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Uuringus kasutatud põhimõisted 

Perearst – esmatasandi üldarst 
Perearstide ja  eriarstide  töökoormus ja Perearstide ja pereõdede töökoormus - töö 
hulk, mida perearst ja/või pereõde ning perearst ja/või eriarst teevad ühes kuus 
 

Sissejuhatus 

Vastavalt perearsti tööjuhendile osutab perearst üldist, laiahaardelist, järjepidevat ja 
koordineeritud arstiabi kõikidele soo ja vanusgruppidele. Perearstidele kuulub  
tegelemine nii ägedate kui ka krooniliste  haigustega ja  haiguste  ennetamine. 
Hiljutisim põhjalikum uuring perearstide tegevusaladest, kättesaadavusest, ressursside 
kasutamise efektiivsusest ja patsientide rahulolust perearstiabiga viidi läbi Tartu 
ülikooli peremeditsiini õppetooli poolt  aastal 2003 ja tulemused on avaldatud mitmetes 
artiklites aastal 2004 (2,3,4,5). Perearstiabis on aastatel 2005-2008 erilist tähelepanu 
pööratud kvaliteedi tagamisele, kasutusele on võetud kvaliteedi hindamise indikaatorid , 
mis sisalduvad ka perearsti ja haigekassa vahelises lepingus. Lisaks sellele on 
perearstiabi muutunud veelgi laiahaardelisemaks kui enne 2004.a. ja  mitmed tegevused 
on delegeeritud  eriarstidelt perearstidele. Näitena võiks tuua depressiooniga 
patsientidega (7,8,9) ja diabeediga patsientidega  tegelemise. Seepärast võiks ka oodata, 
et  perearsti meeskonna töökoormus viimasel viiel aastal  on oluliselt muutunud. Antud 
uuringu eesmärgiks oli analüüsida perearstide ja õdede töökoormuse dünaamikat 
aastatel 2005- 2008. 
 

 

Probleemi kirjeldus 

Kroonilised haigused: südame-veresoonkonna haigused, diabeet, rasvtõbi, vähk ning 
hingamisteede haigused – põhjustavad 59% surmadest. Kroonilistesse haigustesse 
haigestumine suureneb nii maailmas kui ka Eestis. Südameinfarkti ja aju insulti sureb 
aastas ligikaudu 12 miljonit inimest. 
Perearst on inimesele esmaseks kontaktiks kõikide terviseprobleemide korral. Enamasti 
pöörduvad inimesed perearsti poole ägedate haigustega, kuid ka kroonilised haigused  
vajavad järjepidevat kontrolli. Enam tuleb pöörata tähelepanu haiguste varajaseks  
avastamiseks ning tüsistuste vältimiseks. Jälgides ravijuhiseid ja tervisenäitajaid 
dünaamiliselt, on võimalik haigused avastada varakult ning vältida nende 
progresseerumist. 
Krooniliste haigustega patsientide ravi on tõhus vaid siis, kui see toimub haiguse kulgu 
iseloomustavate indikaatorite ja ravi efektiivsuse näitajate pideva kontrolli tingimustes. 
Krooniliste haiguste jälgimine peab olema järjepidev ning süstemaatiline.  
Mitmete krooniliste haiguste jälgimise ja ravi ühtlustamiseks on loodud 
erialadevahelised diagnostika ja ravijuhised. Nende järgimine aga pole alati perearstide 
hulgas järjepidev ning pole ka teada, milline on tegelik jälgimise mõju patsientide 
haiguse kulule ja ravi efektiivsusele. Kuigi ravijuhised on kättesaadavad, ei järgita neid 
piisava hoolikusega.  
 
Alates 2006. aastast võeti Eestis kasutusele krooniliste haigustega patsientide 
järjepideva jälgimise süsteem nn. kvaliteedisüsteem (edaspidi ka KV-süsteem), millega 
liitunud perearst jälgib kindlaks määratud haiguste gruppi kuuluvaid patsiente ning 
kokku lepitud skeemi alusel. Vajalik teada KV süsteemi tulemlikkust. 



 

Uuringu eesmärk ja uurimismeetodid 

Poliitika kujundamist ja elluviimist toetavates uuringutes sisalduva uue ja olulise 
teabe esitamise ühtlustamine ning selle jõudmine otsustajate ja laiema 
avalikkuse kasutusse.  
 
Projekti eesmärk on tervishoiusüsteemi (esmatasandi arstiabi) tulemuslikkuse ja 
jätkusuutlikkuse uurimine ning uuringu tulemustele tuginedes mõjutada esmatasandi 
arstiabi efektiivsust.  
 

Üldeesmärgid: 

 Selgitatakse välja, kuidas mõjub patsientide järjepidev süstematiseeritud jälgimine 
haiguste kulule, ravi järgimisele ning patsientide rahulolule ning perearstide töö 
rahulolule ja tervishoiukulutustele.  

 

 Selgitada välja kõrgvererõhutõve ja suhkurhaigusega patsientide järjepideva 
jälgimise mõju: 

o esmatasandis tehtavate visiitide arvule, eriarstide konsultatsioonide sagedusele 
ja hospitaliseerimise arvule. 

o perearstide töörahulolule 
o patsientide rahuolule ja hinnangutele oma tervisele 
o tulemustasu uuringute mõju perearstide uuringufondile 

 

Alameesmärgid 

Selgitada välja... 
 Kuidas krooniliste haiguste järjepidev jälgimise süsteem mõjutab perearsti 

(esmatasandi) visiitide arvu, hospitaliseerimise sagedust ning  määratud uuringute 
arvu 

 Milline on kõrgvererõhutõve ja suhkurhaigusega patsientide struktuur Eestis ning 
kuidas järjepidev krooniliste haiguste jälgimise süsteem mõjutab jälgitavate 
patsientide vanuselist struktuuri. 

 Kuidas kroonilise haigust järjepideva jälgimise süsteem mõjutab perearsti 
meeskonna rahulolu tööga. 

 Kuidas suhtuvad patsiendid oma tervisesse ning krooniliste haiguste järjepideva 
jälgimise süsteemi. 

 Kuidas kasutatakse  uuringufondi erinevas uurimisgruppides. 
 Selgitada välja kõrgvererõhutõve  ja suhkurhaigusega patsientide arv, 

demograafiline iseloomustus (vanus ja sugu) üle Eesti, näidates ära kriitilisemad 
regioonid Eestis. 

 Alameetme eesmärgiks on tõsta noorteadlaste huvi ja võimekust analüüsida riigi 
jaoks olulisi poliitikavaldkondi. Alameetme raames on toetatavatest 
uurimisvaldkondadest üks-Tervishoid ja rahvatervis. 

 Doktorand on saanud tõuke uurida just alameetme eesmärkides prioriteetsed 
valdkonda- tervishoiusüsteemi kasutusele võetud KV-süsteemi ja rahva tervise 
olukorra vahelist seost. 

 Doktorandi võimekus analüüsida valdkondi tõuseb seosed doktoritöö läbiviimisega. 
 

Meetodid 

Uuringu sihtgrupis on perearstid ja -õed ja nende nimistutesse kuuluvad patsiendid. 



 Uuring viiakse läbi perearstide nimistute kõrgvererõhutõve ja suhkurhaigusega 
patsientide 2005.-2008. aasta andmete ja küsitluste alusel. 

 Vastavalt sellele, kas perearst on liitunud tulemustasusüsteemiga 
(kvaliteedisüsteemiga) või mitte, jagatakse nimistud  uuringugruppi ja 
kontrollgruppi. Uuringugrupis on arstid, kes on liitunud KV süsteemiga, 
kontrollgrupis arstid, kes ei ole liitunud KV süsteemiga.  

 Vaadeldakse patsientide perearsti meeskonna poole pöördumise, eriarstide 
konsultatsioonide sagedusi ning hospitaliseerimisi antud ajavahemiku jooksul.  

 Patsientide rahulolu ja tervise kohta palutakse patsientidel täita küsimustik. 
Perearsti töörahulolu uuritakse samuti küsimustiku alusel. 

 Andmete analüüsil kasutatakse andmetöötlusprogrammi ning avalikke andmebaase  
 Perearstide rahulolu küsimustikud koostatakse võttes aluseks valideeritud 

küsimustik ning analüüsitakse neid (küsitluslehed ja kontakti olemasolu korral ka 
meili küsitlused). 

 Kõrgvererõhutõve ja suhkurhaigusega patsientide suhtumist ja tervist uuritakse 
valideeritud küsimustikuga ning analüüsitakse tulemusi (küsitluslehed läbi 
perearstide, halva tagasiside korral viiakse küsitlused läbi intervjuuna 
perearstikeskuses). 

 
 

Uuringu tulemused (sobivalt liigendatud) 

Perearstide  töö 

Aastatel 2007 - 2008 suurenes  perearstide kõikide visiitide arv (Tabel 2).(ahelindeksid  
vastavalt 1,06;1,03 ning alusindeksid 1,05;1,08) Esmaste visiitide arv perearstiabis on 
tõusnud nelja aastaga 417 652 visiidi võrra ( tõus 9 %). 
Uuringust selgus, et 2005. aastal oli perearsti esmaseid visiite 1 688 549, 2006. aastal 
esmaste visiitide arv langes, kuid alates 2006. aastast on esmaste ja korduvate visiitide 
arv aastast aastasse suurenenud. (Tabel 2) (Ahelindeksid 0,96;1,01;1,00 ning 
alusindeksid 0,96; 0,98; 0,98) 
 
Profülaktilisete visiitide arv 2006. aastal vähenes ning on järgnevatel aastatel olnud 
ühesugune (Tabel 2) (Ahelindeksid 0,82 ;0,98 ;1,00)  
Perearstide koduvisiitide arv on ajavahemikus 2005 - 2008 vähenenud. Kui 2005. aastal 
tegid perearstid 153 672 koduvisiiti , siis 2008. aastal oli koduvisiitide arv vähenenud 
93 507 visiidini. (Tabel 2).  
Vastukaaluks koduvisiitide vähenemisele on ajavahemikus 2005- 2008 suurenud 

telefonikontaktide arv. 2005. aastal nõustati telefoni teel 113 188 patsienti, aga 2008. 

aastal juba 216 640 patsienti. Suurenemine 1,9 korda. (Tabel 2) 

2005 - 2007 aastal kindlustamata isikute plaaniline vastuvõtt suurenes ning vähenes 

2008. aastaks 10 277 visiidini. (Tabel2) 

 



Pereõe töö. 

Ajavahemikul 2005- 2008 on pereõe iseseisevate vastuvõttude arv suurenenud 2,3 
korda. 2005. aastal külastas pereõde 148 517 patsienti, kuid 2008. aastal juba 353 066 
patsienti. (Tabel 3). 
Pereõdede koduvisiitide arv oli 2005. aastal 17 520 visiiti, 2006. aastal see mõnevõrra 
vähenes, kuid 2007. aastal suurenes 18 574 visiidini. 2008. aastal oli 17 787 pereõe 
koduvisiiti.   

Perearst ja lapsed  

Ajavahemikul 2005 – 2008 suurenesid väikelaste 1. elukuu, 3. elukuu, 6. elukuu, 12. 
elukuu ning 2- aastaste vastuvõttude arvud perearsti juures. (Tabel 3) 
Koolieelsete laste läbivaatuste arv on 2005 – 2008 aastal kasvanud 5519 visiidilt  
11 255 visiidini.  

 

Perearstid ja eriarstid - Perearstide ja eriarstide töökoormus 

Eriarsti esmaste visiitide arv on ajavahemikul 2005- 2008 järk järgult suurenenud, 
samal ajal kui perearsti esmaste visiitide arv on vähe muutunud. (Tabel 4).  
Eriarstide korduvate visiitide arv vähenes 2006. aastal ning on peale seda suurenenud. 
(Tabel 4) 
Eriarsti korduvate visiitide arv on vähenenud 2006. aastal ja seejärel suurenenud, 
perearsti korduvate visiitide arv on ajavahemikul 2005- 2008 suurenenud. Perearstide 
korduvaid visiite oli 2008. aastal 2,2 korda rohkem, kui eriarstide korduvaid visiite. 

 

 

 

 

 

Arutelu: 

Hinnates ajavahemikul 2005- 2008 perearsti ja pereõe töökoormust nende poolt tehtud 
visiitide alusel leidsime, et   oluliselt  on  suurenenud perearstide poolt tehtavate 
korduvate visiitide arv. Sellest võib järeldada, et perearstide  roll krooniliste haigete  
jälgimisel on  aastast aastasse kasvanud ning kroonilisi haiguseid  jälgitakse järjest  
enam perearstide poolt. Seda tendentsi Eestis on rõhutanud ka teised Eesti 
perearstisüsteemi analüüsinud eksperdid. Samal ajal eriarstide korduvate visiitide arv 
on vähenenud, siis võib järeldada, et  Eestis on perearstile delegeeritud krooniliste 
haigustega patsientide  jälgimine. Seda tegevust toetab 2006. aastal käivitunud 
kvaliteedisüsteem, mille eesmärk on järjepidevalt jälgida sagedaste krooniliste 
haigustega haigeid ( kõrgvererõhutõve ja 2.tüübi diabeediga  haigeid).   



Meie uuringus  selgus, et eriti oli kasvanud Eestis pereõe visiitide arv. Uuringus 
mainitakse, et pereõe roll on eriti kasvanud seoses esmatasandi kvaliteedisüsteemide 
kasutuselevõtuga ja vastava väljaõppega pereõde tegeleb edukalt patsientide 
nõustamise ja haiguste ennetamisega. Uuringud  perearstide kvaliteedisüsteemi osas on 
näidanud, et Suurbritannias kvaliteedisüsteemi rakendumisel pereõdede arv suurenes, 
õdede kliinilise töö osakaal tõusis ning arstid said rohkem tegeleda krooniliste haigetega 
ning ennetusliku tööga. Pereõe rolli muutus mõjutas esmatasandi arstiabi kvaliteeti, 
kuid  õdede töö muutus intensiivsemaks.  
 
Koduvisiitide arv on 2005- 2008 aastal oluliselt vähenenud ning selle põhjuseks on 
oluliselt paremad võimalused lahendada terviseprobleeme perearstikeskustes, kui 
koduvisiidil. Ka kõikides Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas on koduvisiitide arv 
aastate jooksul oluliselt vähenenud. 
 
Sageli tehakse koduvisiite rohkem nendes perearstipraksistes, kus vanemate inimeste 
osakaal on suurem. Pereõe rolli tõustes tundus, et palju koduvisiite saab delegeerida 
pereõele ning 2007. aastal pereõe koduvisiitide arv tõusis, kuid 2008. aastal see 
stabiliseerus. Perearsti ja pereõe koduvisiitide suhe oli Eestis 2008. aastal 5,2.  
 
Telefonikontaktide hulk on aastate jooksul suurenenud ning patsiendid saavad  
perearstiga suhelda ka telefoni teel. Telefonikontaktid on tulemuslikud siis, kui 
patsiendid on registreerunud ühe perearsti nimistusse nagu see on Eestis. Nii saab 
telefonitunni ajal lahendada mitmeid patsiendi  probleeme ning see on edukas vahend 
krooniliste haiguste järjepideval jälgimisel (16,17,18). 
 
2005 – 2008 aastal ei fikseeritud eraldi e-maili konsultatsioone, kuid ka e-mailiga 
lahendavad osad perearstid patsientide probleeme ning see on efektiine patsiendi ja 
arsti vahelise suhtlemise vormiks (19,20). 
 
Väikelaste ning koolieelsete laste läbivaatuste arv on aastast aastasse kasvanud ning 
kõik vastavad tegevused (väikelaste 1,3, 6 kuu ja  2 aastaste ning kooliminevate laste 
läbivaatus) on haaratud perearsti kvaliteedisüsteemi (6,20).   
Tänaseks on perearsti nimistutesse registreeritud kõik Eesti lapsed ning see võimaldab 
perearstidele järjepidevat tegelmist lastega. 
 
Nii kuulub perearsti kvaliteedisüsteemi  osana kõikide kooli minevate laste tervise 
kontroll. Perearstide poolt kontrollitud laste arv oli 2008. aastal 11 225 (tabel 4). Seega 
võib öelda, et esimesse klassi minevate laste tervist kontollitakse perearsti juures. Eraldi 
vääriks uurimist, kas ja kui suur osa kooli minevatest lastest ei läbi tervisekontrolli 
perearsti juures ja miks.   



Kokkuvõte 

Eesmärk: Uuringu eesmärgiks oli analüüsida perearstide ja pereõdede töökoormuse 
dünaamikat aastatel 2005- 2008. 
 
Meetod: Uurimismaterjal saadi Eesti Haigekassa andmebaasist päringute alusel ning 
analüüsiti tunnuste alusel. 
 
Tulemused: Perearstide ja  pereõdede töö on aastatel 2005- 2008 intensiivistunud. 
Esmaste visiitide arv perearstiabis on suurenenud nelja aastaga 9 %. Perearsti 
koduvisiitide arv on vähenenud, kuid pereõde koduvisiitide  arv ei ole väga palju 
muutunud. Telefonikontaktide ja koolieelsete laste läbivaatuste  arv suurenenud. 
Eriarstide esmaste visiitide arv ja perearstide korduvate visiitide arv on suurenenud. 
 
 

Poliitikasoovitused  

Uuringu põhjal on tehtud järeldused ja poliitikasoovitused: 

 
1) Perearsti ja pereõe töökoormus on aastatel 2005–2008 suurenenud. 
 
Soovitus: Soovitame kaaluda teise pereõe sisseseadmist esmatasandil ja finantseerimist 
eraldi Haigekassa koodiga (hinnakirja alusel). See võimaldaks efektiivsemalt tegelda 
haiguste käsitlemisega ja koostöös teise pereõega laiendada meeskonna tööd, 
suurendada haigusi ennetavat tööd ning efektiivistada kooli ja väikelaste jälgimist. 
 
2) Kasvanud on nii esmaste kui ka korduvate visiitide arv, suurenenud on pereõe roll 

ning väike- ja koolilaste läbivaatuste arv. Suurenenud on perearstide korduvate 
visiitide arv, samal ajal kui korduvate visiitide arv eriarstide juurde on vähenenud.  

 
Soovitus. Eestis käib inimene keskmist seitse (7) korda aastas, Põhjamaades käiakse 
keskmiselt neli (4) korda.  Visiitide arvu on võimalik vähendad, kui võtta laiemale 
kasutusele e-konsultatsioon (e-saatekiri). St perearst koostab saatekirja eriarstile, mis 
hõlmab haiguse kulgu, uuringuid ja määratud ravimeid ning saadab info Digilukku ja 
eriarst seda lugedes annab perarstile ja patsiendile tagasisidet. Perearst saab otsustada 
ravi põhimõtete üle ja patsient saab otsustada lisauuringute üle või jätkata perearsti 
juures ravi. 
 
3) Perearstide kvaliteedisüsteemi rakendumine on mõjutanud esmatasandi visiitide 

arvu ning selle struktuuri.  
 
Soovitus. Kaliteedisüsteemiga liitunud perearstide arv on suurenenud ning soovitus on 
laiendada krooniliste haiguste nimekirja, mida perearst kvaliteedisüsteemi raames 
jälgiks. (Praegu kasutusel viis (5): kõrgvererõhutõbi e. hüpertensioon, teise tüübi 
diabeet, müokardia e südamelihase infart, hüpaderoos, laste vaktsineerimine) UK-s on 
vastavaid jälgitavaid haikuseid kakskümmend (20). Ettepanek, kaaluda haigustelisamist 
kvaliteedisüsteemigajälgimiseks. Nt astma ja kasvajaliste haiguste süvendatud jälgimist. 
 
4) Inimeste pöördumine perearsti juurde ühe kalendriaasta jooksul on sagenenud ning 

uuringuperioodi vältel on perearstide ja pereõdede töökoormus suurenenud. 
 
Soovitus. Kaaluda esmatasandi infrastuktuuri investeeringuid EL rahadest või koostöös 
riigi ja kohaliku omavalitsusega, eesmärgiga laiendada esmatasandi struktuuri ja uute 
ehitistega võimaldada suuremat tööpinda. Lisaks võiks perearstikeskuses töötada ka 
ämmaemand, terviseõde, sotsiaaltöötaja ja koduõde. 



 
5) Haigekassa süsteem on taganud stabiilse finantseerimise aastate jooksul, kuid 

praegu ei saa perearstid finantseeringut kindlustamata inimeste eest. 
Maapiirkonnas on kindlustamata patsiente kuni 20%). 

 
Soovitame jätkata sama skeemiga, kuid laiendada ravikindlustuse tulubaasi 
kindlustamata inimeste esmatasandi ravi pearaha suurendamisega, kas riigieelarvest 
või kohaliku omavalitsuse eelarvest. Koostöös KOVga leida võimalus esmatasandi 
arstiabi osutamise paremaks korraldamiseks.  
 
Soovitus.  Arendada ja laiendada 2012 pilootprojektina katsetatud perearstide ja –
õdede asendussüsteem. 
 
Soovitused on läbi arutatud Perarstide Seltsi juhatusega. Enamik soovitustest esitatus 
Sotsiaalministeeriumi tervishou osakonnale, Haigekassale ja Riigikogu sotskomuisjonile 
Perearstide Seltsi poolt. 
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