
 
ELi praegune hinnang 
 
Kriisist hoolimata on Eesti tervishoiusüsteemis parim hinna ja 
kvaliteedi suhe! 
 
(Brüssel, 15. mai 2012) 
 
Brüsselis Euroopa Parlamendis täna tutvustatud 2012. aasta Euroopa tervishoiuteenuste 
tarbijaindeksi (ECHI) järgi on Eesti 18. kohal.Madalmaad said võimalikust 1000 punktist 872, 
järgnesid Taani 822, Island 799, Luksemburg 791 ja Belgia 783 punktiga. Eesti sai 653 punkti ja 
püsib 34 riigi seas 18. kohal. ECHI indeksit on alates 2005. aastast avaldanud Rootsis asuv 
eksperdikeskus Health Consumer Powerhouse (HCP). 
 
Kas Eesti tervishoiusüsteemis on endiselt hea hinna ja kvaliteedi suhe? 
 
„Jah. Tundub, et Eestis on väikesi Balti riike korduvalt tabanud finantskriisiga üsna hästi toime tuldud,” 
leiab HCP teadusdirektor ja ECHI 2012. aasta meeskonna juht dr Arne Björnberg.Eesti 
tervishoiusüsteem pakub taas parimat hinna ja kvaliteedi suhet Euroopas! Paranenud on juurdepääs 
ning patsiendiõigused ja -info, samuti vastsündinute surmade arv. 
 
„Samas on selgelt näha, et paranemisruumi on eelkõige ravitulemuste ja ravimite kättesaadavuse 
valdkonnas,” märgib dr Björnberg.Südamehaiguste ja vähi ravi peaks paranema ning kuigi 
ravimitoetuse määr on konkurentsivõimeline, on ravimite tegelik kättesaadavus piiratud. See võib 
mõjutada ravistandardeid. 
  
Üldine paranemine, kuid ohu märkidega 
 
ECHI järgi paraneb Euroopa tervishoid jätkuvalt ning ravi tulemused ja patsientide üldseisund on 
paremad.Majanduslanguse mõjuga seotud ohu märgid tunduvad pisut liialdatud. Aastakümneid on 
tervishoius räägitud eelarvekärbetest ja kvaliteedilangusest, kuigi tegelikult on õigem hoopis 
vastupidine suundumus. Ent indeksiga juhitakse kriisi tõttu erilist tähelepanu kolmele teemale: 
 
- on tendents, et majanduslangusest enim mõjutatud riikides tuleb kalleid operatsioone kauem 
oodata; 
 
- omaosalus on mitmesuguste raviviiside puhul suurem; 
 
- olukord uut tüüpi ravimitega pole paranenud, vastupidi, nende kättesaadavus on isegi halvenenud. 
 
Majandusest sõltumatu on see, et Euroopa on endiselt haiglanakkuste piirkond.EHCI järgi on 34st 
hinnatud riigist pooltes väga tõsine nakkusoht. 
 
 „ELi ettepanek keelata antibiootikumide retseptita müük alandaks seda näitajat,” väidab HCP asutaja 
ja president Johan Hjertqvist.„See tähendaks patsiendiohutuse huvides palju enamat kui muud asjad, 
millega EL tegeleb.” 
 



 
 
Indeksist 
ECHI on kujunenud Euroopa tervishoiusüsteemide hindamise standardiks.2012. aasta ECHI seab 34 
Euroopa riiklikku tervishoiusüsteemi 42 näitaja alusel pingeritta viies tervishoiuteenuste tarbija jaoks 
olulises valdkonnas: patsiendiõigused ja -info, ravi ooteajad, ravitulemused, ennetustegevus / 
osutatavate teenuste ulatus ja võimalused ning ravimite kättesaadavus. Indeksit koostatakse riikide 
statistika, patsiendiküsitluste ning indeksi looja, Rootsis asuva eksperdikeskuse Health Consumer 
Powerhouse sõltumatute uuringute alusel. 
 
2012. aasta ECHI koostamiseks andsid piiramatut toetust Euroopa Ravimitootjate Liit (EFPIA), Pfizer 
Inc., Novartis SA ja Medicover SA. 
  
Lisateavet ja selgitava aruande leiab aadressilt: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012. 
 
ECHI kohta annab lisateavet dr Arne Björnberg e-posti aadressil 
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com või telefonil +46 705 848 451. 
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