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Reaalne ravikindlustuse laekumine inimese kohta lähematel aastatel küll
38 suureneb, kuid ligi kümne aasta pärast hakkab langema tingituna töötava elanikkonna
suhtelisest vähenemisest. /…./ Seega, isegi kui reaalne ravikindlustuse rahaline ressurss 
inimese kohta võib langeda lähema poole sajandi jooksul üksnes kümnendiku võrra, 
siis võttes arvesse rahvastiku vananemisest tingitud kasvavat vajadust tervishoiuteenuste 
järele, on ressursside nappus suurem.

Üllatus 1:  me ikka vaid räägime



Üllatus 2: kas ja kuidas erinevad algatused omavahel kooskõlas
on

• Tervishoiu arengusuunad 2020

• Hea tahte lepe

• GKS

• Ravivajaduse prognoos erialati 2030 ja haiglavõrgu
arengukava uuendus

• Tervisekeskuste loomine ja nende rahastusmudel

• VV tegevusprogrammi lubadus kaaluda patsientide
vabaduse suurendamist raviteenuse ja arsti valikul
terve Eesti piires ja viia ellu projekt patsiendi vabaks
liikumiseks konkreetsete arstlike erialade raames



3. Kasvav huvi terviseteema vastu: meediamonitooring

• 2015: Märksõna TAI - 2347 viidet

• Meediapäringute teemad:

- Toitumine 122

- Tervisestatistika ja registrid – 87

- Alkoholitarvitamine – 66

- Tubakatarvitamine – 58

- Narkomaania, sh kanep - 29
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Miks suri 2014.aastal 2671 meest enne 65.eluaastat

Surmapõhjuste register, TAI 2015

Kuni 65 sh kuni 45

Vereringeelundite haigused (I00-I99) 798 67

Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 603 301
Kasvajad (C00-D48) 560 36

Seedeelundite haigused (K00-K93) 197 41

Hingamiselundite haigused (J00-J99) 96 12

Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 93 20

Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 63 17

Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 52 35

Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 45 14

Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 25 5

Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 14 11

Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 8 1

Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 7 1

Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 7 7

Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 2 1

Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 1 0



Mis põhjustel suri 979 naist enne 65.eluaastat

Surmapõhjuste register, TAI 2015

kuni 65 sh kuni 45

Kasvajad (C00-D48) 405 43
Vereringeelundite haigused (I00-I99) 219 20
Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 132 57
Seedeelundite haigused (K00-K93) 70 16

Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 30 11

Hingamiselundite haigused (J00-J99) 29 9

Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 25 12

Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 15 6

Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 12 7

Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 12 4

Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 9 3

Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 9 0

Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 6 6

Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 5 0

Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 1 1

Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0

Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99)0 0



Kus tükid võiksid/peaksid kokku
saama: Rahvastiku tervise arengukava

• Tervisepoliitika dokument, mis seab üldised
eesmärgid

• Uuendus algamas, soov kirjeldada nii
rahvastiku tervise kui tervishoiu väljakutseid, 
seada eesmärgid ja neist lähtuda tegevustes

• Märksõnad:
– jätkusuutlikkus, nii rahastuse kui personali poolel

– ravi järjepidevus

– tervishoiu- ja sotsiaalteenuste lähendamine



WHO, Health for All andmebaas



Ümberjaotuse kohad tervishoius:



Isikuvastased kuriteod 
ja alkoholitarbimine
JuM, 5.06.2012
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Fetaalne alkoholsündroom

Alkoholmüopaatia

Alkohoolne kardio(müo)paatia

Alkoholgastriit

Alkoholi põhjustatud krooniline 
pankreatiit

Alkoholpolüneuropaatia

Närvisüsteemi alkoholdegeneratsioon

Alkoholi toksiline toime

Maksa alkoholtõbi

Alkoholi tarvitamisest tingitud 
psüühika- ja käitumishäired

Eriarstiabi vajanud inimeste arv 10 
otseselt alkoholitarbimisega  
seotud haiguse tõttu

Alkoholitarbimise langus 
20% 

Otseste ravikulude langus 
31%

tarbimine 
(l 
etanool)

ravikulu 
(tuh €)

2010 9,7 2311

2008 12,1 3323



Alkohol põhjustab Eestis üle 1000 surma aastas:
otseselt seotud haigused, vigastused, 

lisaks muude haiguste riskitegur

HUKKUNU JOOBES 
(EKEI lahangud,
2015.a)

liiklus 29

tuli 30

uppumine 15

alajahtumine 17

enesetapp 58

kukkumine 22

tapmine 9

180

Lisaks muud õnnetussurmad joobes inimese osalusel ja mitteregistreeritud joove, 
südamehaigused, kasvajajd, seedeelundite haigused jt

Allikas: Meditsiiniline surmapõhjuste register ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

695

460 495



Eriarstiabi vajanud inimeste arv 10 otseselt alkoholitarbimisega  
seotud haiguse tõttu

Allikas: Eesti Haigekassa raviarvete andmebaas 

(kindlustatud inimesed + kindlustamata inimeste erakorraline abi)



Kahjustav 
tarvitamine

SõltuvusMadala riskiga 
tarvitamine

Alkoholiprobleemid rahvastikus

Riski suurenemine –
ohustav tarvitamine

48 500 meest
10 500 naist

Liigtarvitamise varase avastamise ja 

nõustamise piloot,  2011 (Tallinn-

Harjumaa, 227 in)

50% meestest, 15% naistest
Ca 300 000 inimest



•2014. aastal suri 15 467 inimest-

7462 meest ja 8005  naist

•Pea veerand neist (23%) - 3550 inimest –

suri enne 65.sünnipäeva 

•Ligi kolmveerand (72,4 %) enne 65.sünnipäeva 
surnutest olid mehed – 2571

Rahvastikuministri büroo kampaania 
Erinevad inimesed, üks rahvas , 2008



Meeste keskmine eluiga lähenemas 
Euroopa regiooni keskmisele, naistel ületab 
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