
HAIGUSTE ENNETAMISE 2002.AASTA TEGEVUSE 
TULEMUSED  
 
Ravikindlustuse eelarve vahenditest rahastatavate haiguste ennetamise prioriteedid on 
kinnitatud Eesti Haigekassa nõukogu 24. augusti otsusega nr. 25. Pikaajalisteks 
prioriteetideks on südame- veresoonkonna haiguste ennetamine, kodu- ja vaba aja 
vigastuste ja mürgistuste ennetamine, pahaloomuliste kasvajate ennetamine, vaimse 
tervise probleemide ennetamine ning nakkushaiguste, seal hulgas sugulisel teel 
levivate haiguste ennetamine. Haiguste ennetamise projektijuhtimise ja järelevalve 
protseduuri kinnitas Eesti Haigekassa juhatus 12. juuni 2002.a. nr. 119. Haiguste 
ennetamise tegevuste planeerimisel lähtutakse õigusaktidega Haigekassale pandud 
kohustustest, tervishoiustatistika viimase 10 aasta näitajatest, tõenduspõhisusest, 
eeldatavast tulemuslikkusest, sihtrühma võimalikult täpsest määratlusest, suurusest ja 
kättesaadavusest, kasutatavate meetodite kuluefektiivsusest, teenuste võrdsest 
kättesaadavusest Eesti Haigekassa piirkondade kindlustatutele ning võimalikust 
mõjust Eesti Haigekassa vastava valdkonna kuludele. Lähtuvalt ravikindlustuse 
seaduse jõustumisest toimub haiguste ennetamises üleminek sihtotstarbeliste 
projektide rahastamisele. 
 
Tabel. Haiguste ennetamise projektide ja muud ennetustegevused 2002.aastal 
Ennetuse tegevus Planeeritud 

sihtrühma 
arv 

Hõlmatud 
sihtrühma arv  

% planeeritud 
sihtrühmast 

Koolitervishoid 
226 000 221 034 

 
98% 

Rinnavähi varajane avastamine 
15000 14785 

 
99% 

Naissuguelundite ja 
rinnanäärmete pahaloomuliste 
kasvajate varajane avastamine 

8000 7980, s.h. 3743 
naissuguelundite 
uuringut, 4237 
rinnanäärmete 
uuringut 

100% 

B-hepatiidi vastane 
vaktsineerimine 

22200/44200 18991/40099 
 

91%/91% 

Noorte 
reproduktiivtervisealane 
nõustamine ja sugulisel teel 
levivate haiguste ennetamine 

22000 20 892, s.h. 5892 
STLH uuringut, 
6354 seksuaal-
nõustamist, 8646 
kontratseptsiooni 
nõustamist 

95% 

Südamehaiguste riskitegurite 
skriining 

11655 8090 
 

69% 

Osteoporoosi varane 
avastamine 

2000 659 
 

33% 

Fenüülketonuuria ja 
hüpotüreoosi skriining 

13159 12776, s.h. 646 
korduvanalüüsi 
 

97% 

Töötajate perioodiline ja 
eelnev tervisekontroll 

14000  
I poolaastal 

16245, s.h. 63 
eelnevat,16182 

 



perioodilist  
 
Ennetuse projektidest hõlmas kõige enam sihtrühma “Rinnavähi varajase avastamise 
projekt”. Skriiningule lisaks toimus projekti raames erinevates meediakanalites naiste 
teavitamise skriiningu vajalikkusest. Projekti tulemusena kutsuti osalenud naistest 
täiendavatele uuringutele 880 naist (5,9% ), neist opereeriti 140, s.h. 41 healoomulisi 
muutusi ja 1 lümfoom. Opereeritutest avastati 2002 aasta jooksul 98 rinnavähi juhtu, 
neist enamus varajases staadiumis (98-st 70 ehk 71 %). 28 rinnavähi. Avastatavus on 
0,66% ehk ca 6,6 juhtu 1000 uuritu kohta on kooskõlas Euroopa juhistega 
mammograafilise uuringu kvaliteedi kohta (avastatavus mitte alla 5 vähi 1000 uuritud 
naise kohta). 2002.aastaga hõlmati ca 12% kogu sihtrühmast (128 000 naist). II 
poolaastal käivitus liikuva mammograafi töö, mis parandas kättesaadavust Ida- 
Virumaal ja Saaremaal.  
 
“Noorte reproduktiivtervise- alase nõustamise ja sugulisel teel levivate haiguste 
ennetamise projekti” 2002 aastal  oli  kogu vanusegrupi 15-24 ea. kaetus skriininguga  
2,8%. Projekti tulemusena teostati arstlikest tegevustest 28,2% suguhaiguste 
ennetusvisiite, 30,4% seksuaalnõustamisvisiite ja 41,4% külastusi kordusretsepti 
väljakirjutamiseks. Planeeritust rohkem teostati seksuaaltervise alast nõustamist ning 
planeeritust vähem sugulisel teel levivate haiguste uuringuid. Keskmine esmaste 
pöördumiste osakaal  aastal 2002 oli 30%. Keskuste külastajatest oli noormehi 3,9%. 
2002.aastal avastati 40 gonorröa juhtu (avastamise protsent – 1,7 %), 455 klamüüdia 
juhtu (13,5 %), 163 trihhomonoosi juhtu (4%), 9 HIV juhtu (1,7%), 210 
papilloomviirust (avastatavus 45%), süüfilise avastatavus oli 0 juhtu. Genitaalherpest 
diagnoositi objektiivsel staatusel 25. juhul. Aastal 2002 suunati noorte 
nõustamiskeskustest rasedusega arvele 95 ja abordile 191 noorte vanuses 15- 19.a. 
Nõustamiskeskuste tööst teavitamine toimus plakatite ja meedia (ajalehed) kaudu. 
Internetinõustamine Eesti Pereplaneerimise Liidu (EPPL) koduleheküljel 
www.amor.ee käivitus aprillist uuendatud süsteemiga  ja aasta jooksul vastati 872 
murekirjale ja küsimusele (2001.a. 369 kirja). Tagasisidena küsijatelt saadi kokku 33 
kirja, millest 21-s olid tänud vastuse eest, teised kirjad olid seotud liiga pika vastuse 
ootamise ajaga. Registreeriti 6991 telefoninõustamist. Viidi  läbi 501 
seksuaalhariduslikku loengut ja grupitööd, milles osales kokku 6604 õpilast vanuses 
10- 22. a. Valmis programmiline dokument  “Noorte nõustamis- keskuste tegevuse  
põhimõtted ja kvaliteedinõuded” ning projekti käigus viidi läbi Noorte 
Nõustamiskeskuste hindamiseks läbi sisulised auditid. Toimus noorte 
nõustamiskeskuste elektroonilise kliendiprogrammi täiendamine, kliendiprogrammi 
juurutamine suuremates keskustes ning töötajate väljaõpe tööks kliendiprogrammiga. 
2002.a. lõpul viidi läbi noorte nõustamiskeskuste külastajate tagasiside uuring 
(vastanuid 770 noort vanuses 13-27 aastas, neist 90% õpilased või üliõpilased, s.h. 
1,3% noormehi), mille andmetest lähtub, et noored on valdavalt rahul teenuse 
kättesaadavusega. Tähtsustatakse teenuse noortesõbralikkust, usaldusväärsust ja 
töökorralduse privaatsust.  
 
“Südame-veresoonkonna haiguste ennetamise programm aastateks 2002-2006” 
Südamehaiguste skriiningprojekti raames lülitus töösse 80 perearstipraksist 
(planeeritud 100 praksist). Perearstide poolt tehti skriiningvisiite – 3102, korduvaid 
visiite – 239, Südamekabinettide ja lipiidikeskuste poolt tehti skriiningvisiite – 3669, 
korduvaid visiite – 572 ja konsultatiivseid visiite – 37. Uuritute keskmine vanus – 
45,8 aastat, neist  mehi 34%, naisi 66%. Keskmine KMI – 26,1, süstoolne vererõhk – 
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136,6 mm Hg, diastoolne vererõhk – 84,5 mm Hg,  kolesteroolitase – 5,86 mmol/l, 
veresuhkur – 5.3 mmol/l ja stressitase 10-palli skaalal – 5,4. Uuritutest on suitsetajaid 
26%, tervisetreeninguga ei tegele 53% ja enne teadis kolesterooli kõrgenemisest 
11.3%. EKG-s leiti oluline patoloogia 259 uuritaval (4,3%). Mittemedikamentoosset 
riskitegurite mõjustamist alustati 1292 uuritaval (21,6%), ravimitega ravi 420 
patsiendil (7,0%). Skriiningtestide arv ühe juhu avastamiseks: Väljendunud 
hüpertensiooniga isiku (RR > 160/100 mmHg) jaoks 6,3 skriiningvisiiti, raske 
hüperlipideemia (kolesterool üle 6,5 mmol/l) leidmiseks 4,1 visiiti, hüperglükeemia 
(veresuhkur üle 6,5 mmol/l) avastamiseks 12,8 visiiti. Kõrge kolesteroolitasemega 
(>6,5 mmol/l) isikud – 1435; olulise vererõhu kõrgenemisega (> 160/100) isikud – 
948; hüperglükeemiaga (veresuhkur üle 6,5 mmol/l) isikud – 459. Programmi käigus 
uuritud ja nõustatud kõrgenenud SVH riskiga isikute riskitegurite mõjustamise 
tulemused on kardiovaskulaarse üldriski vähenemine 3,7%, hüpertoonikutel süstoolse 
rõhu langus  5,3 mm Hg ja diastoolse rõhu langus 4,1 mm Hg, hüperlipideemiaga 
isikute kolesteroolitaseme lagus 0,8 mmol/l, suitsetajatel loobujate osakaal 4,1 %. 
 
Projekti sihtrühma hõlmamine oli kõige väikesem projektis “Osteoporoosi varane 
avastamine reumaatiliste põletikuliste haigustega ja pikaaegselt glükokortikosteroide 
tarvitanud patsientidel”. Uuritud patsientidest olid 89% naised ja 11% mehed. 
Patsientide keskmine vanus oli 55 aastat, keskmine reumaatilise haiguse kestvus 9,9 
aastat. Uuritud patsientidel avastati osteoporoos 35%-l juhtudest ja osteopeenia 39%-l 
juhtudest. Kauem ja suuremates doosides glükokortikosteroide tarvitanud patsientidel 
esines osteoporoosi ja osteopeeniat sagedamini. Osteoporoosi tekke pidurdamiseks on 
eriti olulised varased profülaktilised meetmed just osteopeenia faasis. 
Glükokortikosteroide tarvitanud patsientidest oli olnud osteoporootiline luumurd 
23%-l. Neist 2/3 oli olnud üks luumurd ning 1/3 kaks või enam luumurdu. Kõige 
sagedasem oli küünarvarre distaalse osa fraktuur (47 %-l eelnevate luumurdudega 
patsientidest). Küsitlusel selgus, et kaltsiumi ja D-vitamiini preparaate tarvitasid 
ainult 36% glükokortikosteroide saavatest patsientidest. Projektis toimus patsientide 
eluviisi nõustamine, koostati ennetavate meetmete plaan, s.h. vitamiinilisandite ja 
ravivõimlemise soovitus ning vajadusel ordineeriti osteoporoosi ravi. 
 
“Immuunoprofülaktika riikliku programmi nakkushaiguste vältimiseks” täitmiseks B-
hepatiidi vaktsineerimisega hõlmati planeeritud sihtrühmast 91%. Eesti Haigekassa 
korraldas seda peamiselt läbi koolitervishoiu, et b-hepatiidi vaktsineerimisega 
hõlmatust tagada. Kuna sisuliselt on tegemist õpilaste vabal tahtel põhineva 
vaktsineerimisega, antakse võimalus vaktsineerimiseks maksimaalses mahus ning 
vaktsineerimisega tegelik hõlmatus kujuneb laste, lastevanemate, perearstide ning 
kooliarstide- ja õdede ühises töös.  
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