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RAPORT 2006.a.

EESTI TERVISHOID

Eesti Vabariigi tervisepoliitika

Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss. Igal Eestimaa inimesel peab olema
võimalus elada tervisttoetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid, mis on nii terve
isiksuse kujunemise kui ka ühiskonna eduka sotsiaalse ja majandusliku arengu
eeltingimuseks. Sotsiaal-majandusliku olukorra tugevdamine, pikaajalise töötuse, vaesuse ja
tõrjutuse vähendamine ning sotsiaalsete garantiide süsteemi olemasolu ning täiustamine on
meetmed, mille abil tervishoiupoliitika teenib iga üksiku isiku huve.

Nimetatud eesmärkide täideviimiseks on ellu kutsutud riiklik tervishoiupoliitika, mis
omakorda peab haakuma nii eluaseme- haridus- kui sotsiaalhoolekandepoliitikaga.

Eesti Vabariigi tervisepoliitika baseerub mitmesugustel  seadusandlikel aktidel, mis on riigi
poolt heaks kiidetud ning on kooskõlas Euroopa Liidu üldiste suundadega.(vt Lisa 1).
Põhiseaduse järgi on igal Eesti kodanikul õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse,
toitjakaotuse ja mitmete muude puuduste korral. Sotsiaalhoolekande Seadus paneb
eelnimetatud kohutused kohaliku omavalitsuse peale, kes omakorda tagab vajalike teenuste
kättesaadavuse kõikidele omavalitsuse territooriumil asuvatele isikutele.

Sotsiaalhoolekande Seaduse järgi on  abi saavateks isikuteks Eesti Vabariigi alalised
elanikud. Alalisteks elanikeks loetakse Eestis viibivaid Eesti kodanikke või välismaalasi, kellel
on alaline elamisluba. Tähtajalise elamisloaga välismaalased peaksid seaduse kohaselt abi
saama vaid siis, kui on sõlmitud vastav välisleping. Erandiks on enne 1990. aasta 1. juulit
Eestis alalise sissekirjutuse alusel viibivad välismaalased, kellel on õigus saada
sotsiaalteenuseid ja sotsiaaltoetusi ning muud abi kuni Eestis seadusliku tähtaja lõppemiseni.
Pärast 1991. aasta 20. augustit Eestisse elama asunud eesti rahvusest välisriigi kodanikul või
kodakondsuseta isikul, tema abikaasal ja lapsel on õigus saada sotsiaalteenuseid ja
sotsiaaltoetusi ning muud abi nagu Eesti alalisel elanikul.

Üks tervisepoliitika peamisi eesmärke aastaks 2015 on tõsta märgatavalt keskmise eluea
piiri, mis tänase päeva seisuga on Euroopa üks madalamaid – meestel kuni 60 eluaastat ja
naistel kuni 70 eluaastat. (vt. Lisa 2).

Võrreldes vanade Euroopa liikmesriikide keskmisega, on oluliselt kõrgem suremus ja
haigestumine südame-veresoonkonnahaigustesse ja vähktõppe. Välditavate
vigastussurmade arv on isegi üle nelja korra suurem. Euroopa Liidu liikmesriikidest
on Eestis alla 14-aastaste laste suremus vigastuste ja mürgistuste tõttu kõige kõrgem.
Järjest suureneb psüühika- ja sõltuvushäirete esinemissagedus. Enesetapp on
muutunud 15–29-aastaste peamiseks surmapõhjuseks. Murettekitav on asjaolu, et
Eesti on uute HIV juhtude arvult jätkuvalt Euroopas esikohal ning HIV nakatunud on
hinnanguliselt iga sajas Eesti elanik vanusegrupis 15-49. Probleemiks on
multiresistentne tuberkuloos, mille osas Eesti on haiguse levimuselt esimeste seas
maailmas. Tuberkuloosi haigestumine HIVsse nakatunute hulgas kasvab, samuti
suureneb HIV-positiivsete rasedate arv.
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Tervishoiuteenuste kättesaadavus

Lähtudes tervisepoliitika ühest   eesmärgist - kindlustada kõigile abivajajatele kvaliteetsete
tervishoiuteenuste kättesaadavuse, on võimalused eesmärgi saavutamiseks järgmised:

a) tagada riigi poolt ette nähtud tervishoiuteenused ja riiklik ravikindlustus igale Eesti
elanikule;

b) määratleda täpselt riigi ja tööandjate kohustused ja inimeste omavastutus
tervishoiuteenustekasutamisel ja teenuste eest tasumisel.

c) saavutada kokkulepped tervishoiuteenuste osutamise kindlustamiseks maakonna,
omavalitsuse vahel;

d) laiendada ja suurendada hooldusravi ja taastusravi teenuste kättesaadavust arvestades
vananeva elanikkonna ja suureneva krooniliste haiguste osakaaluga;

e) tõhustada operatiivset koostööd erinevate tervishoiuteenuse osutajate vahel;

f) teha oluliselt rohkem kättesaadavaks haigusi ennetavad ja tervist edendavad teenused
(regulaarne tervisekontroll, süstemaatilised skriiningud);

g) tagada arenguliste ja hariduslike erivajadustega lastele nende vajadustest lähtuva eriarstiabi
kättesaadavus.

Terviseteenuste kättesaadavus on Eestis ebaühtlaselt jaotunud.
Suurema sissetulekuga inimestel on üldjuhul parem tervishoiuteenuste kättesaadavus kui
väiksema sissetulekuga isikutel. Seda ebavõrdsust suurendab asjaolu, et haigestumise järel on
patsiendi omaosalus Eestis tervishoiuteenuste kasutamisega seotud kulude katmisel üks
suuremaid Euroopa Liidus. Uuringud on näidanud, et kõige vaesemate ja kõige rikkamate
elanikkonnakihtide tervishoiukulutuste struktuur on erinev. Kui kõige vaesemate leibkondade
kulutused on tehtud eeskätt ravimitele, siis kõige rikkamad inimesed saavad kulutada lisaks ka
hambaravile ja teistele tasulistele teenustele. Haavatavate inimrühmade hulka kuuluvad ka
ravikindlustusega hõlmamata inimesed, kes moodustavad ligikaudu kuus protsenti Eesti
elanikkonnast (ca 80 000 inimest) ning kellele käesoleval ajal on tagatud ainult vältimatu abi
osutamine.

Kui võtta vaatluse alla kodutute isikute sihtgrupp, peame arvestama järgmiste asjaoludega:

Kodutute üldarv Eestis ulatub hinnanguliselt 3500 inimeseni, mis on umbes 0,3%
elanikkonnast. Side kodutuse ja tervise vahel on kahesuunaline: halb tervis võib olla
eelsoodumuseks kodutuks jäämisel ning kodutus võib põhjustada tervisehäireid. Kuna tervist
ei saa mõista vaid kui meditsiinilist või bioloogilist terminit, tuleks seda vaadelda laiemas
sotsiaalses, majanduslikus, poliitilises ja kultuurilises kontekstis. Hea tervis oleneb seega
paljudest faktoritest: sissetulek ja sotsiaalne staatus, sotsiaalne toetusvõrgustik, haridus,
töötingimused, füüsiline keskkond, geneetiline pärilikkus, toimetulekuoskused ja
tervishoiuteenused. Enamuse kodutute puhul on niisugused tingimused puudulikud.



3

Kodututel esineb mitmeid raskusi juurdepääsul meditsiiniteenustele,. Sagedamateks neist on
kehtiva isikuttõendava dokumendi puudumine, tervisekindlustuse puudumine ja suutmatus
tasuda väljakirjutatud ravimite eest ning ravi omavoliline katkestamine raviasutuses, mis on
tihti seotuid sõltuvuskäitumisega ja sotsiaalsete reeglite eiramisega.

Ravikindlustusega on Eestis hõlmatud 94% elanikkonnast, mis katab nende
tervishoiukulud. Seetõttu ei sõltu tervishoiuteenuste kättesaadavus maksevõimest, vaid
inimese terviseseisundist ja arstiabi vajadusest. Kulutused kindlustamata 6% elanikkonna
vältimatule arstiabile ning teatud ulatuses perearstiabile kaetakse riigieelarvest ning need
kulutused on kiirelt kasvava trendiga.

Isikud, kes saavad vanadus- või töövõimetuspensioni, on automaatselt arvatud
ravikindlustatud  isikute hulka. Seega kodutus iseenesest ei välista tervisekindlustust ega
seega ka adekvaatset ravi, vaid probleemiks kujuneb tihti ravi ülejõu käiv maksumus.
Eriti terav on hambaravi vajadus, hambaravi teenused on tasulised, kindlustuseta isikule on
kättesaadav vaid hädaabi teenus juhul, kui seisund on eluohtlik. Samuti esineb  probleeme
eriarstidele suunamisega, kus eksisteerivad väga pikad ravijärjekorrad plaaniliste
operatsioonide osas, samuti on suur osa raviteenuseid muutunud tasulisteks, mis eeldab
patsiendi omaosalust ehk tasumist teenuste eest kas osaliselt või täies mahus.

Kodutute tervisekäitumises ei ole tavaliselt oskust vältida tervisele ohtlikke olukordi ega
eluviisi, seega elukoha puudumine saab tihti oluliseks faktoriks tervise halvenemisel.
Talveperioodi külmad ilmad on nõrgestatud tervisega ja infektsioonilembestele isikutele
lisariskifaktoriks, mille tulemusena on tihti ülekoormatud haiglate vältimatu abi osakonnad.

Informatiivsed on järgmised tabelid, mis on koostatud Tallinna Kiirabi poolt ja kajastavad nn
kodutute vältimatu abi väljakutseid ja kutsete põhjuseid:
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Statistika 2001a.

"Kodutute" kutsed

Arv Hospitali-
seeritud Surnud

Jaanuar 52 19 3
Veebruar 32 11 1
Märts 41 12 2
Aprill 37 17 5
Mai 37 16 2
Juuni 36 9 4
Juuli 46 12 2
August 58 20 6
September 73 15 0
Oktoober 64 16 4
November 63 26 9
Detsember 80 22 7
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Allikas : www.tallinnakiirabi.ee

Viimane tabel annab ka üsna informatiivse pildi kodutute sõltuvuskäitumisest ja sellest
tingitud kahjustustest.

Kodutute tervishoiuprobleemid

Uuringud, mida on tehtud täisealiste kodutute sihtgrupile, on välja toonud järgmised peamised
terviseprobleemid : sageli esinevad kroonilised kopsu- ja hingamisteede haigused (k.a. ravile
allumatu ehk resistentne tuberkuloos, nahahaigused, probleemid jalgade ja hammastega.

Lisaks pikaajalisest alkoholitarbimisest ning madala toiteväärtusega toidu tarbimisest
lähtuvad siseorganite kahjustused (maks, magu) ning  närvisüsteemi häired. Lisaks on
tegemist sageli diagnoosimata ja ravimata vaimse tervise häirega või ulatusliku
isiksusehäirega isikutega.

Selline multiprobleemsus tekitab kodutute puhul raskusi adekvaatse ravi määramisega.

Samuti on probleemne motiveerida kodutut muutma oma eluviisi ja käitumisharjumusi
lähtudes isikuvabadusest ja reaalsest olukorrast.
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Püüdes lahterdada kodutuid nn ETHOS kategooriate järgi, on kodutute terviseprobleemid
üldjoones järgmised:

Kodutu kategooria Esinevad terviseprobleemid

1. Peavarjuta Psüühikahäired -depressioon, suitsidaalne käitumine
(elavad kodutute öömajas) Nakkushaigused, infektsioonid , sh nahahaigused

Isiksuse häired, kriminaalne käitumine - traumad
Hambaravi vajadus
Liikumispuuded (jalad, külmunud jäsemed)
krooniline alkoholism ja sellest tingitud haigused
Kroonilised ja sesoonselt ägenevad haigused/põletikud

2. Koduta
Töövõimetust põhjustavad haigused, (välja pandud
töövõimetus)

(elavad
sotsiaalmajutusüksustes,

füüsiline puue, probleemid jalgadega (külma tõttu
amputeeritud), nägemine (silmade kahjustused)

rehabilitatsioonikeskustes, alkoholisõltuvusega kaasnevad tervisehäired
varjupaikades) Narkosõltuvusega kaasnevad tervisehäired

Kroonilised haigused, sh need mis vajavad pidevat
arstlikku kontrolli ja ravi (maks, magu, kopsud jms)

3. Ebakindel eluase psüühikahäired
(elavad sugulaste, sõprade, alkoholikahjustused
tuttavate pool, elavad Kroonilised ravi nõudvad haigused
väljatõstmisele
kuuluvatelpindadel, Füüsilised puuded (jalad, nägemine)
sh ka ebaseaduslikult nahakahjustused
üüripinda kasutavad
isikud, vanglast
vabanenud)

4. Ebaadekvaatne
Ebahügieenilisest keskkonnast tingitud haigused, sh
kehaparasiidid, nahakahjustused

eluase (elavad mahajäetud Erinevad traumad
majades, mitte
elamiskõlblikes paikades) Ravimata kroonilised/ägedad haigused

Surrogaatide tarbimisest tingitud psüühika jm tervisehäired
ja mürgistused
Nakkushaigused, sh tuberkuloos jm
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Kodutute enda hinnang oma tervisele on tavaliselt kõrgem, kui objektiivsed näitajad. Kõige
esmaseks probleemiks on nimetatud hambaravi vajadust, sellele järgneb mure jalgade pärast.
Samas on väga vähe kurdetud seedehäirete üle, mis kodutute toitumust arvestades on
ebaadekvaatne. Taoline hinnang on seotud hügieeni ja toitumisnõuete eiramisega, mis
omakorda viitab sotsiaalsete oskuste puudumisele ja käitumise  hälbimisele üldlevinud
arusaamadega võrreldes.

Sõltuvusainete tarbimine

Eestis esineb enam kui igal kümnendal täiskasvanul alkoholi kuritarvitamist. Aastast aastasse
suurenevad kulutused alkoholi kuritarvitamisega seotud terviseprobleemidele.

Selgeks on saanud alkoholi kuritarvitamisega seotud kõrged kulutused tervishoiule,
sotsiaalabile, kuritegevusega seotud kahjud. Riikides, kus kahjud on välja arvutatud, on
selgunud, et need summad on kümneid kordi suuremad alkoholi müügist saadavatest tuludest.
Kahjusid ennetav alkoholipoliitika on viimasel aastakümnel muutunud üha olulisemaks
Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas.

Alkoholi tarbimisega seotud kahjude ennetamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 25. novembri
1997. a istungil heaks alkoholismi ja narkomaania ennetamise riikliku programmi aastateks
1997–2007. Sellega püstitas valitsus alkoholi osas põhieesmärgi tarbimisest tuleneva kahju
vähendamiseks kujundada alkoholipoliitika, mis tugineb programmidele ja teistele riiklikele
dokumentidele.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eesmärk on saavutada aastaks 2021 alkoholi
tarbimise langus, kus alkoholi ei tarbitaks rohkem kui kuus liitrit inimese kohta aastas.

2002.a. kroonilised maksahaigused ja-tsirroosid 21.72 juhtumit 100 000 elaniku kohta
Alkoholiga seotud liiklusõnnetused 38.34 juhtumit 100 000  elaniku kohta ( Allikas: WHO )

88% kasvas aastatel 1999-2002 Eestis viina müük
80% 15-aastastest õpilastest on tarbinud alkoholi
12,4 liitrit puhast alkoholi tarbiti iga passiealise elaniku kohta 2003a
10 191 inimest pöördus alkoholist tingitud psüühika-ja käitumishäirete tõttu arsti poole
75% süüdimõistetud kurjategijaist oli tapmise või tapmiskatse ajal joobes
66% ülirasketest kehavigastustest on tekitanud joobes kurjategija

( Allikas: Eesti Inimarengu aruanne 2003 )

Alkoholimürgistustest tingitud surmade arv Eestis on kolm korda kõrgem kui Euroopa
keskmine.

Trauma tagajärjel surnutest 66% olid tarbinud eelnevalt alkoholi, 28% juhtudest ei olnud
alkoholi määramist tehtud ( Eesti Arstliku Kohtuekspertiisi Büroo).

Majanduslik kahju alkoholist tingitud vigastustest kasvas 2001a võrrelduna 2000a aga 50%
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Eestis on narkootikumide kuritarvitamisega seonduv problemaatika suhteliselt uus nähtus,
kasvades 20 sajandi lõpuaastail Eesti ühiskonnas kiiret lahendust vajavaks probleemiks. Kuigi
kodutute üldarvust on narkomaane hetkel veel selges vähemuses, on probleem tõusva trendiga
ning seega lahendust nõudev.

Tuberkuloos

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel on tuberkuloosi nakatunud 1/3 maailma
rahvastikust ja nakatunutest haigestub elu jooksul 5–10%. Kokku haigestub igal aastal
tuberkuloosi 7–8 miljonit inimest. Aastatel 1993–1996 suurenes tuberkuloosihaigestumus
maailmas 13% võrra.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul põhineb tuberkuloositõrje strateegia edukus
viiel võtmeteguril:
1) valitsuse toetus tuberkuloosi ennetamisele ja ravile;
2) tähelepanu pööramine tuberkuloosijuhtude avastamisele riskirühmades ja võimalike
tuberkuloosisümptomitega inimeste seas;
3) standardiseeritud raviskeemide kasutamine otseselt kontrollitavas ravisüsteemis;
4) kõigi haigete katkematu varustamine vajalike tuberkuloosiravimitega;
5) haigusjuhtude registreerimise ja ravi kvaliteedi ühtne kontrollisüsteem.

Eestis hakkas haigestumine tuberkuloosi sagenema 1990. aastatel. Aastal 1997 diagnoositi 51
uut tuberkuloosi haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta, mis on ligi kümme korda sagedasem kui
Põhjamaades. Tuberkuloosiepideemia taastekke oht oli Eestis seotud ebapiisava ravi ning
ebaõigete raviskeemide kasutamisega, mis omakorda oli tingitud valvsuse kadumisest
tuberkuloosi suhtes ühiskonnas tervikuna ja eeskätt tervishoiusüsteemis.

Tuberkuloosi nakatumist soodustab HIV-infektsioon, mis nõrgestab immuunsüsteemi. HIV-
positiivsel inimesel on 30 korda suurem tõenäosus haigestuda tuberkuloosi kui HIV-
negatiivsel. HIV-nakatunul võib tuberkuloos kulgeda ilma sümptomiteta, mille tõttu
diagnoosimine hilineb. Samuti on tuberkuloosi ravi HIV-nakatunutel ja AIDSi-haigetel
ravimite kõrvaltoimete tõttu komplitseeritum. HIV-nakkuse ravi viirusvastaste ravimitega ei
vähenda riski haigestuda tuberkuloosi.

Selle tulemusena käivitus Riiklik Tuberkuloositõrjeprogramm aastateks 1998-2003, mis
seisnes järgnevas:

1) seati sisse otseselt kontrollitav ravisüsteem – OKR (tuberkuloosiravimite igapäevane
võtmine meditsiiniõe või sotsiaaltöötaja juuresolekul tervishoiuasutuses või haige kodus) ja
tuberkuloosi ravi, mis toimus ranges vastavuses standardiseeritud raviskeemidega;
2) riiklike ravimiostudega tagati kõigile tuberkuloosihaigetele vajalike tuberkuloosiravimite
tasuta kättesaadavus;
3) korraldati ümber tuberkuloosi laboriteenistus, et tagada tuberkuloosi mikrobioloogilise
diagnostika täpsus ja ökonoomsus;
4) ehitati ümber ja varustati ajakohaste ventilatsioonisüsteemidega tuberkuloosi haiglaravi
osakonnad, et vähendada nakkusohtu;
5) korraldati ümber tuberkuloosi ravi kinnipidamisasutustes ja käesolevaks ajaks on seal
tuberkuloosi haigestumine vähenenud poole võrra;
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6) loodi tuberkuloosiregister, mis võimaldas täpselt jälgida haigestumise dünaamikat ja
kasutatud raviskeemide efektiivsust ning aitas tagada, et ükski tuberkuloosihaige ei jääks
ravita elukohta vahetades või kinnipidamiskohast vabanemisel. (alus: «Riikliku
tuberkuloositõrje programmi aastateks 2004–2007»)

Eestis on hetkel tomiv ulatuslik tuberkuloosi ennetamise kampaania,  mille käigus pandi
tuberkuloosi kontroll, mis kohustab kõiki öömajade, varjupaikade ja sotsiaalmajutusüksuste
kliente läbima 2 korda aastas tasuta tuberkuloosikontrolli. Kui osutub vajalikuks ravi, siis on
see tasuta ja kohutuslik kõikidele isikutele sõltumata nende ravikindlustusest.

Antud hetkel puuduvad Eestis spetsiaalselt kodutute inimestele mõeldud raviasutused. Tasuta
ravi saavad ravikindlustuseta isikud vajadusel Tallinna Magasini haiglas, mis on
ravikindlustamata inimestele mõeldud hooldushaigla. Samas majas asub ka ambulatoorne
vastuvõtt.

Teadmistepõhine sotsiaaltöö ja tervishoid

Eesti Vabariigi tervisetöötajad saavad oma täiendkoolitusi Tervise Arengu Instituudis.
Tervise Arengu Instituut (TAI) on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja
arendusasutus, mis loodi 01.05.2003.a. kolme asutuse: Eksperimentaalse ja Kliinilise
Meditsiini Instituudi, Eesti Tervisekasvatuse Keskuse ning Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse
Keskuse baasil ja on nende asutuste õigusjärglane.
TAI koolituskeskuse ülesandeks on täiendada ja parendada tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate
ameti- ning kutseoskusi, pakkudes kõrgekvaliteedilist ja kaasaegset koolitust.
Koolitusprogrammide väljatöötamisel tuginetakse andragoogilisele mudelile ja jälgitakse
koolitusvajadust ning koolitatavate huve ning eelnevat kogemust.

Kodutute problemaatikat käsitlevad koolitused on kas tervishoiu või sotsiaalhoolekande alase
suunitlusega. Koolitused on tavaliselt suunatud riskigruppidega töötavatele isikutele.
Meditsiiniasutustes /haiglates teostatav sanitaarkorrastus on üks meditsiiniteenus, mida
haiglad osutavad vältimatu abi piires sinna sattunud kodutule. Kuna nii meditsiinisfääris kui
hoolekandes töötavad oma ala spetsialistid, siis neis valdkondades on töötajate erialane
haridus seotud erinevate riskigruppidega seotud koolituste ja kursustega. Sellepärast  võib
öelda, et nii haiglate, varjupaikade kui öömajade spetsialistidest kaader (kõrgharidusega
sotsiaaltöötajad, psühholoogid, arstid ja med.õed) on erialase koolitusega sihtgrupiteadliku
baasharidusega spetsialistid.

Eesti kõrgkoolides antav erialane haridus sotsiaaltöötajatele ja meditsiinitöötajatele sisaldab
erikursusi ühiskonna riskigruppidesse kuluvate inimestega tegelemiseks.

Samas on kohalik omavalitsus korraldanud vastavalt vajadusele ja võimalustele erikoolitusi
kodutute, narkomaanide, jt riskigruppidega tegelevatele mittespetsialistidele. Koolitused on
tavaliselt seotud töö spetsiifikaga, kus käsitletakse esmaabi, esmatasandi nõustamise ja
erivajadusega klientide seisundi äratundmisega seotud temaatikat. Koolitusi viivad tavaliselt
läbi litsentseeritud koolitajad koostöös teenuste osutajatega.
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Ajakiri Sotsiaaltöö kajastab pidevalt Eesti sotsiaaltöös aktuaalseid teemasid. Ajakirjas
võtavad sõna oma ala spetsialistid, tutvustatakse uuemaid uuringuid ning kõigi sotsiaaltöö
sihtgruppidega seotud laia probleemideringi. Aktuaalsed muudatused seadusandluses ja muu
vajalik lisamaterjal sotsiaaltöötajatele tõstab nende erialast pädevust ning annab igapäevatöös
häid tulemusi.

Kokkuvõtteks

Tervist tuleb pidada inimese põhiõiguseks, mis tähendab seda, et ühiskond peab tagama
kõigile inimestele eeldused võimalikult hea terviseseisundi saavutamiseks. Õigus tervise
kaitsele, õigus tervisele ohutu elu-, õpi-, töö- ja psühhosotsiaalsele keskkonnale on fikseeritud
meie Põhiseaduses, Euroopa Ühenduse asutamislepingus, Euroopa Sotsiaalhartas ja mitmetes
teistes rahvusvahelistes dokumentides. Euroopa Liidu Amsterdami lepingu artikkel 152 seab
kõrgetasemelise tervise kaitse ülimuslikuks kõikide otsuste, projektide ja programmide puhul,
mis võivad mõjutada inimese tervist.

Iga otsus (poliitiline, majanduslik vm) mõjutab rahvastiku tervist ning iga otsusetegija igal
tasandil ja igas sektoris peab tegevuste planeerimisel võtma vastutuse iseenda ja rahvastiku
tervise arendamise eest. Maailma tervisefoorumitel vastuvõetud dokumentides (Jakarta
deklaratsioon 1997, Adelaide’I soovitused 1988, Bangkoki harta 2005 jt) on vastutuse teema
kesksel kohal. Valitsused ja kõik muud otsustetegijad vastutavad oma inimeste tervises
väljenduvate tagajärgede eest, mis tulenevad nende poliitikast või nende poliitika
puudumisest. Riiklik tervisepoliitika kohustab valitsust mõõtma poliitiliste otsuste mõju
tervisele ja andma sellest aru keeles, mis on hõlpsasti arusaadav kõikidele
ühiskonnaliikmetele. Vastutus rahvastiku tervise eest on ühine vastutus, mis hõlmab
ühiskonna kõiki sektoreid, organisatsioone, rühmi ja üksikisikuid.

Võrdsed võimalused tervises peegeldavad sotsiaalset õiglust. Sotsiaalne õiglus hoiab ära
süstemaatilised ja ebaõiglusest johtuvad sotsiaalsete rühmade vahelised tervisenäitajate
erinevused. Ühiskonna kõikide sektorite ja tasandite tegevus tervisepoliitika elluviimisel peab
eelkõige olema suunatud nendele ühiskonnarühmadele, kes on kõige rohkem haavatavad, et
kindlustada neile vajaliku terviseteabe kättesaamine ning luua neile eeldused ja tingimused
oma tervisepotentsiaali täielikuks väljaarendamiseks. Võrdsete võimaluste loomine hariduse,
eluaseme, töö ning tervise ja tervishoiuteenuste osas, olenemata soost, rahvusest ja
sotsiaalsest positsioonist, on eelduseks Eesti elanike tervise ja elukvaliteedi jätkuvale
paranemisele.

Kõigil inimestel on ühetaolised õigused ja võimalused tervishoiuteenuste kättesaadavusel
sõltumata east, soost, elukohast, erivajadusest või sotsiaalsest kuuluvusest. Piiratud
ressursside tingimustes võib eelistada üht elanikkonna rühma või inimest ainult lähtuvalt tema
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tervise vajadustest. Iga inimese jaoks on oluline tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet.
Tervishoiusüsteemi arendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine on võimalik eeldusel, et
kohustused jagunevad õiglaselt riigi, omavalitsuste, tervishoiuteenuste osutajate, tööandjate ja
inimeste vahel.

Eesti elanikkonna terviseprobleemid on tõsised.

Tervisepoliitika ei ole nüüd enam üks valik paljudest. See on kogu ühiskonna kohustus, mis
nõuab iga sektori ja tasandi pühendumist. Läbimõeldud terviseinvesteeringud ja meie kõigi
ühine tegevus tervisepoliitika rakendamisel võivad juba lähitulevikus tuua olulisi positiivseid
muutusi rahvastiku tervises ja heaolus. Seda, kuivõrd arukalt otsustame ja toimime täna,
hinnatakse tulevaste põlvkondade tervise ja heaolu järgi.
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Lisa 1  Implementing acts of the Health Policy

Implementing acts of the Health Policy
Child Rights Protection Strategy
National Programme of Research and
Development in Public Health for the
Years 1999 - 2009
National Tuberculosis Control
Programme 2004 – 2007
National HIV/AIDS Prevention
Programme 2020
National Strategy on the Prevention of
Drug Dependence 2012
National Heart Disease Prevention
Strategy 2005-2020
National Cancer Strategy (under
preparation)
Development Plan “Estonian Food”
(„Eesti toit“, under preparation by
Ministry of Agriculture)
Physical Activity Strategic
Governmental Action Plan 2006-2010
(under preparation by Ministry of
Culture)
National Sustainable Development
Strategy

Environment Strategy 2030 (under
preparation by Ministry of  Environment)
Chemical safety strategic action plan
(under preparation)
Mental Health Policy Basic Document
Primary Health Care Development Plan
(under preparation)
Hospital Master Plan
Estonian Long-term Care Development
Plan 2004 - 2015
Rehabilitation Medicine Development Plan
Medical and Nursing Specialities
Development Plans
Estonian Emergency Services
Development Plan 2000-2010
National Action Plan for Social Inclusion
2004-2006
Action Plan for Growth and Jobs 2005-
2007
Implementation Plan of the Lisbon
Strategy

Lisa 2 Average life expectancy in new EU members states in 2004

Average Life expectancy in new EU member states in 2004

66 68 70 72 74 76 78 80

Hungary

Estonia

Czech Republic

Slovenia

Slovakia

Poland

Malta

Latvia

Lithuania

Cyprus
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