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Paralleelsessioon: Personaalmeditsiin – pro et kontra
Tanel Rossi jutupunktid
Rahvatervise aluseks jääb ka kaasaegses lääne ühiskonnas, vähemalt praegusel
prognoosihorisondil, üldpopulatsiooni parameetritele orienteeritud tervishoiusüsteem.
Terviseteadlikkuse tõstmiseks ja haiguste ennetamiseks täna kasutatavad tõenduspõhised
lihtsad tegevused jäävad kindlasti olulisteks ka eelolevatel aastakümnetel. Näiteks
sõnum, et suitsetamine ja liigjoomine ning soolase toidu söömine – ja sellest tulenevad
ülekaal või kõrge vererõhk - on tervisele kahjulikud. Samuti ei kao ettenähtavas
tulevikus vajadus sõeluuringute järele, rääkimata juba erinevatest vaktsineerimistest
jm. haigusi ennetavatest tegevustest.
Ravikindlustuse poolelt vaadates ei ole samuti veel ette näha muutust meditsiinilise
tõenduspõhisuse ja kulutõhususe kriteeriumite rakendamisel, kui kindlustuspaketti
lisatakse praeguste ja tulevaste patsientide raviks vajalikke teenuseid ja ravimeid.
Võib isegi öelda, et viimastel aastatel on arenenud Euroopa riikide ravikindlustused pigem
karmistamas kompenseerimise tingimusi, juurutades järjekindlalt tõenduspõhisuse
hindamist ja hindade kontrollmehhanisme. Samas vaatame me ravikindlustuse poolt
jätkuvalt ka kaugemasse tulevikku, et üha enam kasutada nii tervise- kui
infotehnoloogiate arenguga kaasas käivaid võimalusi.
Seejuures peame silmas, mida kindlustatu eelistab personaalse meditsiinina. Ma usun,
et terve inimese eelistus on eelkõige haiguse vältimine, aktsepteerides seejuures
igapäevase eluga kaasnevaid riske. Ning samas on haige ja eriti veel raskekujulise
haigusega inimese ootuseks personaalselt vaevuste leevendamine (mis tegelikult ei ole
ka vähetähtis, nt valuravi osas on õnneks see järjest enam teemaks) ning võimalikult
täpselt temaga arvestav ravi. Inimlikult soovitakse aga igal juhul aega, suhtlust,
tähelepanu ja valikuvõimaluste andmist.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Selle kontekstis kordan üle haigekassa tegevused ja kavad, mis kõik toetavad
personaalsemat lähenemist kindlustatule ja tema ravile.
Esiteks, toetame tõenduspõhiselt tervise edendust ja haiguste ennetust. Oluline on
terviseandmete
terviklikkus
ja
kättesaadavus
tervise
infosüsteemist
nii
meditsiinipersonalile kui inimesele, tervislikku käitumist puudutava teabe levik - tulevikus
ka senisest individuaalsemalt - ning näiteks lisaks ravijuhenditele ka patsiendijuhendite
koostamine. Haiguste ennetamiseks on olulisel kohal tõenduspõhised ja patsiendigruppide
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riske arvestavad sõeluuringud. Oleme valmis ka kaaluma esmatasandi kaudu erinevate
tõenduspõhiste infotehnoloogiliste ja telemeditsiini võimaluste rahastamist.
Teiseks, tugevdame jätkuvalt esmatasandi rolli ja tema käsutuses olevaid ressursse.
Perearst (ja tema meeskond) kui meie kindlustatu „haldur“ ja tervisenõustaja on esmane ja
sageli piisav kontakt tervishoiuga, kellel on keskne roll ravi terviklikkuse tagamisel.
Kindlasti motiveerime edaspidi üha enam individuaalsemat lähenemist kindlustatule.
Esmatasandi tugevdamiseks ja ravi tulemuslikkuse tõstmiseks on oluline terviseandmete
terviklikkus TISis. E-saatekirja ja e-konsultatsiooni võimaluste arendamine omakorda
parandab info liikumist ja otsustusprotsessi tulemuslikkust – toetades seega
personaalsemat lähenemist.
Kolmandaks, eriarstiabis toetame personaalset lähenemist, kui hüvitame spetsiifilisemaid
teenuseid ja diagnostikat ning ravimeid. Tagame selleks läbipaistva ja asjakohase
protsessi. Uute teenuste lisamisel on oluline roll olemasolevate hindade regulaarsel
ülevaatamisel. Ravimite poolel oleme alustanud riskijagamise võimaluste kasutamist, mis
samuti võimaldab ravimeid ulatuslikumalt hüvitada.
Neljandaks, personaalne lähenemine patsiendile sõltub rahastamismudelist ehk kuidas
me esmatasandilt ja eriarstiabist teenuseid ostame. Me oleme viimasel ajal korduvalt
rääkinud, et me ei peaks ostma mitte üksikuid ravijuhte, vaid kvaliteetset ja õigeaegset
ravi. Arenguruumi on nii haiglas eriarstide koostöö tasemel, kui raviepisoodi mõiste
laiendamisel perearsti- ja eriarstisüsteemi koostööna. Praeguse süsteemi arendamise
eelduseks on aga mõõdetavate kvaliteediindikaatorite määramine, nende regulaarse
monitoorimise võimalikkus ja üldine kasutuselevõtt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tegelikult oli tänase paneeli märksõna ju geentest ja geenikiip. Uusi,
üha
spetsiifilisemaid geenteste, mis on aluseks nii diagnoosi kinnitamisel kui ka täpsema ravi
määramisel, rahastame juba praegu – sellest aastast laienesid võimalused teha uuringuid
Eestisiseselt. Kas tulevikus on geenikiip lahutamatu osa personaalsest meditsiinist –
tõenäoliselt küll. Ta võib tõsta ennetamise tulemuslikkust, suunata tervisekäitumist ja
loomulikult ka tõsta ravi tulemuslikkust. Jättes siin kõrvale isegi hinna ja tehnilise taristu
küsimused, on siiski ülioluline analüüsida geneetilise riski puudutava teadmise mõju
patsiendi ja arsti käitumisele. Nagu ma alguses ütlesin, on ka täna ikkagi oluline hoida
üldiste rahvatervise sõnumite tähendust.
Ja lõpetuseks, meditsiini personaalsus nõuab kindlasti adekvaatset rahastamist.
Ühiskondliku rikkuse kasvades peab kasvama tervisele ja raviks pühendatud osa
rahvuslikust rikkusest. Seda enam, kui liigume tõeliselt personaalsete teenuste ja tõeliselt
personaalsete – nt inimese enda rakkudest tehtud - ravimite suunas. Samas ei saa see
kunagi asendada pädevuse, aja ja suhtlemise olulisust.
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