
HAIGUSTE ENNETAMISE PROJEKTIDE 2003.AASTA TULEMUSED  
 
Haiguste ennetamine on inimese haiguseelsete seisundite varasele avastamisele 
suunatud tegevus ja meetmed haigestumise vältimiseks. Haiguste ennetamise 
projektide rahastamine toimub kooskõlastatult Sotsiaalministeeriumiga, projektidel on 
selged eesmärgid, tõenduspõhisus ja tulemuslikkuse indikaatorid ning arvestatakse 
ennetava tegevuse põhjus-tagajärg seoseid vähendamaks haigekassa kulusid 
konkreetsete terviseprobleemide ravile. 
Lähtuvalt ravikindlustuse seaduse § 34 alusel toimub haiguste ennetamine 
sihtotstarbeliste projektidena. 
 
Tabel 1. Haiguste ennetamise projektide täitmine ja tulemused 2003.aastal 
Ennetuse tegevus Planeeritu

d 
sihtrühm 

Hõlmatud 
sihtrühm 

% 
planeeritud 
sihtrühmast 

NNT 
arv* 
2003 

NNT 
arv* 
2002 

Koolitervishoid 207 612 207 012 100% - - 
Rinnavähi varajane 
avastamine 

17500 17457 100% 125 106 

Emakakaelavähi varajane 
avastamine 

8000 3822 48% 20 - 

B-hepatiidi vastane 
vaktsineerimine I ja II p.a. 

42600/ 
18170 

38894/ 
17072 

91%/93% - - 

Noorte reproduktiivtervise 
projekt  

23000 22107 96%, lisaks 
6230 
telefoni-
nõustamist 

18 18 

Südamehaiguste 
riskitegurite uuringud 

15000 10986 
 

73% 5 5 

Osteoporoosi varane 
avastamine 

2500 1334 53% 1,5 1,4 

Fenüülketonuuria ja 
hüpotüreoosi uuringud 

13000 12929 100% 12929 4312 

Pärilike haiguste sünnieelne 
diagnostika 

1250 
 

1135 91% 28 - 

KOKKU 348632 333594 95,7% - - 
* NNT – (numbers needed to treat) skriiningprogrammide puhul näitab, mitu skriiningtesti on 
vaja teha, et avastada üks juht skriiningu sihtgrupis  
 
Tabelis 1 toodud andmed on konkreetse projekti tulemused 2003 ja andmete 
olemasolul ka 2002.a. tegevuse osas. Projektide täitmise analüüs on toodud 
alljärgnevalt projektide lõikes. 
 



Tabel 2. Haiguste ennetamise piirkondlik võrdsus* 
Piirkond Planeeritud 

sihtrühm 
Hõlmatud 
sihtrühm 

Hõlmatute 
% 
planeeritud 
sihtrühmast 

Hõlmatute 
% piir-
konna kind- 
lustatutest  

Kulu ennetus-
teenustele 
piirkonnas, 
tuh kr 

Kulu ühele 
sihtrühma 
liikmele 

Harju 44731 38334 85,7 7,6 9512 404 
Viru 22060 19434 88,1 7,6 4006 420 
Pärnu 20392 16683 81,8 8,9 3568 351 
Tartu 40985 32483 79,3 10,0 8491 349 
Kokku 128168 106934 83,8 8,5 25577 381 
* v.a. koolitervishoid ja vastsündinute FKU ja HT skriining 
 
Piirkondadest kõige enam hõlmati ennetustegevusega kindlustatuid Tartu piirkonnas, 
samal ajal oli sellesse piirkonda planeeritud ka kõige suurem ennetustegevuse maht 
võrreldes kindlustatute arvuga. 
Mõnel juhul oli piirkonna hõlmatus seotud projekti iseärasustega – näiteks 
südamehaiguste ennetamise projektis osales 2003.aastal Tartu piirkonnas võrreldes 
teistega oluliselt rohkem perearste. Emakakaelavähi varajase avastamise pilootprojekt 
aga ei olnud suunatud Pärnu piirkonnale arvestades projekti mahtu ja kvalifitseeritud 
personali olemasolu. 
Piirkondlike erinevuste vähendamisega arvestati 2004.a. tegevuste planeerimisel, 
suunates enam südame- veresoonkonnahaiguste ennetamise programmi Harju ja Viru 
piirkonda ning laiendades emakakaelavähi ennetamise projekti Pärnu piirkonda. 
 
Koolitervishoid 
Koolitervishoiu eesmärgiks on jälgida õpilaste tervislikku seisundit, kujundada 
tervislikku eluviisi kooli personali ja õpilaste seas, ennetada õpilaste haigestumist ja 
krooniliste haiguste väljakujunemist, jälgida meditsiiniliselt põhjendatud 
õppekoormuse rakendamist ja tervisliku keskkonna loomist, osutada vajadusel 
arstiabi. Koolitervishoid moodustab suurima osa haiguste ennetamisest, 
koolitervishoiuga hõlmati 207 012 õpilast 11 kuul aastas. 2002/2003 õppeaastal oli 
Haigekassal kokku 240 erinevat koolitervishoiuteenuse osutajat. 
2003/2004.õppeaastal rakendus elektrooniline koolitervishoiu aruanne, käesolevaks 
hetkeks on Haigekassasse laekunud 462 kooli koolitervishoiuteenuse aruanded. 
Alltoodud tulemuste analüüs põhineb tervishoiuteenuse osutaja poolt Haigekassale 
esitatud andmetel 157 501 õpilase kohta, mis moodustab 82% päevases õppes õppijate 
arvust. Õpilastest 32 000 e. 20% on gümnaasiumiastme õpilased. 
Aruannete alusel on 135 kooli e. 29% õpilaste arvuga alla 100 õpilase, 110 kooli e. 
23% õpilaste arvuga 100-200 õpilast, 69 kooli  e 15% õpilaste arvuga 200-400 õpilast, 
61 kooli e 13% õpilaste arvuga 400-700, 59 kooli e.13% õpilaste arvuga 700-1000 
ning 26 kooli õpilaste arvuga üle 1000 õpilase. Kõige väikesem teenindatav kool on 
õpilaste arvuga 5, kõige suurem 1363 õpilast. 
Profülaktiliselt vaadati arsti poolt üle kokku 49614 õpilast e 31,5% õpilastest ja õe 
poolt 52110 õpilast e 33%. Profülaktilised arsti läbivaatuseid teostati põhikoolis 
41328 e 33% õpilastest ja gümnaasiumiastmes 8286 õpilast e. 26% ning õe poolt 
vastavalt 45468 e. 36% ja keskastmes 6642 e. 21%. Seega vaadati 4 kuuga üle kaks 
kolmandikku põhikooli ja ligi pooled gümnaasiumiastme õpilastest.  
Põhikooli õpilastest on täiendavalt arsti vastuvõtul käinud 30232 õpilast ( s.h. 
korduvad vastuvõtud) ehk 24% ja õe vastuvõtul 66805 e. 53%, keskkoolis arsti 
vastuvõtul 9607 õpilast e. 30% ja õe vastuvõtul 19656 e. 61 %. Tervise ja eluviisi 



alast nõu sai arstilt 15163 ja õelt 20665 põhikooli õpilast e 12 % ja 16% ning vastavalt 
arstilt 5510 keskkooli õpilast e. 17 % ja õelt 5772 e 18%. Seega on arsti ja õe 
külastamine keskastmes suurem kui põhikoolis.  
Vaktsineerimisel osales 51610 õpilast e. 33%. Täiendavatele uuringutele suunati arsti 
poolt 6145 õpilast, s.h. esmast patoloogiat avastati 3351 juhul e. 2% õpilastest. 138 
kooli osas tegid arstid ning 954 kooli osas õed kooli pidajale ettepanekuid 
koolikeskkonna, õppekoormuse jms osas. 
Tervisekasvatust ja koolitust viidi täiendavalt läbi 22739 õpilasele 309 koolis, lisaks 
toimusid koolitused 2461 koolipersonalile 193 koolis ja 5514 lapsevanemale 161 
koolis. Esmaabi õpetuses osales 6505 õpilaste ja pedagoogi.  
Vigastusi ja mürgistusi oli koolitervishoiu aruannete alusel põhikooli osas 8939 korral 
ja keskastmes 1340 korral. Kiirabi kutsuti välja 127 koolis kokku 232 korda 
(keskmise õpilaste arvuga 611). 
Arvestades profülaktilist vastuvõttu, õe ja arsti vastuvõttu (s.h. korduv vastuvõtt) 
pöördunutele ning eluviisi nõustamise juhte kokku, on koolitervishoiuteenuse raames 
individuaalset tööd aruande esitanud koolides teostatud 275134 korral, mis teeb ühe 
individuaalse tegevuse hinnanguliseks hinnaks arvestusega 7,50  kuus 17 krooni 
(reaalse 16 krooni puhul seega 37 krooni). 
Kokkuvõttes vajab koolitervishoiuteenuse tulemuslikkuse valiidsus analüüsi, eelkõige 
mis puudutab kooliarsti ja kooliõe poolt eraldi tehtavad tööd (s.t. aruandes 
kajastatakse vastuvõtt vm, kus osalesid nii arst kui õde dubleerivalt arsti kui õe töö 
näitajatena) ning sellekohast täpsustamise koolitervishoiuteenuse täitmise juhendis. 
Ka vajab see kontrollimist koolitervishoiuteenuse raames täidetava 
dokumentatsiooniga ühtivuse osas. 
 
“Rinnavähi varajase avastamise projekti 2002-2006” eesmärgiks on 
rinnavähihaigete 5a. elulemuse tõus 10% (Eesti Vähiregistri 1998.a. andmetel on 5.a. 
elulemus 60%) ja varajases arengustaadiumis rinnavähkide osakaalu tõus 25% 
uuritaval sihtrühmal (Eesti Vähiregistri andmetel 1998.a. 39,3%), hõlmates 
2006.aastaks skriininguga 60% sihtrühmast.  
Projektis hõlmati planeeritud 17500-st 17486 ehk 100%. Uuringul osales kutsete 
põhiselt 58% sihtrühmast. 2003.aastaga hõlmati ca 14% kogu sihtrühmast vanuses 45-
59 aastat. 
European Guidelines for Guality Assurance in Mammography Screening sätestab, et 
vanuserühmas 50-69 peab skriining avastama mitte vähem kui 5 vähijuhtu 1000 
uuritud naise kohta. Täiendavatele uuringutele tagasikutsutute protsent peaks olema 
alla 7% (esimene skriining). Eesti rinnavähi varajase avastamise projekti 
tagasikutsutuid oli 880, s.t. täienduuringute osakaal oli planeeritult 5,9%. Kokku 
opereeriti 140 patsienti, neist avastati healoomulisi muutusi 41 juhul, lisaks 1 
lümfoom ja 98 oli rinnavähi juhtu, neist enamus varajases staadiumis (71,4 %).  
Avastatavus on 0,66% ehk ca 6,6 juhtu 1000 uuritu kohta on kooskõlas Euroopa 
juhistega mammograafilise uuringu kvaliteedi kohta. 2003.aastaga hõlmati ca 14% 
kogu sihtrühmast (128 000 naist). Liikuva mammograafi töö tagab uuringute 
kättesaadavuse väljaspool Tallinna, Tartut ja Pärnut. Projektis osalevate naiste 
rahulolu hindav uuring on teostamisel ning tulemused saadakse 2004.a. I poolaastal. 
Põhjamaades alustati riiklike skriiningprogrammidega juba 80-ndatel aastatel. 
Toetudes Põhjamaade kogemusele, alandab mammograafiline uuring rinnavähi 
suremust kuni 30%. Kaugeesmärki, rinnavähihaigete 5 aasta elulemuse tõusu ning 
suremuse vähenemist, saab mõõdetavalt hinnata ligikaudu kümme aastat peale 
üleriigiliselt funktsioneeriva sõeluuringu läbiviimist. 



Isikuandmete kaitse nõuete tõttu puudub projektil tsentraliseeritud andmebaas, mille 
olemasolu on vajalik EU nõuetele vastavate perioodiliste, süstemaatiliste ja 
pikaajaliste uuringute läbiviimiseks ning sõeluuringu efektiivsuse hindamiseks. 
Vastav arendustegevus on koostöös Sotsiaalministeeriumiga planeeritud 2004. a. II 
poolaastasse. Samuti peaks olema määratletud eraldi piirhind liikuva mammograafi 
teenusele, kuna see sisaldab erinevaid kulusid võrreldes statsionaarsega- kas uue 
teenusena loetellu või täpsustama sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 121 
“Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise 
kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ 
rahastamine koefitsiendiga. 
Projektiga avastati ligikaudu 1/5 aastasest rinnavähi esmashaigestumusest. 
 
“Emakakaelavähi varajase avastamise projekti aastateks 2003-2007” eesmärgiks 
on emakakaelavähihaigete 5a. elulemuse tõus 10% (Eesti Vähiregistri 1998.a. 
andmetel on 5.a. elulemus 60%) ja varajases arengustaadiumis emakakaelavähkide 
osakaalu tõus 20% uuritaval sihtrühmal, hõlmates 2007.aastaks skriininguga eelkõige 
need riskirühma naised, kes ei ole viimaste aastate jooksul naistearsti kontrolli 
läbinud. 
2003.a. käivitus tegevus pilootprojektina Harju, Tartu ja Ida- Viru piirkonnas, projekti 
raames teostati planeeritud 8000 uuringust 3822 (48%). Patoloogilisi leide oli 7,3%-l 
juhtudest (187), s.h. 7 emakakaelavähi juhtu. Avastatavus on 1,8 juhtu 1000 uuritu 
kohta. Emakakaelavähi planeeritust väikesem täitmine on seotud asjaoluga, et 
uuringuid korraldati väljaspool tavapärast vastuvõttu kutsete põhiselt, kuid piisava 
teavituskampaania puudumise tõttu osales uuringutel vaid 22% kutsututest. Naiste 
vähene osavõtt uuringust on tingitud eelkõige andmete puudumisest 
väljaselgitamiseks, kes naistest on uuringu lähiajal läbinud, arvestades, et 
hinnanguliselt 30% günekoloogilisest abist teostatakse eraarstide juures ning ei 
kajastu Haigekassa andmetes. Suur osa sihtgrupist eelistab günekoloogilise abi 
saamiseks eraarsti vastuvõttu. 
Sõeluuringuga saab haiguse lokalisatsiooni puhul suurendada varajases staadiumis 
avastatud kasvajate osakaalu, prekantserooside avastamise ja raviga vähendada 
haigestumist emakakaelavähki ning parandada elulemust, mida on tõestanud 
pikaajalised kogemused Põhjamaades (nt. haigestumuskordaja 105 naise kohta 
Soomes 1960-ndatel oli 15.4 ja 1991 aastal 2.7. Suremuskordaja on vähenenud samas 
proportsioonis, vastavalt 6.6 ja 1.4). 
Organiseeritud sõeluuringu planeerimine on keeruline naistearstide töö spetsiifika 
tõttu – infrastruktuur on suur ning rahvusvaheliste nõuetega sõeluuringu vastavusse 
viimiseks on vajalik meditsiinilise ja metoodilise poole väljaarendamine ning 
spetsialistide koolitamine, samuti tsentraliseeritud andmebaas, mis isikuandmete 
kaitse nõuete tõttu puudub. Vastav arendustegevus on koostöös 
Sotsiaalministeeriumiga planeeritud 2004. a. II poolaastasse. 
 
“Immuunoprofülaktika riikliku programmi nakkushaiguste vältimiseks” 
täitmiseks B-hepatiidi vaktsineerimisega hõlmati planeeritud sihtrühmast 92%, I 
poolaastal kokku  38894  ja II poolaastal 17072 õpilast. Vaktsineerimine 
korraldati peamiselt läbi koolitervishoiuteenuse, planeeritust väikesem hõlmatus on 
seotud vabal tahtel põhineva vaktsineerimisega, mis kujuneb laste, lastevanemate, 
perearstide ning kooliarstide- ja õdede ühises töös. Lisaks vaktsineeriti 
arstiteaduskonna tudengid. 



B-hepatiidi vaktsineerimine toimub vastavalt sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a 
määruses nr 121 “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa 
poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise 
metoodika“, sünniaastate spetsiifiline reguleerimine, mis ei sisalda paindlikkust 
nendele juhtudele, kus vaktsineerimine on jäänud õigeaegselt teostamata õpilaste 
terviseseisundist või teisest objektiivsetest põhjustest lähtuvalt. 2004/2005.a. 
õppeaastast õpilaste b-hepatiidi vaktsineerimist ei planeerita, sest Haigekassa on 
immuunoprofülaktika programmi 2004/2005.a. õppeaastaks täitnud ning 
kuluefektiivsemaks võimaluseks on vaktsiini soetamine ja vaktsineerimise teostamise 
hanke põhiselt ning jaotus ühtse logistikaskeemi alusel (Tervisekaitse), mitte 
rahastamine tervishoiuteenusena. 
 
Projekti “Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja sugulisel levivate 
haiguste ennetamine 2002-2006” eesmärgiks on eesti noorte hea reproduktiivtervis, 
mis väljendub legaalselt indutseeritud abortide arvu languses 25% (Eesti Sünni- ja 
raseduskatkestuse andmekogu andmetel 1999.a. 14503), s.h. teismeliste 15-19 
raseduste arvu languses ning sugulisel teel levivatesse haigustesse esmashaigestumuse 
languses 10% (Eesti Meditsiinistatistika büroo 1999.a. andmetel sugulisel teel 
levivate haiguste esmasjuhtude arv 9606), s.h. vanuserühmas 20-24, hõlmates 
noortekeskuste teenustega 2006.aastaks 28000 noort, s.h. 20 % esmaseid pöördumisi 
ja 10% noormeeste pöördumisi. 
2003. aastal oli noorte nõustamiskeskustes 15-24.aastaste elanikkonna üldvisiitidega 
kaetus 10,9% ja sugulisel teel levivate haiguste skriiningvisiitidega kaetus 3,3%. 
Lisaks teenindati 82 ravikindlustuseta isikut (seksuaalnõustamine ja kordusretsepti 
väljakirjutamine). Registreeriti 6230 telefoninõustamist ja viidi läbi 550 
seksuaalhariduslikku loengut ja grupitööd, milles osales kokku 7950 õpilast vanuses 
10- 19.a. 
Projekti tulemusena teostati planeeritud 23000 visiidist 22107 (96%), s.h. 6767 STLH 
uuringut (31%) ja 15909 seksuaalnõustamist (69%). Esmaste pöördumiste osakaal  
aastal 2003 oli 16%, külastajatest oli noormehi 3,7%. 2003.aastal avastati STLH 914 
juhul (14%-l uuritutest). Aastal 2003 suunati noorte nõustamiskeskustest abordile 202 
15-19.aastast noort (2002.aastal 191). Aastal 2003 suunati noorte nõustamiskeskustest 
rasedusega arvele 87 noort vanuses 15- 19.a., 2001.a. oli see arv 95. 
Sihtgrupi rahulolu hindamise internetiküsitluses hinnati noorte rahulolu 
nõustamiskeskustes pakutava teenusega. Küsitlus kestis 10,5 kuud ja selles osales 378 
noort vanuses 13 – 25a. Nõustamiskeskuste külastajate tagasiside uuringu andmetest 
lähtub, et noored on valdavalt rahul teenuse kättesaadavusega. Tähtsustatakse teenuse 
noortesõbralikkust, usaldusväärsust ja töökorralduse privaatsust. Projekti käigus viidi 
läbi Noorte Nõustamiskeskuste hindamiseks läbi sisulised auditid Kuressaares, 
Narvas, Haapsalus ja Lääne - Tallinna Keskhaigla Noorte Nõustamiskeskuses.  
2003.a. neljandas kvartalis pikenesid tunduvalt nõustamiskeskuste vastuvõtu 
järjekorrad, toimunud muutust täheldas ka 10% interneti küsitluses osalejatest. 
Järjekordade pikenemist mõjutavateks teguriteks on keskuste piiratud eelarve, mis ei 
võimalda vastuvõttu suurendada, hea teavitustöö, mis toob juurde esmaseid 
pöördujaid, tasuta teenus (puudub eriarstidele omane visiiditasu) ja parem 
kättesaadavus võrreldes alternatiivsete võimalustega. 2003 a. arendustegevuseks olid 
noortenõustajate koolitus poiste nõustamise teemal, lisaks läbirääkimised Lääne- Viru 
Ühisomavalitsuse ja Jõgeva Maavalitsusega noorte nõustamisteenistuste loomiseks 
Rakverre ja Jõgevale ning AS Ida- Tallinna Keskhaigla juhtkonnaga haigla 
noortekabineti taasühinemiseks noorte reproduktiivtervise projektiga. 



Vaadeldes andmeid Noorte Nõustamiskeskustes diagnoositud STLH juhtude kohta 
15-24-aastastel ja Tervisekaitseinspektsiooni andmeid STLH juhtude kohta kogu riigi 
selleealisel elanikkonnal, näeme, et 24,6% klamüüdiajuhtudest, 27,3% 
trihhomonoosijuhtudest, 23,6% gonorröajuhtudest 0,79% HIV-i juhtudest on 
diagnoositud projekti raames. Märkimisväärne on HIV-positiivsete vähene arvukus 
uuritute hulgas. Võiks arvata, et HI-viiruse riskigrupi (eeskätt veeni süstivad 
narkomaanid) esindatus noorte nõustamiskeskuste vabatahtlikult pöörduvate klientide 
seas on väike. Arvestades HI-viirusega nakatunute epidemioloogilist olukorda Eestis, 
tuleks senisest veelgi sagedamini pakkuda NNK- te külastajatele välja HIV testimist. 
 
“Südame-veresoonkonna haiguste ennetamise projekti aastateks 2001-2006” 
eesmärgiks on Eesti 30-60 aastaste meeste ja naiste südame-veresoonkonna haiguste 
riskitegurite vähendamine ning sellega vereringeelundite haiguste suremuskordaja 
langus 100 000 elaniku kohta 5% (1999.a vereringeelundite haiguste suremuskordaja 
100 000 elaniku kohta 700,5), hõlmates 2006.aasta lõpuks skriininguga 50% 
sihtrühma isikutest. Projekti lähieesmärkideks on uuritud ja nõustatud isikute 
kardiovaskulaarse üldriski vähendamine, vererõhuväärtuste normaliseerimine, 
kolesteroolitaseme langetamine, suitsetamisest loobumine ja kehalise koormuse 
suurenemine. 180 perearstipraksisest töötas 2003. aastal efektiivselt 121 (67,2%). 
Südamekabinette-keskuseid töötas 2003. aastal 16. Projektiga hõlmati planeeritud 
15000 –st 10986 (73%), s.h. perearstide skriiningvisiite 65% ning südamekabinettide 
ja lipiidikeskuste skriiningvisiite – 35%. Korduvaid visiite teostati ~10% ning 
konsultatiivseid visiite ~6% uuritutest. 2003. aastal oli uuritute keskmine vanus – 45,9 
aastat, neist mehi oli 35% ja naisi 65%.Uuritute keskmine KMI oli 26,6, neist 
suitsetajaid oli 27% ja tervisetreeninguga ei tegelenud ~ 41%. Uuritute keskmine 
süstoolne vererõhk oli 132,3 mm Hg, keskmine diastoolne vererõhk 82,8 mm Hg, 
keskmine kolesteroolitase 5,7 mmol/l, keskmine veresuhkur 5,2 mmol/l ja keskmine 
stressitase 10-palli skaalal 5,4. EKG-s leiti oluline patoloogia – 294 uuritaval (5,3%). 
Mittemedikamentoosset riskitegurite mõjustamist alustati 1711 uuritaval (22,7%) ja 
ravimitega ravi 558 patsiendil (7,4%).  
Südame-veresoonkonna haiguste ennetamise projekti rahulolu uuringud 10 punkti 
süsteemis viidi läbi 2003. aasta novembris-detsembris. Projektis osalenud patsientide 
rahulolu uuringust võttis osa 87 isikut. Rahulolu projektiga oli 9,2, vastuvõtule 
pääsemisega 9,7  ja juhistega edaspidise tegevuse osas 9,4. Uuritavad ise hindasid 
oma kontrolli tulemusi 7,7 punktiga. Projektis osalevate perearstide rahulolu 
uuringust võttis osa 24 perearsti. Rahulolu projektiga oli 8,1 ja uuritavate arvuga 8,6. 
Rahulolu uuritavate leidmise raskusega oli 7,3, seega esines mõningasi raskusi. 
Rahulolu skriiningu uuringute valikuga oli 8,1. 18% perearstidest märkis täiendavate 
vajalike uuringutena HDL-kolesterooli, LDL-kolesterooli ja triglütseriide, 
korduvvisiidile juurde märkis 12% EKG koormustesti. Rahulolu keskustesse 
suunamisega oli 10-palli süstemis 8,5. Projektis osalevate südamekabinettide arstide 
rahulolu uuringust võttis osa 12 arsti. Rahulolu projektiga oli 9,0, uuritavate leidmine 
9,2. Skriiningvisiidi uuringute valikule lisaks 33% arstidest HDL-kolesterooli, LDL-
kolesterooli ja triglütseriidid. Projektis osalevate lipiidikeskuse arstide rahulolu 
uuringust võttis osa 6 arsti. Rahulolu projektiga ja uuritavate leidmisega oli 9,7. 
Konsultatiivsele visiidile soovitavad täiendavad uuringud on riskiteguritest 
homotsüsteiin, Lp(a), ultrasensitiivne CRV ning hüpertensiooni haigetel 
biokeemilised ja hormoonuuringud. Patsientide konsultatsioonivajadust hinnati 10,0, 
seega osalesid uuringutel õiged patsiendid ja õigustatult suunatud. 



Ühe juhu avastamiseks väljendunud hüpertensiooniga isiku (RR > 160/100 mmHg) 
jaoks teostati 6,1 skriiningvisiiti, raske hüperlipideemia (kolesterool üle 6,5 mmol/l) 
leidmiseks 4,2 visiiti ja hüperglükeemia (veresuhkur üle 6,5 mmol/l) avastamiseks 
11,8 visiiti. Kõrge kolesteroolitasemega (>6,5 mmol/l) isikuid avastati projektis 1937, 
olulise vererõhu kõrgenemisega (>160/100) isikud avastati 1223 ning 
hüperglükeemiaga (veresuhkur üle 6,5 mmol/l) isikud avastati 596. Projekti 
tulemusena vähenes osalenute kardiovaskulaarve üldrisk 3,9%, hüpertoonikutel 
süstoolse rõhu langus  5,1 mm Hg ja diastoolse rõhu langus 4,0 mm Hg. 
Hüperlipideemiaga isikute kolesteroolitaseme langus oli 0,7 mmol/l, suitsetajatel 
loobujate osakaal 5,6 %. 
 
“Osteoporoosi varajase avastamise projekti 2002-2006” eesmärgiks on 
osteoporoosist tingitud luumurdude vähenemine põletikulisi reumaatilisi haigusi 
põdevatel või rinnavähki põdenud patsientidel 25% ( aastas ca 1200 osteoporoosist 
tingitud luumurdu, Bela Adojaan et al Tartu 2001), hõlmates 2006. aastaks 90% 
pikaajalist glülokortikosteroidravi saanud või rinnavähki põdenud patsientidest. 
Projekti sihtrühma hõlmamine oli kõige väikesem, planeeritud 2500- st patsiendist 
uuriti 1334 (53%), see on seotud väga kitsalt defineeritud sihtrühmaga ning 
luutiheduse uuringu kättesaadavusega vaid Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Kõige 
madalam oli Lääne, Rakvere ja Ida-Virumaa piirkondade patsientide hõlmamine 
projekti (vastavalt 28 %, 41 % ja 49 %), kuna nad satuvad suhteliselt harva DEXA 
keskustesse. Projektis ei ole süstemaatiliselt käivitunud ravivõimlemise õpetuse osa ja 
rinnavähihaigete suunamine. Ravivõimlemist sai 34 Harju piirkonna patsienti ning 
2003.aastal ei teostatud ühtegi uuringut rinnavähihaigetele. Lisaks luutiheduse 
uuringule täidetakse patsientide kohta ankeet, selgitatakse kaltsiumi ja D-vitamiini 
vajadust, traumade vältimist, koostatakse profülaktiliste meetmete plaan, s.h. 
ravivõimlemise soovitused ning vajadusel ordineeriti  osteoporoosi ravi. Olenevalt 
esmasest luutiheduse väärtusest teostatakse luutiheduse kordusmõõtmisi, 128 patsienti 
uuriti projekti raames korduvalt. 2003. aastal uuritud patsientidest olid 88 % naised ja 
12 % mehed. Patsientide keskmine vanus oli 60,1 aastat, keskmine reumaatilise 
haiguse kestvus uuritud patsientidel oli 8,9 aastat. Uuritud patsientidel avastati 2003. 
aastal osteoporoos 31 %-l juhtudest ja osteopeenia 39 %-l juhtudest. Kauem ja 
suuremates doosides glükokortikosteroide tarvitanud patsientidel esines osteoporoosi 
ja osteopeeniat sagedamini. Osteoporoosi tekke pidurdamiseks ongi eriti olulised 
varased profülaktilised meetmed just osteopeenia faasis. Glükokortikosteroide 
tarvitanud patsientidest oli anamneesis osteoporootiline luumurd 22 %-l. Kaltsiumi ja 
D-vitamiini preparaate tarvitasid 49 % patsientidest. Korduvalt uuritud patsientidest 
tarvitavad kaltsiumi ja D- vitamiini preparaate 94 %. 
Ravivõimlemise vähene aktiivsus on põhjendatav asjaoluga, et paljudele patsientidele 
ei sobi mitmesugustel põhjustel (N: materiaalsed, ajad ei sobi jt.) käia võimlemas 
DEXA keskuste juures asuvates ravivõimlemise kabinettides (AS Ida-Tallinna 
Keskhaigla, Pärnu Haigla, SA TÜK).  Seetõttu on patsientidele antud juhiseid 
reumatoloogi vastuvõtu käigus ning jaotatud ka trükimaterjale “Osteoporoos ja 
liikumine”, mille toel saavad patsiendid iseseisvalt kodus teha lihtsamaid harjutusi.  
Aastal 2003 laiendati ennetusprojekti poolt hõlmatavat patsientide kontingenti 
rinnanäärme vähki põdenud patsientidega. Kuna reumatoloogidel puudub kokkupuude 
nimetatud grupi patsientidega, siis jääb nende patsientide hõlmamine projektis 
tõenäoliselt suhteliselt madalaks. 



Projekti tegevus on efektiivne arvestades projekti suurt avastatavuse taset sihtrühmas, 
s.t. 70% haigusega või haiguseelses seisundis patsiente. Ravivõimlemise õpetamine 
vajab projekti raames reorganiseerimist. 
 
“Vastsündinute fenüülketonuuria ja hüpotüroosi skriiningu 2003-2007” projekti 
eesmärgiks on fenüülketonuuria (FKU) ja hüpotüroosi (HT) hilisest avastamisest 
tingitud püsivate tervisekahjustuste püsiv langus aastaks 2007. Lähieesmärgiks on 
tõsta FKU ja HT skriininguga hõlmatus 99%-ni (2001.a. 98,6%) ning ennetada seeläbi 
FKU või HT hilisest avastamisest tingitud ajukahjustusi ja invaliidistumist ning ohjata 
FKU haigete patsientide fenüülalaniini tase. Sihtrühma hõlmatus 2002 aastal oli 
99,5%, 2003. aastal 98,5%. 2003.a. teostati 12929 uuringut, avastati 1 hüpotüroosi 
juht.  
FKU uuringutes on osalenud 135866 vastsündinut ning avastatud ja õigeaegsele 
dieetravile on suunatud 19 last (1:7000). HT uuringuid vastsündinutele on läbi viidud 
alates 1996. aastast, kokku on testitud 96580 last ning avastatud HT 19 lapsel 
(1:5000). Sünnieelsele diagnostika andmetest lähtuvalt hoiti ära ühe FKU haige lapse 
sünd aastal 2003, kuna oli peres oli juba FKU haige laps. 
 
“Pärilike haiguste ennetamise projekti 2003-2007” eesmärgiks on pärilike 
kromosoomihaiguste, eelkõige Down’i sünnisageduse langus 5% aastaks 2007, 
selleks hõlmata aastal 2003 loote kromosoomiuuringuga üle 55 % vanuseriskiga 
rasedatest (rasedad vanuses alates 37 eluaastat) ning sõeltestiga riskirühma 
selgitamiseks nooremas vanuserühmas 40% rasedatest. 
Pärilike haiguste sünnieelse diagnostika projektis osales planeeritud 1250 naisest 
1135 naist (91%), neist 678 vanuseriski tõttu, 369 seerumskriiningu näidustusel ja 88 
muudel põhjustel.  
Loote kromosoomianomaalia leiti 40 juhul (1:28). Valmis sünnieelse diagnostika 
metoodiline juhend, mida tutvustati seminaridel 140 osavõtjale ja levitatakse Eesti 
Naistearstide Seltsi kaudu. Tagasiside projektile on olnud intensiivne- günekoloogide 
individuaalsed telefonikonsultatsioonid konkreetsete probleemide selgitamiseks ja 
lahendamiseks. Probleeme sõeltestide praktilise rakendamise kohta Eesti erinevates 
piirkondades on palju  ning eelnevate sõeltestide läbiviimine vajaks ühtsel lähenemist 
ja koordineerimist. Selle eesmärgiks on ka programmi rahaliste vahendite kokkuhoid 
ning geneetilise uuringu teostamine vaid objektiivse näidustuse alusel. 
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