste inimeste küsitluse tulemused ei 
võimaldanud täpselt hinnata tervisenäitajate muutumist.  

 
 

Projekti hindamisplaani vastavus 
Programmi tulemuslikkust hinnati vastavalt kinnitatud SVH ennetamise programmi 
tulemuste vormile. Antud vorm ei sisaldanud teatud punkte, mis olid äratoodud algselt 
programmi taotluses. Näiteks ei hinnatud 30-60 aastaste isikute osakaalu kõigist perearsti 
nimistus olevate 30-60 aastaste isikutest, kellel viimase 2 aasta jooksul pole määratud SVH 
riskitegureid programmiga liitumisel ja programmi lõppedes.  

 
Programmi tulemusnäitajate (numbriliste väärtuste) hindamine toimus programmi käigus 
tekkinud andmebaasi alusel, kuhu siis projektis osalejad vastavalt koostatud Exceli tabeli 
vormile saatsid andmed. Algselt planeeritud arvutiprogrammi ei ole tehtud, mis võib-olla 
oleks lihtsustanud perearstide tööd. Andmebaas ei sisaldanud küll andmeid kõigi uuritud 
isikute hulka, kuid oli piisav saamaks teatud üldandmeid SVH riskiga isikute riskitegurite 
mõjustamise tulemuste kohta. Samuti annab see ülevaate väljendunud SVH riskiteguriga 
avastatud isikute proportsiooni kohta kõigist skriinitutest, mitte aga täpse isikute arvu 
hindamiseks. Väljendunud SVH riskiteguriga avastatud isikute proportsioon oli vastavuses 
ennustatud proportsiooniga.  
 
Projekti aruannetest ei olnud võimalik leida infot hüperlipideemia ja hüpertensiooni 
mittemedikamentoossele mõjustamisele allunud uuritute hulka, mis oleks äärmiselt oluline 
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majandusliku aspekti hindamise osas. Projekti raames loodud andmebaas ei võimalda saada 
täpseid andmeid skriiningvisiitide, korduvate visiitide ja konsultatiivsete visiitide koguarvu 
kohta. Selleks oleks kõige parem kasutada haigekassa andmebaasi. Seda tõendasid ka 
erinevused arvudes, mis saadi projektijuhi aruannetest võrreldes haigekassa andmebaasi 
põhjal tehtud aruannetega.  

 
� analüüsida projektis osalenud patsientide rahulolu projekti raames pakutud 

teenustega;  
Projekti raames oli läbi viidud patsientide küsitlusi, mille tulemused kinnitasid osalejate 
kõrget rahulolu projekti ja selles kavandatud tegevustega.  
 
Hindamise käigus korraldati täiendav uuring, mille käigus moodustati Eesti Haigekassa 
kindlustatute andmebaasi alusel esinduslik valim 1777 isikust, kes olid 2005. aastal käinud 
projekti raames korduvalt perearsti juures või maakonna südamekabinetis. Valimisse võeti 
590 isikut, kellele saadeti posti teel küsitlusleht. Küsitluse lõpuks tagastati 262 ankeeti ehk 
44% kõigist välja saadetud ankeetidest. 
 
Küsitluse tulemustest selgus, et haiguste ennetamiseks kavandatud tegevusi hinnati kõrgelt. 
Rohkem kui kolm neljandikku (77%) küsitletutest leidsid, et krooniliste haiguste 
ennetustegevus riiklikul tasandil on väga oluline ning 20% arvates on see oluline tegevus. 
Ainult ühe küsitletu (0,4%) arvates ei ole nimetatud ennetustegevus eriti oluline ning kuus 
inimest (2,4%) ei omanud selles suhtes seisukohta. 91% küsitletutest pidasid oluliseks, et ka 
perearst peaks tegelema krooniliste haiguste, sh südamehaiguste ennetusega (63% pidasid 
seda väga oluliseks ja 28% üsna oluliseks). 3% küsitletute arvates ei ole eriti oluline ning 2% 
arvates mitte üldse oluline, et perearst ennetustööga tegeleks ning 4% küsitletutest ei osanud 
oma arvamust öelda. 
 
Ka vabas vormis esitatud arvamused kinnitavad esitatud tulemusi. Mitmete vastanute arvates 
peaks nimetatud projekt kindlasti jätkuma, kuna see annab inimesele võimaluse oma tervist 
kontrollida. Paljude küsitletute hinnangul on perearstid praegu ülekoormatud ning sageli 
napib aega ja tahtmist n.-ö. terve inimesega tegelemiseks. Mitmed küsitletud nägid projekti 
raames ka võimalus saada eriarsti (kardioloogi) konsultatsioonile, mis muul juhul oleks 
raskem pika ooteaja tõttu. 

 
� hinnata projekti tegevuste vastavust projekti sihtrühma huvidele ja eelistustele; 
Eesti täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuringute tulemused näitavad, et riskitegurite 
tase üldiselt oluliselt vähenenud ei ole. Hindamise käigus teostatud küsitluse tulemused aga 
siiski näitasid, et inimesed, kes on saanud teadlikuks endal esinevatest riskiteguritest, 
püüavad ka oma eluviisi korrigeerida. Ligikaudu kaks kolmandikku küsitletutest olid saanud 
endi hinnangul ka arstilt põhjalikud juhised, kuidas oma eluviisi korrigeerida. Kõige 
sagedamini teavitas arst patsienti suusõnaliselt (82%), pooled küsitletutest (50%) olid 
märkinud, et said kaasa kirjalikke materjale. Ligikaudu üks viiendik (22%) vastanutest olid 
märkinud, et arst soovitas tutvuda erinevate kirjandusallikatega. Individuaalne tegevusplaan 
riskitegurite vähendamiseks koostati 16% küsitletute hinnangul. Arsti antud selgitustega jäid 
väga rahule 18% ja rahule 47% küsitletutest. Enam-vähem olid rahul ligikaudu neljandik 
küsitletutest (26%), rahulolematuid oli 9% (8% ei jäänud eriti rahul ning 1% ei jäänud üldse 
rahule). Rahulolematuse põhjused olid peamiselt tingitud sellest, et patsiendid ei saanud 
teada, mis on põhjuseks, miks nende tervisenäitajad ei ole korras, samuti põhjustas 
rahulolematust liiga üldsõnaliselt antud soovitused või ravimite määramine nõuannete 
asemel. 
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Ravi vererõhu, kolesterooli või veresuhkru taseme alandamiseks määrati 63% küsitletutest, 
neist mõningatel juhtudel oli ka täiendavalt lisatud, et ravimeid ei määratud, küll aga soovitati 
vastavat dieeti. 
 
Peaaegu kolm neljandikku (72%) küsitletutest tunnistasid, et sissejuurdunud harjumusi on 
väga raske muuta. Nagu esitatud tulemustest selgub, on patsientide jaoks kõige 
problemaatilisem suitsetamisest loobumine, ka kehakaalu vähendamine ja füüsilise koormuse 
suurendamine ei ole olnud kõige jaoks teostatav. 
 
Nagu juba eespool öeldud, hindasid küsitletud projekti raames pakutud tervisekontrolli 
võimalust kõrgelt. Järgnevalt on esitatud mõned näited küsitletute arvamustest (kirjaviis 
muutmata): 
• Pean teie poolt tehtavat ennetustööd väga tähtsaks, kuna see aitab päästa kindlasti 

paljude inimeste elu ning suunab paljusid kvaliteetsemate ja tervislikumate eluviiside 
poole. Aitäh! 

• Sellised kampaaniad on väga vajalikud, sest pääseb otse spetsialisti vastuvõtule. Ma ei 
oleks iialgi sellise küsimusega perearsti tülitama hakanud, sinna pöördusin ainult akuutse 
haigusega. 

• Sellised ennetusprogrammid ja tervisekontrollid on väga vajalikud. Need võiks olla 
regulaarsed. Olen kõiki tasuta võimalusi ära kasutanud (rinnavähi jne). Ega perearst küll 
ei kutsu kontrolli, kui ise kurtma ei lähe. 

• Olen igati poolt, et südamehaiguste ennetamise programm on loodud. Kuid isikliku 
kogemuse põhjal arvan, et sisuline töö arstide poolt programmi raames tuleks ka teha 
vastavalt teooriale, seni see nii pole igal pool. Kohti, kus saaks tervisesporti teha, meil 
ikkagi pole piisavalt. Elurajoonide vahel olevad tühermaad võiks olla korrastatud, see 
annaks inimestele lihtsa võimaluse kasvõi jalutama minna. 

• Tänan südamest, et tegelete nende probleemidega. 
• Olen väga tänulik antud võimaluse pärast. 
• Väga oluline võimalus oma tervise kontrolliks. Tänan. 
• Tahaks loota, et selle projekti finantseerimine jätkub. 
 

 
� hinnata projekti kulu-tulusust võrreldes ennetuse kulusid, ühe juhu 

väljaselgitamiseks minevaid kulusid ja ravikulude kokkuhoidu; 
Kulu-tulusust ei olnud võimalik projekti materjalide kaustas olevate aruannete järgi täpselt 
hinnata, kuna aruannetes esitatud skriinitud isikute kohta tulemused katavad iga aasta kohta 
ca 80% tegelikult uuritud inimeste arvust. See on tingitud sellest, et kõik arstid ei esitanud 
andmeid projektijuhile. Seetõttu puuduvad täielikud andmed tegelikult skriiningu käigus 
tuvastatud juhtude kohta. Samuti esines arstide poolt esitatud andmetes sisestamisvigu ning 
olemasolevas andmebaasis on palju täitmata lahtreid, mistõttu saadud aruannetes esitatud 
numbrid pole päris täpsed.  
 
Haigekassa raviarvetes peaks küll kajastuma tegelikult kulunud summad ja uuritud isikute 
arv, kuid selleks puudusid täpsed raviarvete summad ja isikute arvud 2002. ja 2003. aasta 
kohta, kuna Haigekassas toimus 2003-2004 aasta perioodil üleminek ühelt andmebaasilt 
teisele. Ka 2004. aasta I poolaastas esitatud raviarvete ja skriinitud isikute arvude vahel 
esines ebaloogilisusi (raviarvete hulk oli tunduvalt suurem kui uuritud isikute arv). 
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Seega on järgnevalt esitatud arvutused ligikaudsed ja võib eeldada, et tegelikkuses oli leitud 
juhte rohkem, mille tõttu erinevad tegelikud kulud ühe leitud juhu kohta. Juhuna on määratud 
programmi aruannetes andmebaasi põhjal kajastuvate väljendunud hüpertensiooniga, raske 
hüperlipideemia ja hüperglükeemiaga inimeste arv ning medikamentoosele ja 
mittemedikamentoosele ravile jäetud isikute arv. Protsentuaalselt andmebaasis sisalduvate 
leitud riskiteguritega inimeste arvu järgi on arvutatud ligikaudne tegelik leitud juhtude arv.  
 
Kuludena on arvestatud otseseid aruannetes kajastatud raviarvete summasid ehk kogu 
skriinitud uuritavate hulgale kulunud summa sh kulud juhtimisele, koordineerimisele ja 
koolitustele kulunud summad. 
 
Alljärgnevas tabel kulude kohta esitatud andmed pärinevad iga-aastastest projekti 
aruannetest. 
 2002 2003 2004 2005  Kokku 
Skriinitud uuritavate hulk/ 
uuritavate hulk, kelle 
põhjal on tehtud 
andmeanalüüs 

6771/ 
5323 

9491/ 
7537 

9538/ 
8732 

10 063/ 
8077 

35 863/ 
29 669 

Kogukulud (EEK) 568 019 2 130 039 2 639495 1988776 6 758 329 
sh skriiningule 423 067 1 391 980 1 651374 977 123 4,443544 
sh korduvvisiidile 49 694 192 265 179 385 164 015 585 359 
sh konsultatsioonile 45 338 312 794 546 336 560 700 1,465 168 
sh juhtimiskulud 49920 233000 262 400 286 938 832258 

Medikamentoossele või 
mittemedikamentoosele 
ravile määratud inimeste 
arv (ligikaudne arvutus 
kogu uuritud grupi kohta) 

1925 2865 3105 4205 12 100 

Kulud (EEK) ühe 
medikamentoosele või 
mittemedikamentoossele 
ravile allutatud liikme 
avastamiseks  

295,07 743,46 850,07 472,99 558,53 

Juhtude arv (ligikaudne 
arvutus tegelikult 
skriinitud arvu kohta)  

3615 4715 4234 4688 17 252 

Kulud (EEK) ühe 
avastatud hüperlipideemia 
või kõrgvererõhu või 
hüperglükeemia juhu 
kohta 

157,12 451,75 623,40 424,22 391,74 

NNT 
Kõikide visiitide arv/ 
isikud, kelle alustati 
medikamentoosset või 
mittemedikamntoosset 
ravi 

3.5 3.3 3.0 2.4 2.96 

 



 16

Haiguste ennetamise projektide 2005. aasta tulemuste Haigekassa aruande järgi on SVH 
ennetamise projekt üks efektiivsemaid ennetusprogramme. Ühe mittemedikamentoosse või 
ravimiga mõjustamise alustamiseks isiku leidmiseks oli vaja teha 2.4 - 4.0 skriiningvisiiti 
ning kulud ühe juhu avastamiseks võrrelduna teiste ennetusprogrammidega on  kõige 
väiksemad.  
 
Antud auditi käigus tehtud arvutused vastavad samale suurusjärgule, kuid lähtuvalt 
olemasolevate andmete lünklikkusest tulenevad väiksed kõikumised varem esitatu põhjal.  
 
Antud näitajate põhjal võib väita, et projekt on olnud ressursikasutuselt tõhus tegevus. Kuigi 
2004. aastal olid kulutused oluliselt suuremad kui 2005. aastal, ei saavutatud sellega oluliselt 
suuremat skriinitud isikute arvu. Võib arvata, et muutunud tasustamissüsteem, kus perearstid 
pidi katma administratiivse töö kulu oma pearahast ning täiendavalt saadi raha uuringute eest, 
mõjutas uute perearstide liitumist programmiga, kuid ei mõjutanud nende arstide ennetustööd 
programmis, kes juba varasemalt osalesid (varasematel aastatel tasuti täiendavalt nii 
visiiditasu kui ka uuringute eest). 
 
Oluline takistus antud programmi kulu-tulususe arvutamiseks on andmete ebapiisavus ja 
puudulikkus esitatud aruannetes. Ei ole selgelt välja toodud kõik andmed, samuti oleks 
võinud ka varasemate aastate aruanded sisaldada võrdlevat analüüsi kulude ja tegelikult 
skriinitud inimeste osas (võrdlus Haigekassa andmetega). Samuti ei ole olemasolevatest 
andmetest näha täpset patsientide ringlust ehk kui palju oli vaja teha visiite, et leiti üks 
medikamentooset ravi vajav juht.  

 
� analüüsida projekti erinevate projekti osade vahel sidustust ja info liikumist; 
Projekti osade vahelise sidususe ja info liikumise hindamine põhineb perearstide kui peamiste 
projektis kavandatud tegevuste teostajate küsitluse tulemustel: 

1) Perearstide informeeritus projektist, selle tegevuse eesmärkidest ning tulemustest 
Küsitletud perearstid olid suhteliselt hästi informeeritud projekti eesmärkidest ja 

tegevustest, tulemuste kohta teati oluliselt vähem. Informeeritust SVH projekti tegevustest 
kirjeldab alljärgnev tabel: 

Informeeritus projekti Üsna hästi Mingil määral Ei ole teadlik 
1) eesmärkidest  65,3 34,7 0,0 
2) tegevustest  60,8 39,2 0,0 
3) tulemustest  23,7 50,5 25,8 

 
SVH projekti eesmärkide, tegevuste ja/ või tulemuste kohta said ligikaudu kaks 

kolmandikku küsitletutest infot kas projekti raames toimunud koolitustelt (33%) või oma 
kolleegidelt ja Eesti Perearstide Seltsi kaudu (21%) või mõlemast eelnimetatud allikast 
(11%). Muu erialaseltsi kaudu olid infot saanud 4% küsitletutest ning SVH projekti 
koduleheküljelt 3%. Ajakirjandusest ning muudest allikatest olid infot saanud 5% küsitletud 
perearstidest. Mitu infoallikat oli märgitud 23% ankeetides, sh kõige sagedamini koolitused 
ja SVH projekti kodulehekülg. 
 

2) Info liikumine perearstide ning projekti juhi vahel 
Perearstide küsitluse andmetel probleeme infovahetuses projekti juhiga/ koordinaatoriga ning 
kontakti saamise võimaluste osas eriti ei esinenud. Nimetatud asjaoludega olid väga või üsna 
rahul rohkem kui pooled (53%) küsitletud perearstidest. Enamasti ei tekkinud probleeme ka 
sellega, kellele või kuhu ankeedid saata. 
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3) Info liikumine perearstide ja maakondade südamekabinettide ning spetsialiseeritud 
keskuste vahel 

Maakonna südamekabineti ja keskuste konsultatsioonide tulemustega olid rahul ligikaudu 
pooled (48%) küsitletud perearstidest (6% - väga rahul, 42% üsna rahul). Üks kolmandik 
(33%) vastanutest olid enam-vähem rahul, 13% ei olnud eriti rahul ning 6% ei olnud üldse 
rahul. Sagedamini nimetatud rahulolematuse põhjusena tuli esile tagasiside puudumine või 
ebapiisav tagasiside. 30% küsitletud perearstides väitsid, et patsientide suunamisel maakonna 
südamekabinettidesse või Tartus või Tallinnas asuvatesse keskustesse esines probleeme, mis 
olid seotud nii pikkade järjekordadega, tagasiside puudumisega, ning patsientide poolse 
rahulolematusega.  
 

4) Elanikkonna informeeritus projektist ja võimalusest pöörduda tervisekontrolli 
Küsitletud perearstide arvates oleks projekti raames vajalik inimesi rohkem teavitada projekti 
olemasolust, et inimesed ise aktiivsemalt pöörduksid perearstide poole sooviga oma tervist 
kontrollida. Enamasti satuvad uuritavad perearsti juurde seoses mingi muu 
terviseprobleemiga – see selgus nii perearstide kui ka patsientide küsitlusetulemustest. 
Perearstide hinnangul leidsid nad uuritavaid järgmiselt: 

Uuritavate isikute leidmise viis 
Jah, 

enamasti 
Mõnikord 

Enamasti 
mitte 

Kutsun/ kutsusin ise aktiivselt 25,7 32,9 41,4 
Teavita(si)n perekonnaliikmete kaudu 4,3 68,6 27,1 
Olen oma nimistu inimesi üldiselt teavitanud 38,6 35,7 25,7 
Uuritavate leidmisega tegeleb pereõde 27,4 39,7 32,9 
Uuritavad on minu juurde sattunud juhuslikult 
(muul põhjusel tehtud visiidi ajal) 

62,5 34,7 2,8 

 
Patsientide küsitluse tulemustest selgus, et kõige pöörduti kas omal initsiatiivil või kellegi 
soovitusel maakonna südamekabinetti (31%), võrdselt 17% küsitletud patsientidest pöördusid 
perearsti poole kas sooviga oma tervist kontrollida või muu haiguse tõttu. 8% küsitletute 
hinnangul kutsus perearst neid ise uuringusse osalema. Lisaks olid 27% küsitletud 
patsientides märkinud mitmesuguseid muid erinevaid põhjusi: töökohas või muul põhjusel 
teostatud tervisekontrolli, soov ise oma tervist lasta kontrollida (enamasti riskitegurite 
olemasolu tõttu), pereliikmete, tuttavate või kolleegide soovitusel pöördumine, ajakirjanduses 
ilmunud info alusel pöördumine ning tervishoiutöötajate soovitusel pöördumine (näiteks 
taastusravi arst, kirurg). Need tulemused näitavad, et meedias avaldatud info on inimeste 
jaoks oluline ning aitab suurendada inimeste aktiivsust tervisekontrolli pöördumiseks. 
 
 
� hinnata projekti juhtimistegevuse kvaliteeti, ökonoomsust ja efektiivsust eelkõige 

tööprotsesside toimumisest lähtuvalt; 
Projekti taotluses juhtimistegevusele selgeid kvaliteedi indikaatoreid ei olnud seatud. 
Kvaliteedi näitajana võib vaadelda projektijuhi ja projektitäitjate üldist tegevust, projekti 
koordineerimist ja aruandlust. 
 
Antud projekti tegevusprotsessi peamiseks ülesandeks oli projektis osalevate perearstide ja 
pereõdede, maakondlike südamekabineti arstide ja õdede tegevuse suunamine ning 
nõustamine. Nõustamine projektis osalevate osapooltele on peamiselt toimunud kaks korda 
aastas toimuvate koolituste kaudu. Koolitustel on selgitatud projektis osalemise põhimõtteid, 
programmi andmebaasi andmesisestuse osas ning loodud võimalusi üldiseks diskussiooniks. 
Lisaks projektis osalemise selgitamisele on igas koolituses toiminud perearste ennetusalaste 
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loengud vastava ala spetsialistide poolt. Koolituste kava vastas programmi eesmärkidele ja 
kvaliteedi tagamisele. 
 
Tagasisidet koolitustes osalenud arstidelt ei ole projekti käigus otseselt uuritud. Küll on 
võimaldatud seminaridel osalevate arstidele diskussioonis vabalt küsimusi esitada ja oma 
arvamust programmi kohta avaldada.  
 
Auditi käigus läbiviidud küsimustiku kaudu selgus, et koolituses on osalenud 73 % projektis 
osalevatest perearstidest, neist 17% hindasid koolituse sisulist osa väga heaks, 56% heaks 
ning 23% rahuldavaks. Programmi korraldusliku poolega on üle poole arstide rahulolu olnud 
hea ning 20% hindasid väga heaks. Koolitusel mitteosalemise põhjuseks oli vastanute 
hinnangul kõige sagedamini ajapuudus, kuid üks viiendik vastanutest (20 %) leidsid, et neil 
puudus info koolituse toimumise kohta. 
 
Lisaks on loodud SVH-projekti kodulehekülg, mille kaudu on olnud võimalik osalevatel 
arstidel ja õdedel saada jooksvat infot programmis osalemise kohta. Esitatud on programmi 
üldjuhised, vajalikud kontaktandmed ning teavet aruandluse esitamise kohta. Puuduseks on 
antud veebileheküljel väike teabehulk ennetamise kohta üldiselt, samuti võiks lehekülg 
sisaldada koolitusmaterjali, sest kõik arstid ei võtnud koolitusest osa. Puudub info 
patsienditele. Auditi käigus läbiviidud küsitluses mainiti, et arst soovitas antud 
kodulehekülge, kuid patisendid ei leidnud sealt endale vajalikku infot. 
 
Projektijuht on olnud kirjavahetuses perearstidega ning teinud piisavalt selgitustööd ja 
nõustamist. On kursis olnud perearstide programmis osalemisega seotud muredega ning 
üritanud tekitada rohkem huvi programmi ja selles osalemise vastu. 
 
Auditi raames läbiviidud tagasiside uuringus, selgus et suur osa perearstidest on jäänud üsna 
(35%) või enam-vähem (34%) rahule programmi juhtimise ja koordineerimisega 18% 
vastanud perearstidest väga rahule. Projektijuhiga infovahetuse võimaluse üle olid üsna rahul 
41% ja enam-vähem rahul 32% vastanutest. Esitatud hinnangute alusel võib projekti 
juhtimise kvaliteeti hinnata heaks. 
 
Iga aastal on läbi viidud programmis osalevate patsientide ja perearstide rahulolu uuring. 
Aastal 2004 on läbiviidud audit perearstide programmi dokumentide ja andmete säilitamise 
ning andmebaasitäitmise korrektsuse ja andmete kaitstuse kohta. Seega on tegeldud 
programmi tööprotsesside toimimise ja järjepidevuse analüüsimisega. Samas on rahulolu 
uuringute tagasiside järeldused siiski pisut ennatlikud, kuna küsimused ei ole katnud piisavalt 
kõiki olulist või küsimuse eesmärk tundub pisut ebaselge. Samuti on küsitlusele vastanud 
väga väike arv patsiente ning arste.  
 
Oluliseks piiranguks antud projekti tulemuste hindamises kui ühes kvaliteedi näitajas on 
olnud arstide aruandluse järjepidevuse  puudumine. Mitte kõik arstid ei esitanud andmeid või 
ei esitanud neid alati. Seega andmebaas ei ole töötama hakanud nii nagu planeeritud. Selle 
üheks põhjuseks on olnud ilmselt arstide jaoks liigne lisaaeg andmebaasi täitmiseks ning 
andmebaasi suhteline keerukus täitmiseks. Samuti sisalduvad andmebaasis küsimused, mille 
tarvilikkust pole aruannetes hiljem kajastatud. 
 
Tagasiside uuring perearstide hinnangust ankeetide täitmise kohta kinnitas audiitorite 
arvamust. Arstid väitsid pooltel juhtudel, et ankeedi täitmine on võtnud palju lisatööd ja aega 
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ning täitmine on olnud töömahukas. Samas info ankeetide täitmise ja saatmise kohta on olnud 
80% perearstide hinnangu järgi neile selge ja arusaadav. 
 

 
� hinnata projekti organisatsiooni vastavust projekti eesmärkidele; 
Arvestades projekti lähieesmärke ja oodatavat tulemust (skriiniti ainult 36% esialgselt 
programmis planeeritud isikutest), siis projekti organisatsiooni ülesehitus ei ole sobilik 
projekti eesmärkide täitmiseks. Samuti viitab sellele tõsiasi, et 2005. aastal osalesid projektis 
ainult ligikaudu neljandik (24%) kõigist perearsti praksistest, kuigi projekti kohaselt oli 
planeeritud kõigi osavõtt. Järelikult on vajalikud olulised ümberkorraldused projekti 
jätkamiseks. 
 
Auditi käigus läbiviidud perearstide küsitlusele tuginedes peavad 94% vastanutest oluliseks 
(väga või üsna oluline), et südamehaiguste ennetamisega tegeletaks riiklikul tasandil. Samuti 
peetakse vajalikuks ka seda, et see tegevus kuuluks perearsti valdkonda (98% vastanutest). 
Skriinitavate aktiivse kutsumisega perearst enamasti tegelda ei suuda. Seda näitab küsitluse 
tulemus, et ca 60% perearstide väitel satuvad uuritavad enamasti juhuslikult perearsti juurde. 
Ilmselt on vajalik uuritavate programmi kaasamiseks rohkem kasutada meedia võimalusi või 
juba konkreetselt aktiivse kutsumise rakendamist projekti läbiviija poolt (näiteks 
Haigekassa). Samas perearstide arvates uuritavate leidmine raske ei ole. 
 
SVH projektiga ei ole üldiselt rahul ligikaudu üks viiendik küsitlusele vastanud 
perearstide(kuigi projekti juhtimise ja koordineerimisega olid perearstid suure enamuses 
rahul). Kõige suuremaks probleemiks peetakse projekti rahastamist, millega ei olnud rahul 
72% perearstidest. Teiseks suuremaks probleemiks oli ankeetide täitmine, mida 88% 
küsitletuist pidasid liiga töömahukaks. Hetkel kasutusel olev vorm oma tunnustega on liiga 
töömahukas. Mitmeid tunnuseid, mis on vormis olemas, tegelikult tulemuste analüüsiks ei 
kasutata. Samuti ei peaks perearstid eraldi saatma projektijuhile aruandeid tehtud visiitide 
arvu kohta, mis tegelikult on kõik kättesaadavad Haigekassa andmebaasist. Korrektse 
aruandluse tagamiseks oleks vajalik rakendada selliseid infotehnoloogilisi lahendusi, mis 
võimaldaks automaatset andmete edastamist kas haigekassasse või projektijuhile. Samas 
peaks olema võimalik antud vormi puhul teha väljatrükk nii perearsti kui patsiendi jaoks koos 
visiidi otsusega. Võimalik, et see suurendaks ka korduvate visiitide sagedust. Lisaks on 
ülioluline tagasiside tehtud töö kohta perearstidele, mis toimiva arvutiprogrammi puhul ei ole 
aeganõudev. Olemasoleva Exceli tabeli kasutamine on perearstide hinnangul ebasobilik. 
 
Rohkem kui pooled (53%) küsitletud perearstidest leidsid, et SVH projekt ei peaks samal 
viisil jätkuma, vaid vajalikud oleksid teatud muudatused. Peamiselt on vajalikud muudatused 
perearstide hinnangul seotud rahastamise tingimuste ja aruandluse korra muutmisega. 
 
� hinnata projekti jätkusuutlikust. 
Projekt käivitus 2002. aastal ning on senini olnud käigus vaatamata 2004. aastal tekkinud 
osade perearstide vastuseisust ja ilmsest rahulolematusest rahastamisskeemidega. Samuti on 
üldiselt täidetud püstitatud eesmärke. Projekti on eesmärkide kohaselt laiendatud suuremale 
hulgale perearstidele ning suurem hulk patsiente on olnud aastati haaratud. Kuigi püstitatud 
eesmärkide järgi skriiniti vaid 36% eeldatavast. On ilmne, et tulevikus oleks vajalik projekti  
kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tõstmiseks vajalik teha muudatusi. Selle poolt räägib 
eeldatavast väiksem projektis osalevate arstide hulk, samuti märgatav arstide rahulolematus 
eelkõige rahastamise ja korraldusliku poole pealt.  
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Kokkuvõte ja auditi läbiviijate ettepanekud projekti juhile ning Eesti Haigekassale 
 
Südame-veresoonkonna haiguste projekt on nelja aasta jooksul saavutanud osaliselt 
püstitatud lähieesmärgid. Projektis kavandatud tegevused on teostatud plaanipäraselt ning 
projekti planeerimisel, teostamisel ja tulemuste hindamisel on arvestatud projekti 
kvaliteedinõuetega. Projekti ressursikasutus on olnud efektiivne. Projekti tugevusteks on 
eeskätt pühendunud ja kõrge kvalifikatsiooniga projekti meeskond ning projekti raames läbi 
viidud heal tasemel koolitused. Projekti kaugeesmärk on kooskõlas nii südame- ja 
veresoonkonna haiguste ennetamise riikliku strateegiaga aastateks 2005-2020 kui ka 
kavandatava riikliku tervisepoliitika põhisuundadega. Seetõttu peavad hindajad vajalikuks, et 
projektis kavandatud tegevused südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamiseks jätkuksid.  
 
Saavutamaks paremini projektis püstitatud lähi- ja kaugeesmärke, esitavad audiitorid projekti 
käigus kogutud informatsioonile tuginedes järgmised ettepanekud:  
1. Muuta projektiga seotud andmete kogumise metoodikat 
Andmete kogumise eesmärgiks on ennetustegevuste tulemuslikkuse järjepidev hindamine. 
Selleks on oluline jälgida tervise ja eluviisi näitajate dünaamikat isikupõhiselt. See eeldab 
nimetatud andmete sidumist patsiendi isikukoodiga, mida praeguses õigusruumis saab teha 
Eesti Haigekassa.  
 
Seetõttu teeme ettepaneku  
• lõpetada praegusel kujul andmete edastamise perearstidelt projekti juhile ning  
• töötada projekti juhi, perearstide ja Eesti Haigekassa esindajate koostöös välja sobiv ning 

kõigile asjaosalistele vastuvõetav andmete kogumise vorm, mille abil andmed 
perearstidelt laekuvad Eesti Haigekassasse.  

Sellise andmekogumise eelised on (1) perearstide töömahu vähendamine, mis eeldatavalt 
suurendaks perearstide soovi projektis osalemiseks ning (2) isikupõhiste täpsete andmete 
olemasolu, mis võimaldab oluliselt paremini hinnata ennetustegevuste tulemuslikkust. Kuna 
Eesti Haigekassas tõenäoliselt ei ole piisavalt inimressurssi nimetatud andmete põhjalikuks 
analüüsiks, edastatakse andmed, mis ei sisalda isikukoodi, projekti meeskonnale, kelle 
ülesandeks oleks peamiselt andmete üksikasjalik analüüs. 
 
Sama põhimõtet andmete kogumisel on tõenäoliselt võimalik rakendada ka teiste Eesti 
Haigekassa poolt finantseeritavate projektide puhul. 
 
2. Keskenduda projekti tegevuste kavandamisel 

a. Koolituste korraldamisele ja läbiviimisele (k. a. südamekabinettide ja keskuste 
spetsialistidele). 
Soovitav on kõikide koolituste materjalid panna veebileheküljele, et lugeda 
saaksid ka need arstid ja õed, kellel ei olnud võimalik koolitusel osaleda.  

b. Seniste ja kavandatavate tegevuste tulemuslikkuse hindamisele Eesti Haigekassast 
saadud andmete alusel ning saadud informatsiooni kasutamisele edasiste tegevuste 
kavandamiseks ja sihtrühma koolitamiseks. 
Vajalik on selgelt defineerida näitajad, mille põhjal oleks võimalik ülevaatlikult 
programmi efektiivsust hinnata. Tervisenäitajate muutuste hindamine on 
raskendatud, kuna tervisenäitajate muutuste hindamine ei ole toimunud kindla 
ajavahemiku tagant. Projekti alguses määratletud efektiivsuse hindamine ei ole 
antud näitajate puhul võimalik. 

c. Projekti propageerimisele meedias, sh sihtrühma teadlikkuse suurendamine. 
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Soovitav on täiendada projekti veebilehekülge võimaliku lisainformatsiooniga, 
mõeldes ka patsientidele kui ühele võimalikule lugejaskonnale ja lisada vajalikku 
nõustamisalast materjali. Oluline on ka patsientide teadlikkuse suurendamine perearsti 
osast krooniliste haiguste ennetamisel, kuna patsientide küsitlusest selgus palju 
teadmatust ka perearstisüsteemi toimimisest (miks ei ole vajalik ilmtingimata 
kardioloogi juurde vastuvõttu) ning milleks ja kellele projekt on mõeldud ja mis 
uuringuid tehakse. Viimati nimetatud probleemi lahendamine kuulub küll pigem Eesti 
Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi pädevusse. 
 
Tulenevalt eelnimetatud ülesannete mitmekesisusest, peaksid võimaluse korral 
nimetatud ülesanded olema projekti meeskonnas jagatud vähemalt kolme erineva 
inimese vahel.  
 

3. Vaadata läbi ennetustegevuste rahastamisskeem ja võimaluse korral kooskõlastada 
perearstide boonusprogrammiga.  

Ennetustegevuste rahastamisskeemi võimalike muudatuste kavandamine peaks toimuma 
SVH projekti meeskonna, Eesti Haigekassa ja programmis osalevate perearstide koostöös. 
See on tõenäoliselt pikemajaline protsess, mille tulemusena tehtud muudatused rakenduksid 
paari-kolme aasta pärast, kuid seoses kavandatava esmatasandi tervishoiu arengukavaga on 
otstarbekas selle protsessiga alustada. 
 
 
 
Hindajad tänavad projekti juhti dr. Margus Viigimaad koostöö ja abivalmiduse eest 

projekti hindamisel ning kõiki patsiente ja perearste, kes küsimustikule vastamisega aitasid 

kaasa projekti hindamisele. 
 
 
 
Auditi läbiviijad:       Kuupäev: 30. august 2006 
 
Kaja Põlluste ……………………………………… 
 
Tiia Ainla …………………………………………. 
  
Monika Reesev ……………………………………. 
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Lisa 1. Perearstide rahulolu SVH projektiga. 
 
SVH projekti hindamise raames korraldatud perearstide küsitluse vastused laekusid 
ajavahemikus 20.06-04.08.2006. Küsitluse läbiviimiseks kasutati elektroonilist ankeeti 
(eFormulari), perearstidega kontakti saamiseks kasutati perearstide elektronposti listi, mis 
hõlmab ligikaudu 500 Eesti perearsti. Küsitluse lõpuks laekusid vastused 99 perearstilt.  

Kõige enam oli küsitletute hulgas perearste, kelle praksis asub Haigekassa Tartu 
teeninduspiirkonnas (44%), järgnesid Harju piirkonna perearstid (25%), Pärnu piirkonna 
perearste oli küsitletute hulgas 19% ja Ida-Viru piirkonna perearste 12%. Küsitletutest 62% 
olid liitunud ennetustegevuse ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest 
Eesti Haigekassa poolt alates 2007. aastal makstava tulemustasu süsteemiga.  

Küsitletud perearstid olid suhteliselt hästi informeeritud projekti eesmärkidest ja 
tegevustest, tulemuste kohta teati oluliselt vähem. Informeeritust SVH projekti tegevustest 
kirjeldab alljärgnev tabel (n – küsimusele vastanute arv, %): 

Informeeritus projekti Üsna hästi Mingil määral Ei ole teadlik 
1) eesmärkidest (n=98) 65,3 34,7 0,0 
2) tegevustest (n=97) 60,8 39,2 0,0 
3) tulemustest (n=97) 23,7 50,5 25,8 

 
SVH projekti eesmärkide, tegevuste ja/ või tulemuste kohta said ligikaudu kaks 

kolmandikku küsitletutest infot kas projekti raames toimunud koolitustelt (33%) või oma 
kolleegidelt ja Eesti Perearstide Seltsi kaudu (21%) või mõlemast eelnimetatud allikast 
(11%). Muu erialaseltsi kaudu olid infot saanud 4% küsitletutest ning SVH projekti 
koduleheküljelt 3%. Ajakirjandusest ning muudest allikatest olid infot saanud 5% küsitletud 
perearstidest. Mitu infoallikat oli märgitud 23% ankeetides, sh kõige sagedamini koolitused 
ja SVH kodulehekülg. 

Ligikaudu kolm neljandikku (73%) küsitletutest olid osalenud projekti raames 
korraldatud koolitustel. Koolituste sisulist taset hinnati üsna kõrgelt – väga heaks pidasid 
koolituste sisu 17% ja heaks 57% küsitletutest. Rahuldavaks hindasid koolituste sisu 23% ja 
halvaks 3% küsitletutest. Veelgi kõrgemalt hinnati koolituste korraldust – väga heaks pidasid 
korraldust 20% ja heaks 61% küsitletutest, rahuldavaks 15% ja halvaks 4% koolitustel 
osalenud perearstidest. 

Põhjustena, miks pole perearstid koolitustel osalenud, nimetati kõige sagedamini 
ajapuudust (56% 27st koolitustel mitte osalenud perearstist), aga ka seda, et puudus info 
koolituste toimumise kohta (22%). Kaks küsitletut polnud koolitustel osalemist pidanud 
vajalikuks ning ühel juhul oli arsti asemel koolitusel osalenud pereõde. Muude koolitustel 
mitteosalemise põhjustena nimetati veel seda, et saadi piisavalt infot koolitusel osalenud 
kolleegidelt või e-posti teel saadetud materjalidest, ühe abiarsti puhul ei pidanud tööandja 
tema koolitusel osalemist vajalikuks. 

Mõnevõrra ebaselgeks jäi küsitluse tulemuste põhjal, kui suur osa küsitletud 
perearstidest osalevad praegu ja kui suur osa on osalenud mingil ajavahemikul varasemal 
ajal. Kõigist 99st küsitlusele vastanud perearstist 17 ehk 17,2% väitsid, et nende praksis ei ole 
kunagi SVH projektis osalenud. Võttes aluseks küsimusele “Kas oleksite huvitatud SVH 
projektiga ühinemisest või taasühinemisest?” antud vastused, mille kohasel projektiga 
ühinemisest või taasühinemisest oleksid huvitatud 26 ning ei oleks huvitatud 16 perearsti, 
osalevad eeldatavalt 42 küsitlusele vastanud perearsti praegusel ajal aktiivselt programmis. 

Projektis osalemisest loobumise põhjustena toodi esile valdavalt kaks põhjust – liigne 
töökoormus ning sellele mittevastav tasustamine, sh finantseerimispõhimõtete muutmine 
alates 2005. aastast ning liigne paberitöö. Lisaks oli nimetatud veel tagasiside puudumist 
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südamekabinettidest või keskustest ning patsientide endi vähest huvi. Sarnased asjaolud olid 
esitatud ka projektis mitteosalemise põhjustena: ajapuudus, liiga palju paberitööd, vähene 
(töö mahule mittevastav) finantseerimine. 

 
Samas on tähtis rõhutada, et ennetustööd nii riiklikul tasandil kui ka perearstipraksises 

pidasid küsitletud oluliseks. Rohkem kui poolte (52%) küsitletute arvates on väga oluline 
ning 42% küsitletute arvates üsna oluline, et krooniliste haiguste, sh südamehaiguste 
ennetamisega tegeldaks projektipõhiselt riiklikul tasandil. 3% küsitletute hinnangul ei ole see 
eriti oluline ning 3% küsitletutest ei osanud oma hinnangut anda. 

Veelgi tähtsamaks peetakse seda, et perearst tegeleks krooniliste haiguste 
ennetamisega – 63% küsitletute arvates on väga oluline ja 36% arvates üsna oluline, et 
perearst tegeleks krooniliste haiguste, sh südamehaiguste ennetamisega. Üks küsitletu (1%) ei 
osanud oma arvamust selles küsimuses avaldada. 

 
Järgnevad tulemused põhinevad nende perearstide hinnangutel, kes osalevad 

praegu või on kunagi osalenud SVH ennetamise projektis. 

 
SVH projekti sihtrühma isikute leidmine nimistust (%, n – küsimusele vastanute 

arv): 

Uuritavate isikute leidmise viis 
Jah, 

enamasti 
Mõnikord 

Enamasti 
mitte 

Kutsun/ kutsusin ise aktiivselt (n=70) 25,7 32,9 41,4 
Teavita(si)n perekonnaliikmete kaudu (n=70) 4,3 68,6 27,1 
Olen oma nimistu inimesi üldiselt teavitanud 
(n=70) 

38,6 35,7 25,7 

Uuritavate leidmisega tegeleb pereõde (n=73) 27,4 39,7 32,9 
Uuritavad on minu juurde sattunud juhuslikult 
(muul põhjusel tehtud visiidi ajal) (n=72) 

62,5 34,7 2,8 

 
85% küsitletute hinnangul ei olnud uuritavate leidmine raske, probleemidena toodi 

esile eeskätt patsientide endi vähest huvi ja motiveeritus, eeskätt meespatsientide puhul, aga 
ka sobivate, uuringu kriteeriumidele vastavate isikute vähesust nimistus. Küsimusele vastasid 
74 perearsti. 

Lepingus sisalduvat uuritavate arvu hinnati enamasti (83% 72st küsitletust) piisavaks, 
neljal juhul oli pakutud omapoolselt sobivad uuritavate arvud, mis jäid vahemikku 50-150. 

73st perearstist 85% pidasid skriiningvisiidi uuringute arvu piisavaks. Küsitletud, 
kelle arvates peaks valik olema laiem, olid esitanud järgmised ettepanekud (kirjaviis 
muutmata): 
• GFR, uurea, kreatiniin 
• üldkolesterool koos fraktsioonidega. EKG on lihtsalt klemmide külgepanemise töö, 

patoloogiat pole leidnud siiamaani kordagi. 
• Tavaliselt teen ka üldvere (mitmetel keskealistel naistel olen niimoodi leidnud aneemia);  
• TSH 
• EKG ei ole küll erilise diagnostilise tähtsusega skriiningprogrammis. 
• vajadusel koormustest, 24 t RR monitooring 
• tuleks kohe teha kolesterool +  fraktsioonid + TG 
• niikuinii saab enamusele tehtud kolesterooli fraktsioonid ja üldvereanalüüs, praegu peab 

neid eraldi arvel näitama :-( 
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• Oluline oleks määrata kohe kolesterool fraktsioonidega, kuna on teada, et ka HDL-
kolesterooli tõus on iseseisev riskifaktor. 

• Hüpertoonia leidmisel tahaksin teha lisauuringuid: 24h Holter, verest Krea, K, Na, 
uriinist MA jne.  

• LDL, HDL, triglütseriidid kõikidel 
 

Selgitustöö teostamine perearstipraksises (%, n – küsimusele vastanute arv) 
 Enamasti 

jah 
Mõni-
kord 

Enamasti 
mitte 

Kirjalike materjalide jagamine patsientidele (voldikud, 
pildid, buklette jms)    

Perearst (n=73) 67,1 30,1 2,7 
Õde (n=73) 39,7 52,1 8,2 

Suuline vastamine patsiendi küsimustele    
Perearst (n=74) 90,5 9,5 0,0 
Õde (n=74) 51,4 45,9 2,7 

Koos patsiendiga individuaalse tegevusplaani koostamine 
riskitegurite vähendamiseks    

Perearst (n=73) 56,2 34,2 9,6 
Õde (n=74) 27,0 41,9 31,1 

Teabe jagamine, kust patsient saaks lisainfot (raamatud, 
internet jms)    

Perearst (n=72) 58,3 38,9 2,8 
Õde (n=73) 38,4 46,6 15,1 

Selgitustööks jääb vähe aega, räägitakse ainult kõige 
olulisematest asjadest (n=73) 49,3 37,0 13,7 

Selgitustöö ei ole vajalik, patsiendid on üldiselt teadlikud 
(n=73) 1,4 30,1 68,5 

Patsientidega tehtava selgitustöö kohta oli lisatud järgmised kommentaarid (kirjaviis 
muutmata): 
• Meil on õe ja arsti koormus 50:50 
• Selliseid koolitusi on suhteliselt vähe olnud, kus õpetatakse praktilist nõustamist. Arstil ja 

õel on teadmised olemas, aga kuidas neid teadmisi patsiendile edasi anda, et sellest oleks 
patsiendile abi ning patsiendile kulutatud aeg ei oleks raisatud, selles on küsimus.  

• Projekti raames ei ole saanud mingeid jagatavaid materjale, kõike kogub arst ise ühe 
eksemplari kaupa ja siis paljundab. Sageli on sellised infomaterjalid halvasti loetavad 

• Kui õde ei ole või töötab ülekoormusega, ei jäägi muud üle, kui arstil (vähemalt 
ennetustegevuses) õe tööd teha. 

• Patsiendid on üsna teadlikud, aga millegipärast ei taha järgida tervislikke eluviise. 
• Kirjalikke jagamismaterjale võiks rohkem olla. 
• Kõik üle 40 aastased oma nimistu liikmed kutsun 1 kord aastas vastuvõtule, et teha 

skriiningut, siis räägin kõigest tervikuna, mitte ainult südamest. Aega kulub 1 patsiendi 
kohta ca 2 x 40 minutit. 

 
Nii nagu viimasest küsimusest näha, leiavad perearstid, et patsiendid ei ole enamasti oma 
terviseriskidest teadlikud. Mitte ükski küsitletutest ei hinnangud oma patsientide teadlikkust 
terviseriskidest väga heaks. Üsna heaks pidasid oma patsientide teadlikkust 71st perearstist 
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21%, rahuldavaks 58% ning halvaks 21%. Patsientide teadlikkuse kohta oli täiendavalt 
lisatud järgmised arvamused (kirjaviis muutmata): 
• Mõned teavad päris palju, rohkem on neid, kes midagi ei tea. 
• Inimesed üldiselt teavad, et suitsetamine on halb, aga miks, seda enamasti mitte. 

Ülekaalu osas ollakse mures pigem väljanägemise pärast, mitte terviseriski mõttes mures. 
Kuna kolesteroolist ning kõrge kolesterooli halvast toimest tervisele räägitakse üsna 
palju, siis patsiendid oleks nõus iga kuu andma analüüsi kolesterooli väärtuse teada 
saamiseks, kuid toitumise muutmiseks ei olda valmis.  

• Patsiendid teavad sageli nii üldisi, kui ka oma terviseriske, huviga ka kuulavad uuesti, 
kuid ei viitsi nende parandamiseks midagi olulist ette võtta. 

• Tegelikult on väga erinevad teadmised ja ühise nimetaja alla on raske panna. 
• Isegi suhteliselt hea teadlikkuse korral on tervisekäitumine ikkagi küsitav - 'jajah, ma 

tean küll, aga selle elluviimine pole võimalik...' 
• Kohati isegi halb. 
• Üsna hea nendel, kes arsti juures käivad, halb nendel, kes satuvad juhuslikult. 

 
Kaks kolmandikku (66%) 73st perearstist väitsid, et uuritavad pöördusid hästi 
kordusvisiidile, 34% vastanute hinnangul esines kordusvisiidile pöördumisega probleeme: 
• Raskused aja leidmisel. 
• Patsiendid ei taha eriti isegi esmasele visiidile tulla – ah, ma olen ju terve. 
• Kaebuste puudumisel ei leidnud patsient vajadust taaspöörduda... 
• Pöörduvad hästi visiidile, kui on määratud ravi, et siis ravi toimet kontrollida. Kuid kui 

on soovitused eluviiside muutmiseks ning kordusvisiidile kutsutud, siis reeglina ei 
pöörduta.  

• Tihti unustavad, ei leia aega. Samal ajal leidub neidki, kel probleeme näitajatega pole, 
kuid siiski sooviksid tihti ennast kontrollida. 

• Unustati. 
• Patsiendil puudub motivatsioon, ei ole kaebusi, ei ole probleemi. 
• Ajapuudus, huvi puudus. 
• Kolesteroolilangetava ravi katkestamine patsiendi poolt arvates, et ravikuur sai läbi 

(hoolimata arsti eelnevatest selgitustest). 
• Uuritavate igasugune initsiatiiv puudus sel juhul, arst (õde) peab neid aktiivselt välja 

kutsuma. Ise tuleb ainult mõni hüpohondriale kalduv patsient, kes niikuinii nõuab igal 
külastusel veresuhkruväärtuse ja kolesterooli mõõtmist. 

• Suurem osa patsiente ise ei pöördunud, pidime aktiivselt kutsuma, veel väikseim osa oli 
järginud antud nõuandeid. 

 
70st perearstist 21 ehk 30% väitsid, et patsientide suunamisel maakonna 
südamekabinettidesse või Tartus või Tallinnas asuvatesse keskustesse esines probleeme, 
millest nimetati järgmisi (kirjaviis muutmata): 
• Pikad järjekorrad 
• Tallinnas võimatu järjekorda saada, kogu aeg öeldakse, et pole numbreid, registratuuris 

näiteks öeldi, et neil polegi sellist kabinetti. 
• Ei saanud aru, miks peaks sinna suunama. 
• Kardioloog, kui spetsialist ei peaks tegelema ennetusega sel määral kui perearst. 

Kardioloog tegeleks spetsiaalset ravi vajavate haigetega. 
• Ei saanud oodatud toetust. 
• Tagasisidet ei saanud. 
• Hüperkolesteroleemiaga patsienti ei võetud vastu. 
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• Maakonnas pikk järjekord. 
• Mõned inimesed said sõimata, et nad on liiga haiged, mõned, et on liiga terved. Mõnele 

öeldi, et saab tulla 2 kuu pärast. 
• Ise peab kokku leppima, patsient jääb bürokraatiavõrku... Ja alati pole aega telefoni 

otsas istuda. 
• Pole olnud põhjust saatagi, sest SCORE-tabeli põhjal tulevad haigestumise riski näitajad 

väga madalad. Isegi, kui patsiendil on 'korralik geneetiline pagas' SVH seisukohast, ei 
kajastu see tabelis.  

• Patsiendid olid pettunud Tallinnas, et südamekabinetis oli töö pinnapealsem, kui 
perearstil, konveiermeetod. Midagi seal ei räägitud, ei nõustatud. Ei seletatud uuringute 
tulemusi ja dünaamikat lahti, ei innustatud jätkama. 

• Sellel aastal pole pöördunud, varem ei saanud telefoni teel ühendust ja kasutasin e-kirju 
• Info vastuvõtuaegadest puudulik, kaugus keskustest. 
• Viimasel koolitusel (kevad 2006 Teletornis Tallinnas) ärgitati, et saatke juba alates 6% 

riskist: teeme KT, EHHO. Reaalselt pole tehtud uuringuid ka neil mitte, kel olen 
avastanud esmaselt ülikõrge riski + läbipõetud infarkti EKG-l. 'minge perearstile, tema 
korraldab, või saadab kardioloogile.' 

 
Maakonna südamekabineti ja keskuste konsultatsioonide tulemustega olid rahul ligikaudu 
poole (48%) 67st küsimusele vastanud perearstist (6% - väga rahul, 42% üsna rahul). Üks 
kolmandik (33%) vastanutest olid enam-vähem rahul, 13% ei olnud eriti rahul ning 6% ei 
olnud üldse rahul. 

Rahulolematuse põhjusi kirjeldati järgmiselt (kirjaviis muutmata): 
• Ei saa mingit tagasisidet, saada nagu musta auku. 
• Tagasisidet ei ole saanud. 
• Ei ole saanud tagasi infot. 
• Tagasiside on kesine. 
• Puudub tagasiside konsultatsioonide vastuste näol. 
• Maakonna südamekabineti tööga ei saa üldse rahule jääda, kuna patsiendid on paljud 

segaduses, ei ole saanud vajalikku selgitust. Patsiendile on ravi määratud 50% ja 
suunatud edasi perearstile, seejuures puuduvad andmed patsiendi analüüside kohta. Jääb 
mulje ,et see arst ei ole saanud üldse koolitust. Need juhtumid ei ole üksikud. 

• Patsiendid ja mina pole abi saanud, näiteks konsulteerimata, kui patsient ei talu statiini, 
on öeldud, et eestlastel peabki kolesterool kõrge olema jne. 

• Dubleerimine!!!! 
• Eeldan, et selgitustöö on selles kabinetis analoogne perearsti tehtavaga (dubleeriv) ja 

lipiidelangetavat ravi vajava patsiendini pole ma selle uuringu raames käesoleval aastal 
veel jõudnud. 

• Maakonna kabinetist ordineeritakse küll statiinravi, kuid ühtegi uuringut pole 
korraldatud (v.a. lipidiogramm). Ikka sama jutt: minge tagasi perearstile, küll tema 
korraldab. 
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Rahulolu SVH projektiga (%, n – küsimusele vastanute arv) 
 

Väga 
rahul 

Üsna 
rahul 

Enam-
vähem 
rahul 

Ei ole 
eriti 
rahul 

Ei ole 
üldse 
rahul 

Üldine rahulolu SVH projektiga (n=71) 5,6 35,2 36,6 18,3 4,2 
Rahulolu projekti juhtimisega:      

Kontakti saamise võimalus 
programmi juhi/ koordinaatoritega 
(n=71) 

18,3 35,2 33,8 12,7 0,0 

Infovahetus programmi juhi/ 
koordinaatoriga (n=71) 12,7 40,8 32,4 9,9 4,2 

Projektis kavandatud tegevuste/ 
projekti eesmärkide arusaadavus 
(n=71) 

14,7 36,6 39,4 7,0 2,8 

Projekti juhi poolne toetus projektis 
osalejatele (n=70) 8,6 25,7 41,4 21,4 2,9 

Projekti rahastamise tingimused 
(n=71) 0,0 2,8 25,4 52,1 19,7 

Projekti rahastamise selgus (n=70) 0,0 14,3 32,9 41,4 11,4 
 
Probleemide esinemine SVH projekti käigus (%, n – küsimusele vastanute arv) 

Võimalikud probleemid Jah 
Mingil 
määral 

Ei 

Projektis osalemine nõuab perearstilt palju lisatööd ja aega (n=72) 54,2 40,3 5,5 
Protokollide (ankeetide) täitmine on töömahukas (n=71) 49,3 38,0 12,7 
Puudub täpne info, kuhu ja kellele ankeedid saata (n=72) 6,9 12,5 80,6 
Patsiente leidmine/kaasamine on aeganõudev ja raske (n=71) 11,3 49,3 39,4 
Vähe kirjalikke ja näitlikke materjale, mida uuritavatele jagada 
(n=72) 44,4 38,9 16,7 

Uuringute valik on liiga väike (n=72) 22,2 22,2 56,6 
Projektis kavandatud tegevused on alafinantseeritud (n=72) 77,8 18,1 4,2 

 
Probleemidena toodi esile veel mitmeid asjaolusid, nagu näiteks patsientide vähest huvi ning 
soovitati projekti laiemalt ajakirjandused tutvustada, et patsiendid ise aktiivsemalt 
pöörduksid uuringutele. Samuti toodi probleemina esile finantseerimise tingimuste 
muutmist. Leiti ka, et patsiendi nõustamine on kallis ja aeganõudev töö ning seda peaks 
tegema pidevalt, vastasel juhul pole efekti. Rõhutati ka aruandluse keerukust ning 
alarahastatust. 

 
62st küsimusele “Kas SVH projekt võiks samal viisil jätkuda?” vastanud perearstist 

47% leidsid, et projekt võiks sellisel kujul jätkuda, 53% arvates on projekti jätkumiseks 
vajalikud muudatused. Peamiselt on vajalikud muudatused perearstide hinnangul seotud 
rahastamise tingimuste ja aruandluse korra muutmisega. Järgnevalt on esitatud mõningad 
näited, missugused muudatused oleksid küsitletute hinnangul vajalikud (kirjaviis muutmata): 
• Küllap ta peaks jätkuma, võib-olla jõuame ära oodata mingigi positiivse tulemuse aastate 

möödudes. Idee iseenesest on eesti rahva tervise säilitamise eesmärgil ju hea, aga kui 
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inimene ei suuda oma nõrkuste (suitsetamine, toit, alkoholism) ületamiseks ise midagi ette 
võtta, siis ei saa seda teha ka ükski meedik. 

• Tulemuste esitamine on töömahukas. Uuringute ja visiitide arveldamine ja rahastamine 
on pidevalt muutunud. Sageli ei saa selgeid vastuseid ka Haigekassast. Varasemalt sai ka 
perearst korraldada koormus EKG-d, kuid nüüd ei ole see tasustatud. Projektis osalemine 
takerdub mitmete just korralduslike ja organisatoorsete probleemide taha.  

• Parem koordineerimine, süsteemne lähenemine, digitaliseeritud andmevahetus (mõttetute 
Excel’i tabelite täitmise lõpetamine). 

• Dokumentatsiooni vorm tuleks teha lihtsamaks. 
• Rahastamine – iga tegevus ja uuring tuleks maksta vastavalt HK koodile. 
• Ennetustegevus on väga oluline perearsti töös, sellega tegeleme pidevalt. Arvan, et 

sidumine tulemustasudega ei ole õige, tekib rapsimine punkti nimel, sisu kaob. 
• Tasustamine võiks olla selgem, et rahastamise muudatusi ei toimuks sageli. Koolitused 

võiksid olla pigem praktilise nõustamise alased ja pigem pereõdedele. Tasu selle töö eest 
võiks olla suurem.  

• Rahastamine vastavalt tehtud tööle: ankeetide täitmised, objektiivsed, laboratoorsed, 
funktsionaalsed uuringud, pärilike andmete kogumised, profülaktiline selgitustöö, 
tulemuste selgitamine, nõuannete andmine elustiili, toitumise, kehakaalu 
normaliseerimise osas, RR-i jälgimine, tablettravi väljatöötamine jne. See on tõesti 
mahukas töö, kui seda korralikult teha (sama töö nagu lipiidikabinettides või RR-i 
Keskustes, milliseid rahastatakse veel eraldi), meilt aga võeti rahasid ära. See on 
sisuliselt vale, sest meie näeme päeva jooksul väga palju erinevaid haigeid, kust leiame 
vastavaid patsiente, keda uurida. Kontingent on mahukas. 

• Ka pereõde võiks suure osa ennetusprogrammi tööst ära teha. Kui mina arstina oleks 
nõus mõne asja missioonitundest tegema, ei saa ma seda nõuda oma medõelt, kes sooviks 
siiski lisatöö eest tasu saada. 

• Perearstidele tuleks samuti tasuda (nagu kabinettidele) profülaktilise visiidi eest, see 
läheks õele lisatasuks, stimuleeriks teda aktiivselt kutsuma inimesi projektis osalema. 
Kogu see skriinimine ongi ju just õe töö. Arst sekkub siis, kui ilmneb mingi kõrvalekalle.  

• Kaasata rohkem meediat ja riiki, et teavitada inimesi pöörduma ise kontrollile. Esmased 
analüüsid võiksid olla paindlikumad. Kui inimesed ise oleksid rohkem motiveeritud, 
võiksid mahud ka olla veidi suuremad. 

• Võiks kasutada vajadusel laiendatud uuringute süsteemi (nt. normist suures ulatuses 
kõrvalekallete korral võiks kohe teha ka kolesterooli fraktsioonid ja näiteks uriini 
analüüsi esmase visiidi käigus, kuid praegune korraldus näeb ette, et kutsud patsiendi 
alles 2 kuu pärast alles tagasi. Seetõttu ei olegi mina korduvat skriiningvisiiti kasutanud, 
vaid patsiendi kordusuuringud panen juba tavaarvele, nii saab patsiendiga põhjalikumalt 
tegeleda (nt. võta ka muu biokeemia ja teha uuringuid).  

• Kuna projekt on suhteliselt töömahukas, siis tundub finantseerimine ebaõiglane. 
Vähemalt 3002 kood võiks minna 1,0 koefitsiendiga, jääks üks arveparandamise moment 
vähemaks.... 

 
Nii projekti juhile kui ka Eesti Haigekassale esitatud ettepanekute hulgas oli valdavalt 

nimetatud rahastamisega seotud probleeme, mille lahendamine aga ei kuulu kindlasti 
projektijuhi pädevusse.  

Konkreetselt projekti juhile oli esitatud suhteliselt vähe ettepanekuid, sooviti näiteks 
rohkem koostööd ja ülevaadet senistest tulemustest, aga ka projekti propageerimist meedias, 
et inimesed ise aktiivsemalt pöörduksid arsti poole. Samuti soovitatakse lihtsustada 
aruandlust ja andmete esitamise vormi. 
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Eesti Haigekassale esitatud ettepanekute hulgas on esikohal rahastamisega 

seotud probleemid: 
• Kodeerida ennetusvisiit perearstile eraldi ja visiit oleks eraldi tasustatud. 
• Arsti motivatsioon on väike. 
• Arsti visiit ja kõik uuringud tuleks vastavalt kehtivale hinnakirjale kinni maksta. 
• Teha audit ning hinnata töö tulu-kulu suhet; riskifaktorite leidmisel soodustusega 

ravimid; kaasata töögruppi perearste, kes tunnevad perearsti tööd ning aitaksid 
korraldada sisulist tööd. 

• Kõik tegevused tasustada täies mahus, mitte mingit projektitööd lepingumahu arvelt. 
• Teeks heameelega ennetustööd, kui selleks ei peaks lisasekretäri palkama ja eraldi 

aruandeid esitama. 
• Ei tohi olla alafinantseerimist. 
• Tuleks lõpetada nn. topelt arvete täitmise nõue. 
• Mida rohkem on perearstil napakat sahmimist, seda vähem on seesugustes projektides 

osalejaid! 
• Projekti raames tehtud uuringud peaksid olema väljaspool uuringute rahalist mahtu, 

eraldi rahastatud. Rahastada ka arsti tehtud töö 1,0 koefitsiendiga. 
• Ei ole ilus siduda SVH boonusprogrammiga, teades, kui palju on perearstidele niigi 

ülesandeid delegeeritud. Kui kogu ennetustöö viia läbi 100% ja vajalikul tasemel, jääb 
soiku ravitöö (mida ka tõhusa ennetuse puhul ette tuleb!) 

• Kuna see on lisatöö, peaksid kõik uuringud ja arsti/õe vastuvõtt olema tasustatud projekti 
raames, mitte pearaha arvelt. 

• Olin rahul esialgse finantseerimisega (2002, 2003). 
• Võiks taastada vähemalt eelmiste aastate rahastamisskeemi. 
• Kood 3002 koefitsient peaks olema 1,0 (mitte 0,5)! Kõik läbiviidud uuringud rahastada 

EHK poolt perearstile (koefitsient 1,0)! 
• Pigem oli sobilikum see variant, kus rahastatakse uuringute tegemist. Praegune 0,5 

koefitsient visiidi eest on sellise töömahu (protokollide täitmine )juures vähe. Pigem siis 
juba uurida oma patsiente niisama, ilma projektis osalemata.  

• Kardan, et meie meditsiinis on ametnike keskne rahastamine igas lõigus. Perearstidel 
FIE-del on enamasti iga uus kohustus ületunnitöö, mida keegi ju topelt rahastama ei 
hakka. 

• Profülaktika peaks olema rahastatud perearstinduse kaudu!!!! 
• Preventsiooni rahastamine peaks käima mitte läbi Haigekassa raha, vaid seda peaks 

finantseerima riik. 
• Uuringud ja arsti vastuvõtt peaks olema kõik rahastatud. 
• Ka uuringud peaksid olema rahastatud. 
• Paluks rahastada läbimõeldud ja efektiivseid strateegiaid, mitte SVH ennetust sellisel 

kujul. 
• Samad ettepanekud, mis projektijuhile – ka arsti visiit tuleks täies mahus rahastada. 

Praegu on tasu pool visiidi hinda, millest enamus kulub analüüsidele. Teiseks on arvete 
esitamine haigekassale liialt keerukas. Milleks 2 erinevat arvet? 

• Praegu on rahastatud ainult analüüsid. Nõustamine on väga töö- ja ajamahukas tegevus 
– peaks olema eraldi rahastatud. 

• Vähem aruandlust. Rohkem usaldust arstide vastu. 
• SVHP töö on alafinantseeritud 
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• Rahastamine peaks suurenema. Andmetöötlus peaks olema integreeritud arsti poolt 
kasutatavasse arvutiprogrammi (see küll otseselt puudutab IT-firmasid, aga Haigekassalt 
oleks vajalik toetus ja parem, kui rahaline). 

• Jätkuvalt rahastada SVH ennetust eraldi, mitte osana boonustasudest. Lipidogrammi 
võiks määrata juba esimesel visiidil, kui on kõrge risk või kahtlus organkahjustustele. 
Statiini soodustusega esmase väljakirjutamise õigus ka perearstile! On ju statiinravi 
alustamise kriteeriumid lihtsad ja üheselt mõistetavad. 

• Mõelge välja boonussüsteem patsientidele, kes üks kord aastas ise tulevad kontrolli 
(Näiteks: raha tagastusvõimalus spordiklubi eest või lihtsalt rahas, nagu praegu saab 
hambaravi eest-inimene teeb taotluse ja kui HK andmebaas näitab, et kontroll läbitud- 
saab 300 krooni näiteks. Ja need perearstid, kus ennetus toimub, ja tehakse hästi tööd, 
kuulutage maha raadios, teles, internetis ja ajalehes. Arsti innustab see au, et ta on heaks 
arstiks peetud. Ja kindlasti makse neile perearstidele rohkem, kohe nii palju rohkem, et 
magedad perearstid tunneksid tõmmet ka pingutada! 

 



 31

Lisa 2. Projekti sihtrühma (30-60 aasta vanused inimesed, kes käisid 2005. aastal projekti 
raames korduval visiidil perearsti juures või maakonna südamekabinetis) küsitluse 
tulemused 
 
Küsitlus toimus 2006. aasta juunis. Välja saadeti 590 küsitluslehte, millest tagastati 264 ehk 
44,7%. Analüüsist jäeti välja kaks küsitluslehte – ühel juhul väitis vastaja, et ta ei ole 
programmis osalenud ning küsitlusleht oli täitmata, teisel juhul vastas adressaadi asemel 
tema pereliige, kuna isik, kellele küsimustik oli adresseeritud, oli küsitluse läbiviimise ajaks 
surnud. Seega analüüsiti 262 küsimustikku, mis moodustasid 44,4% kõigist välja saadetud 
küsimustikest. 

Tagastatud küsimustikest 77% olid eesti- ja 23% venekeelsed. Küsitletute keskmine 
vanus oli 50,6±8,2 aastat (keskmine ± SD). Küsitletute vanuseline struktuur oli järgmine: 

1) 30-39 aastat – 11,5% (sh üks 24-aasta vanune mees) 
2) 40-49 aastat – 25,1% 
3) 50-59 aastat – 55% 
4) 60-61 aastat – 8,4% 
Küsitletutest 33% olid mehed ja 67% naised. Küsitluslehe tagastanud meeste 

keskmine vanus oli 47,4±1 aastat (keskmine ± SE), naiste keskmine vanus 52,2±0,6 aastat. 
Erinevus on statistiliselt oluline, p<0,0001.  

Kõige enam oli küsitletute hulgas Harjumaalt (sh Tallinnast), Ida-Virumaalt ja 
Tartumaalt pärit inimesi: 

Maakond 
Küsitluslehe tagastanute 

arv n 
Osatähtsus, 

%t 
Harjumaa 133 50,8 
Ida-Virumaa 34 13,0 
Tartumaa 33 12,6 
Viljandimaa 14 5,3 
Lääne-Virumaa 9 3,4 
Järvamaa 8 3,1 
Pärnumaa 8 3,1 
Raplamaa 6 2,3 
Jõgevamaa 3 1,1 
Põlvamaa 3 1,1 
Saaremaa 3 1,1 
Võrumaa 3 1,1 
Läänemaa 2 0,8 
Valgamaa 2 0,8 
Hiiumaa 1 0,4 
Kokku 262 100,0 
 

SVH haiguste ennetamise programmi sattusid küsitletud erinevatel põhjustel: 
1) 80 küsitletut (31%) pöördusid ise maakonna südamekabinetti 
2) 45 küsitletut (17%) pöördusid ise perearsti poole sooviga oma tervist kontrollida 
3) 44 küsitletut (17%) pöördusid perearsti poole muu haiguse tõttu 
4) 21 küsitletu (8%) hinnangul kutsus perearst neid ise 
5) 71 juhul (27%) olid märgitud mitmesugused erinevad põhjused, sh mitu põhjust. 

Muude põhjustena olid kõige enam nimetatud töökohas või muul põhjusel teostatud 
tervisekontrolli, soovi ise oma tervist lasta kontrollida (enamasti riskitegurite olemasolu 
tõttu), pereliikmete, tuttavate või kolleegide soovitusel pöördumine, ajakirjanduses ilmunud 
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info alusel pöördumine ning tervishoiutöötajate soovitusel pöördumine (näiteks taastusravi 
arst, kirurg). Paraku ei selgunud muude põhjuste puhul, kas pöörduti perearsti poole või 
südamekabinetti. 

 
51% vastanutest olid juba enne arsti poole pöördumist teadlikud oma võimalikest SVH 
riskiteguritest. Enamasti nimetati riskiteguritena kõrget vererõhku, kõrget kolesteroolitase, 
aga ka pärilikkust, oluliselt harvem oli nimetatud riskiteguritena eluviisiga seotud asjaolusid, 
nagu näiteks suitsetamine, ebaõige toitumine, vähene liikumine jms. 
Arsti visiidi käigus selgusid küsitletute hinnangul järgmised riskitegurid (n – küsimusele 
vastanute arv): 

Riskitegur 
Küsimusele 

vastanute arv n 
Osatähtsus kõigist 

küsimusele vastanutest 
Osatähtsus kogu 
valimist (n=262)1 

Kõrge vererõhk 214 58% 47% 
Kõrge kolesteroolisisaldus 
veres 

233 85% 75% 

Kõrge suhkrusisaldus veres 186 25% 18% 
Liigne kehakaal 200 56% 43% 
Vähene füüsiline aktiivsus 194 47% 35% 
Suitsetamine 194 26% 20% 
Pärilik eelsoodumus 188 57% 41% 
Stress, liigne vaimne pinge 207 75% 60% 
 

Oma vererõhuväärtused olid küsimustikku märkinud 44% küsitletutest, 
kolesteroolisisalduse 59%, veresuhkru väärtuse 23% ning kehakaalu väärtuse 38%. 
Küsitletutel paluti vastata ka, missugused on eespool nimetatud tervisenäitajad praegu, kuid 
paljudel juhtudel olid praeguste tervisnäitajate väärtused sarnased nende näitajatega, mis leiti 
arsti visiidi ajal. Küll aga olid 95% küsitletutest märkinud küsimustikku oma praeguse 
kehakaalu väärtuse ja pikkuse, mis võimaldas arvutada kehamassi indeksi väärtuse: 

1) vähem kui 20 – 4,8% 
2) 20-25 – 33,5% 
3) 25,1-30 – 36,7% 
4) 30,1-35 – 21,8% 
5) 35,1-40 – 2,4% 
6) rohkem kui 40 – 2% 

 
Küsimusele “Kas Te saite arstilt juhiseid, kuidas muuta oma eluviis edaspidi 

tervislikumaks?” jagunesid vastused järgmiselt (n=253): 
1) Jah, sain arstilt põhjalikud juhised – 62,8% 
2) Jah, mingil määral, kuid mitte piisavalt – 29,6% 
3) Jah, kuid juhised jäid mulle ebaselgeks – 1,6% 
4) Ei saanud mingeid juhiseid – 2,8% 
5) Ei oska öelda, ei mäleta – 3,2% 

 
Kõige sagedamini teavitas arst patsienti suusõnaliselt (82%), pooled küsitletutest (50%) olid 
märkinud, et said kaasa kirjalikke materjale. Ligikaudu üks viiendik (22%) vastanutest olid 
märkinud, et arst soovitas tutvuda erinevate kirjandusallikatega. Individuaalne tegevusplaan 
riskitegurite vähendamiseks koostati 16% küsitletute hinnangul. 
                                                 
1 Eeldusel, et küsimusele vastamata jätmine tähendab riskiteguri mitte esinemist 
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Arsti antud selgitustega jäid väga rahule 18% ja rahule 47% küsitletutest. Enam-vähem olid 
rahul ligikaudu neljandik küsitletutest (26%), rahulolematuid oli 9% (8% ei jäänud eriti rahul 
ning 1% ei jäänud üldse rahule). Rahulolematuse põhjused olid peamiselt tingitud sellest, et 
patsiendid ei saanud teada, mis on põhjuseks, miks nende tervisenäitajad ei ole korras, 
samuti põhjustas rahulolematust liiga üldsõnaliselt antud soovitused või ravimite määramine 
nõuannete asemel. 

Ravi vererõhu, kolesterooli või veresuhkru taseme alandamiseks määrati 63% 
küsitletutest, neist mõningatel juhtudel oli ka täiendavalt lisatud, et ravimeid ei määratud, küll 
aga soovitati vastavat dieeti. 

Eluviisi muutust pärast südamehaiguste riskitegurite selgitamist ja arsti nõustamist 
kirjeldab alljärgnev tabel: 

Vastusevariantide jagunemine (%) 
Tegevus 

Küsimusele 
vastanute arv n Jah Ei 

Riskitegur 
puudub 

Suitsetamisest loobumine 201 7,0 18,4 74,6 
Füüsilise koormuse 
suurendamine 

204 46,1 27,9 26,0 

Tervislikum toitumine 227 81,1 8,4 10,6 
Kehakaalu vähendamine 198 41,4 32,8 25,8 
Vererõhuväärtuste 
jälgimine 

218 60,6 16,1 23,4 

Regulaarne ravimite 
võtmine 

224 55,4 31,7 12,9 

Töö- ja puhkeaja tasakaalu 
jälgimine 

208 55,8 32,2 12,0 

 
Peaaegu kolm neljandikku (72%) küsitletutest tunnistasid, et sissejuurdunud harjumusi on 
väga raske muuta. Nagu esitatud tulemustest selgub, on patsientide jaoks kõige 
problemaatilisem suitsetamisest loobumine, ka kehakaalu vähendamine ja füüsilise 
koormuse suurendamine ei ole olnud kõige jaoks teostatav.  
 
Siiski hindavad küsitletud kõrgelt haiguste ennetamiseks kavandatud tegevusi. Rohkem kui 
kolm neljandikku (77%) küsitletutest leidsid, et krooniliste haiguste ennetustegevus riiklikul 
tasandil on väga oluline ning 20% arvates on see oluline tegevus. Ainult ühe küsitletu (0,4%) 
arvates ei ole nimetatud ennetustegevus eriti oluline ning kuus inimest (2,4%) ei omanud 
selles suhtes seisukohta. 
91% küsitletutest pidasid oluliseks, et ka perearst peaks tegelema krooniliste haiguste, sh 
südamehaiguste ennetusega (63% pidasid seda väga oluliseks ja 28% üsna oluliseks). 3% 
küsitletute arvates ei ole eriti oluline ning 2% arvates mitte üldse oluline, et perearst 
ennetustööga tegeleks ning 4% küsitletutest ei osanud oma arvamust öelda. 
Ka vabas vormis esitatud arvamused kinnitavad esitatud tulemusi. Mitmete vastanute arvates 
peaks nimetaud projekt kindlasti jätkuma, kuna see annab inimesele võimaluse oma tervist 
kontrollida. Paljude küsitletute hinnangul on perearstid praegu ülekoormatud ning sageli 
napib aega ja tahtmist n.-ö. terve inimesega tegelemiseks. Mitmed küsitletud nägid projekti 
raames ka võimalus saada eriarsti (kardioloogi) konsultatsioonile, mis muul juhul oleks 
raskem pika ooteaja tõttu. 
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Järgnevalt on esitatud mõned näited küsitletute arvamustest (kirjaviis muutmata): 
• Pean teie poolt tehtavat ennetustööd väga tähtsaks, kuna see aitab päästa kindlasti 

paljude inimeste elu ning suunab paljusid kvaliteetsemate ja tervislikumate eluviiside 
poole. Aitäh! 

• Sellised kampaaniad on väga vajalikud, sest pääseb otse spetsialisti vastuvõtule. Ma ei 
oleks iialgi sellise küsimusega perearsti tülitama hakanud, sinna pöördusin ainult akuutse 
haigusega. 

• Kõnealune programm (ja muud sellised) on väga vajalikud ja peaksid jätkuma, kuid pisut 
häiris, et arstil ei olnud aega kuulata ega süveneda. 

• Sellised ennetusprogrammid ja tervisekontrollid on väga vajalikud. Need võiks olla 
regulaarsed. Olen kõiki tasuta võimalusi ära kasutanud (rinnavähi jne). Ega perearst küll 
ei kutsu kontrolli, kui ise kurtma ei lähe. 

• Olen igati poolt, et südamehaiguste ennetamise programm on loodud. Kuid isikliku 
kogemuse põhjal arvan, et sisuline töö arstide poolt programmi raames tuleks ka teha 
vastavalt teooriale, seni see nii pole igal pool. Kohti, kus saaks tervisesporti teha, meil 
ikkagi pole piisavalt. Elurajoonide vahel olevad tühermaad võiks olla korrastatud, see 
annaks inimestele lihtsa võimaluse kasvõi jalutama minna. 

• Tänan südamest, et tegelete nende probleemidega. 
• Olen väga tänulik antud võimaluse pärast. 
• Väga oluline võimalus oma tervise kontrolliks. Tänan. 
• Tahaks loota, et selle projekti finantseerimine jätkub. 
• Programmis osalenutele võiks igal aastal pakkuda kordusuuringuid. 
• Südamehaiguste uuringul oleks oluline kontrollida ka koormustaluvust. 
• Perearst ei uuri kunagi kolesteroolisisaldust veres, hea, et on üleriigilised programmid. 
• Kindlam tunne, kui tead, et suurt häda ei ole. 
• Antud uuring võiks toimuda igal aastal, siis saaks oma tervisest rohkem teada. 
• Sain südamekabinetist tõhusat abi – võetavate ravimite kogust vähendas arst 2-3 korda, 

sain psühholoogilist abi, vererõhk püsib normis 
• Ainult kuidas perearst tegeleks südamehaiguste ennetamisega, kui patsiendid ei tule 

vastuvõtule. Olen väga tänulik Mustamäe haigla Lipiidikliinikule ja dr. Viigimaale. Mulle 
tehti mitmeid uuringuid. Jõudu Teile edaspidiseks! 

• Tänan dr. R. Vahisalu Keskhaiglast heade soovituste eest. Tunnen end hästi. 
• Jätkake! Jõudu ja edu! Tänan. 
• Kunagisest suurest ülekaalust (93 kg) tingituna arvasi, et tervislikud näitajad on kehvad 

(kuigi ise mingit probleemi ei tunnetanud). Aga ainult sain teada, et kõik on OK ja see 
tõstis enesetunnet. Suur tänu! P.S. Ja kuna uuringutele kutse tuli, siis see andis hea 
võimaluse minna. Sest niisama (ilma hädata) ju arsti juurde tavaliselt ei lähe. Ja kui 
hädad ilmnevad, on tavaliselt juba hilja. 

 
Programmi kohta olid esitatud ka mõned kriitilised märkused (kirjaviis muutmata): 
• Osaleda saavad paremini Tallinna elanikud, kuna keskus töötab Tallinnas, seega 

analüüsid ja arsti vastuvõtul käigud võtavad palju tööaega. Perearstid reeglina ei taha 
tegelda ennetustööga, kohe antakse suvaliselt rohud. 

• Kahjuks on iga visiidi ajal erinev arst. Muidu asjaga rahul. 
• Tundub, et seda tehakse kampaanialikult, probleemi tõsiselt suhtumata. Kahju! 
• Uuringul selgus, et kolesterool oli kõrge, selleks sain juhised ja juba järgmisele 

vastuvõtule minnes oli see normaalne. Kuid mul oli veel soov lasta südant kontrollida, 
kuna aeg-ajalt tunnen pisteid ja teravat valu. Esimesel korral lubati, kuid teise visiidi ajal 
oli seal uus arst, kes käskis selleks uuringuks uue aja panna ja kõike otsast alata. Pole 
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liialdatud, kui ütlen, et selle jutuga visati mind kabinetist välja. Äärmiselt nõme ja olen 
täielikult pettunud!! Pole olnud tahtmistki uuesti proovida. Kuid ilmselt peab, ju teen seda 
siis muul viisil, mitte nende poole pöördudes. 

• Mulle jääb küsimuseks see, et läksin ise uuringutele, et teada saada oma südame 
seisundit ja see oli hea, et seal midagi hullu polnud. Öeldi, et selle südamega võib elada 
ja see oligi kõik selleks korraks. Kolesteroolirohtu ma võtta ei saanud, läksin tursesse 
(liigesed) ja lihased hakkasid valutama. Ja nii see jäigi. sain korda oma tervise dr. Levini 
toitumise nõuannete järgi. Uuringutega nii jäigi ja rohkem ma kedagi ei huvita. Uuring ju 
üksi ei anna tervist. 

• Info selle uuringu kohta on puudulik. 
 
Samuti olid küsitletud esitanud hulgaliselt ettepanekuid ennetustegevuse tõhustamiseks 
(kirjaviis muutmata): 
• Tuleks käivitada rohkem riiklikke profülaktikaprogramme. Perearst peaks kardioloogiga 

tegema tihedamat koostööd. 
• Kutsuda aeg-ajalt riskiteguritega inimesed kontrolli ja riik olgu rahastaja. 
• Võimaldada iga poole aasta tagant käia südant kontrollimas. Koormustest 

veloergomeetril ja vereanalüüsid, mis on selles küsitluses küsitud (kolesterool, veresuhkur 
jne). See peaks olema riigi poolt tasuta. 

• Arstid peaksid tõsiselt ravima haigeid ja tihemini kutsuma kontrolli. Mina olin sügisel ja 
nüüd on juba suvi, aga mind ei ole enam keegi kutsunud kontrolli. Ma mõistan, et arstil 
on ükskõik. 

• Raske füüsiline töö põhjustas minu invaliidistumise. Vältida ülepingutamist tööl. Riik 
peaks looma normaalsed töötingimused. 

• Meditsiiniline läbivaatus kord poole aasta jooksul. Profülaktilised abinõud. Rohkem 
tegelda spordiga. 

• Kindlasti tuleb teha kord aastas kardiogramm. Niipalju kui võimalik, vähendada stressi. 
• Tuleb jälgida töö- ja puhkeaja vahekorda. Toituda tervislikult. 
• 90% tervisekontrollist on iga inimese enda kätes. 
• Profülaktika - tervislik toitumine ja aktiivne eluviis. 
• Eelkõige peab iga inimene ise oma tervise peale mõtlema. 
• Sooviks toitumise kohta saada rohkem reklaami, loenguid. 
• Soovin vajalikku informatsiooni, regulaarset kontrollimise võimalust 
• Palun kirjandust tervislikult toitumisest. 
• Rohkem rahvaüritusi, kus saab mõõta oma tervisenäitajaid ja tehakse selgitustööd 

inimestele, kes ei käi arsti juures oma tervist kontroolimas. On tuttavaid, kes just nii on 
saanud teavet, et tal on näidud halvad. Tore, kui sain teile uuringus abiks olla. 

• Riiklikul tasandil võiks olla täielik kontroll üks kord aastas. 
• Profülaktiline tervisekontroll peaks olema tasuta. Olen pikki aastaid olnud terve, aga kui 

soovin kontrolli, tekib alati probleem. 
• Plaanin suitsetamist piirata/ maha jätta, kuid stiimulist ja julgusest jääb puudu. 

Selleteemalised selgitused ja õpetused oleksid abiks. 
• Vähendada stressiolukordi. 
• Tervis on igaühe enda kätes, kuid olulisim on perearsti suhtumine, koostöö. Riiklikul 

tasandil südamehaiguste ennetamine on veel lapsekingades. 
• Oluline on meedias rahva teavitamine. Inimene peab ise selleni jõudma, et oma tervise 

eest hoolitseb, arst ei saa ennetada, arst ravib ja soovitab. 
• Sooviks, et analüüse võetaks sagedamini, kontrollitaks südant ja rohkem tähelepanu. 

Kõike head. 
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• Peaks olema võimalus kord aastas minna profülaktilisse kontrolli. 
• Alates umbes 45. eluaastast võiks üks kord aastas olla soovituslik kolesterooli kontroll. 

Muidu märkavad inimesed alles siis, kui kolesterool on juba laes ja juba maja teinud. 
• On tähtis, et riik jälgiks õpetajate koormust (olen õpetaja) ja et ravimid oleksid paremini 

kättesaadavad (originaalid on kallid, analoogid ei aita), ravimid on väga kallid, ei ole 
taskukohased. 

• Ennetusega peaks tegelema kardioloog. 
• Inimestel võiks olla rohkem võimalusi oma tervist kontrollida. Raha!!! Järjekorrad on üle 

mõistuse. 
• Ennetustöö on eriti oluline noorte hulgas - kellel on riske rohkem (suitsetamine, 

ebaregulaarne toitumine, vähene puhkeaeg, suur töökoormus, pangalaenud - stress jne). 
Noored külastavad vähem arste ja riskitegurite mõjutamine oleks rahvatervise seisukohalt 
tulemuslikum. Tagasiside tervisedendusest töökohtadel ja koolides on äärmiselt vajalik. 

• Mina ei teadnud varem kolesteroolist midagi, nüüd tean. Sellest võiks rohkem inimesi 
teavitada ja korraldada kolesterooli mõõtmisi; ka nendel, kellel näiliselt seda riski pole 
(minul on maksa eripära ja pärilik tegur). Ravimid on väga kallid. 

• Rahva tervis on riigi rikkus. 
• Kuna süda ei anna eelnevalt endast märku, kui probleem käes, siis teavitustöö riskidest 

südamega kuluks alati ära. 
• kõige tähtsam oleks asjadest inimesi pidevalt teavitada, samuti korraldada ikka 

südamepäevi, siis saavad paljud teada, et näiteks kolesterool kõrge jms. 
• Riik ja omavalitsus võiksid toetada spordibaaside kasutamist (odavamad piletid). 
• Ei peaks ootama, kuni inimesed pöörduvad arsti poole. Vähemalt kord aastas peaks 

toimuma profülaktiline kontroll. 
• Polikliinikute juurde tuleks luua terviserühmad, kas tasuta või sümboolse tasu eest, kus 

spetsialistide järelevalve all südamehaiguste profülaktikaga (rühmad ei peaks olema 
suured). Haigust ära hoida on kergem kui seda ravida. 

• Aastas peaks iga EV kodanik saama käia profülaktilisel läbivaatusel ja anda kõik 
analüüsid - veresuhkur, kolesterool, teha EKG, kontrollida vererõhku. 

• Oleks väga hea, kui ka perearst sellega tegeleks, aga perearstid on väga hõivatud. 
Töökohtades võiks olla rohkem tööandjapoolset suunamist tervisekontrolli. Hea näide on 
Tartu Ülikooli töötajatele võimaldatud südamekontroll. Haiguste ennetamise (mitte ainult 
südamehaiguste) kabinette võiks olla rohkem. 

• Suuremat rõhku kasvatustööle, et tervis on meie kõige suurem varandus. 
• Need inimesed, kellel on probleeme kõrge vererõhuga, võiksid olla pideva meditsiinilise 

kontrolli all. 
• Ennetustöö peaks olema esmatähtis, kahjuks tegelevad arstid tagajärgedega. 
• Pean väga oluliseks hoiakute muutmist, mis vähendaks riskitegureid. 
• Kord aastas võiks nn. riskigruppi kuuluvaid kutsuda perearsti juurde, et mõõta 

vererõhku, vere kolesteroolisisaldus ja vere suhkrusisaldust. 
• Veel tõsisemad terviseuuringud, sest arvan, et kolesteroolitase on ikkagi seotud 

seedimisprotsessiga. Seda aga ju keegi ei uuri! 
• Hea oleks omada individuaalset tegevusplaani ja toitumiskonsultandi juhendamist. 

Praegu kättesaadavad konsultandid on ilmselgelt teatud firmade müügimehed. 
• Inimesi tuleks rohkem propageerida tervisesporti tegema, samuti ajalehtedes reklaamida 

ja teavitada, kuidas tervislikumalt toituda. Maal võiksid omavalitsused osaliselt 
kompenseerida paljulapseliste perede laste ja ka vanemate sportimisel tehtavaid kulutusi, 
valida igas linnas firma, kes hoolitseb oma töötajate eest ja missugune on kõige 
töötajasõbralikum firma, sest töökeskkonnast sõltub ka inimese tervis. 


