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Tervisestatistika teabepäev 2019

Sissejuhatus

• Piiratud kättesaadavus!

• 40% EMO patsiente pidanuks abi saama perearstilt 

• Kroonilised haiged ei saa piisavalt ravijuhendites ettenähtud ennetustegevusi

• 50% hüpertooniatõve patsiente suunatud kardioloogi juurde põhjendamatult

• Elanike kõrged ootused!

• Väheneb vastuvõtule saamine samal päeval ja suureneb mitte varem kui 3. või 4. päeval

• Perearstid on ülekoormatud!

• Krooniliste haigete jälgimine on ajamahukas

• Ravijuhendite soovituste jälgimisel piiranguks jäik rahastusmudel

• Aruandlus, dokumenteerimine

Viited: Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile (2016)

Perearstiabi korraldus. Riigikontrolli aruanne (2011)

A.Varustin

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Tervisevaldkond/arstiabi_uuringu_aruanne_2016_kantar_emor.pdf
http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/4741/1/Riigikontroll2011_2.pdf
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Perearstiabi ülesanded

A.Peegel 2014

Tervise

edendamine

Äge haige

Kr. haige

jälgimine

Nõustamine

Ravimine

Eriarstile

suunamine/

konsulteerimine Ennetamine

Diagnoosimine
Tervisetõendid

…

TH 

statistika

TTO 

dokumentide

vormistamine

TH maj.

tegevus

Koolitustel

osalemine, enese

täiendamine

Uuringud ja 

nende tellimine

Lapse arengu

jälgimine

Vaktsineerimine…

…
…

Retseptid

Eesmärk ja metoodika

Uurida inimeste perearstiabi poole pöördumise peamisi põhjusi ja 

analüüsida, milline on perearsti ja pereõe tööjaotus.

• Eesti haigekassa raviarvete info 2017. aasta kohta

• Põhidiagnoos RHK-10 

• Visiidi tüüp TTL kood

9001 – PA esmane vastuvõtt

9002 – PA korduv vastuvõtt

9003 – PA profülaktiline vastuvõtt

9016 – PA kindlustamata isikute plaaniline vastuvõtt

9018 – PA telefoni teel toimunud nõustamine

9019 – PA elektronposti teel toimunud nõustamine

9061 – PÕ vastuvõtt

9064 – PÕ telefoni teel toimunud nõustamine

9065 – PÕ elektronposti teel toimunud nõustamine
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Pöördunute arv ning osatähtsus rahvastikus

soo ja vanuserühma järgi

82%

> 1 milj inimese

6,5 milj visiiti

Patsientide ja pöördumiste arv 

vanuserühma järgi

60%
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Perearsti ja -õe visiidid patsiendi 

põhidiagnoosirühma järgi

62%

Pöördumiste arv RHK-10 peatüki ja 

vanuserühma järgi

─ ─ ─ ─ ─ ─
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Perearsti (PA) ja pereõe (PÕ)

tööjaotus

Perearsti (PA) ja pereõe (PÕ) 

visiidid pöördumise järgi 
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Kokkuvõte

• Perearstiabisse pöödrus üle 1 miljoni inimese tehes 6,5 miljonit visiiti

82% naistest ja 72% meestest

• Peamisteks pöördumiste põhjusteks olid:

• Hingamiselundite haigused

• Vereringeelundite haigused

• Lihasluukonna ja sidekoehaigused

• Muu tervishoiualane kontakt

Kõige enam pöördus perearstiabisse üle 65-aastane naine vereringeelundite

haigusega, tehes aastas neli pöördumist

• ¾ perearstiabi visiitidest teevad perearstid

• Päevas tegi perearst 21 visiiti (pereõde 5 visiiti)

• Tööjaotus põhidiagnooside alusel on enamjaolt selline nagu eeldatakse

• Siiski oli perearsti osatähtsus muudes tervishoiualastes pöördumistes 68%

Tänan tähelepanu eest!

Analüüs on kättesaadav TAI veebilehel

https://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/download/468

A. Veermaa, 2015

https://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/download/468

