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Eestil madal koht Euroopa Liidu tarbijasõbraliku 
tervishoiu konkursil, kuid parim kvaliteedi ja hinna 

suhe 
 

Euroopa tervishoiu tarbijaindeks 2006 nendib, et Eesti “tervishoiul on 
suurepärane kvaliteedi ja hinna suhe” ja kutsub eurooplasi üles rääkima kaasa 
tervishoiureformi asjus 
 
Euro health Consumer Index - igaaastane EL-i tervishoiu alane uuring – seab Eesti liidu 
rahvatervishoiu süsteemide hulgas 20. kohale.  26-s Euroopa riigis läbiviidud uuringu kohaselt 
teenindab Prantsuse tervishoiusüsteem tarbijaid kõige paremini. Tihedalt järgnevad Holland 
(2005. aasta võitja), Saksamaa ja Rootsi. Möödunud aastal jagas Eesti viiendat kohta. Uus 
Euroopa tervishoiu tarbijaindeks avaldati täna Brüsselis. Tervishoiu tarbijatel on nüüd 
võimalus saata oma valitsusele oma seisukoht. 
 
Viies kategoorias, mis käsitlesid 28 tulemuslikkuse näitajat, sai Eesti 421 punkti 750-st võimalikust. 
Eesti tervishoiusüsteem on tipptasemel vähktõvest paranemise heade näitajate ning MRSA infektsiooni 
poolest haiglates, perearsti e-posti aadressi ja uute ravimite kättesaadavuse poolest. Nõrkadeks 
külgedeks on ooteajad ja ravi tulemuslikkus (v.a. vähktõve ravi). Erineva skaala alusel hinnatuna – mis 
samuti avaldati selle aasta indeksi aruandes – on Eesti koht tervishoiu rahastamise tulemuslikkusel 
palju parem. Sellise lähenemisviisi alusel on Eesti EL-is esikohal mitteametliku korrigeeritud väärtuse 
osas, mis kajastab kvaliteedi ja hinna suhet! 
 
“Kulub rohkem kui tosin aastat, et muuta ülalt-alla plaanimajandus kliendipõhiseks. Tundub, et Eesti, 
mille elanikkond on 1½ miljonit inimest, jõuab järele kiiremini kui suuremad riigid. Head näitajad 
MRSA-infektsioonide osas ning tõhus ravimite finantshaldus”, nendib dr. Arne Björnberg, Euroopa 
tervishoiu tarbijaindeksi direktor. 
 
Mida Eestis teha tuleks? 
 
Indeksis tuvastatu alusel tegi indeksi koostaja, organisatsioon Health Consumer Powerhouse (HCP), 
ettepanekuid igale riigile, kuidas anda tervishoiu tarbijatele rohkem võimu ja parandada süsteemi.  
Eesti jaoks on meetmeteks: 
 

• kindlustada õigus küsida teisest arvamust 
• kindlustada võimalus saada üldarsti/perearsti vastuvõtule samal päeval 
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Nõue tegutseda: 
 
Aadressilt www.healthpowerhouse.com saavad kogu Euroopa tervishoiutarbijad saata oma 
tervishoiuministrile sõnumi, milliseid meetmeid tuleks rakendada. Esmakordselt kutsutakse Euroopa 
tervishoiutarbijaid üles osalema kampaanias Euroopa tervishoiusüsteemide reformimiseks 
tarbijasõbralikus suunas. 
 
Indeksist 
 
Euroopa tervishoiu tarbijaindeks on Euroopa riikide tervishoiusüsteemide igaaastane pingerida, mis 
kajastab viit tarbijate seisukohast keskset valdkonda: patsientide õigused ja info, üldravi ooteajad, ravi 
tulemuslikkus, süsteemi 'suuremeelsus' ja ravimite kättesaadavus. Esmakordselt avaldati see 2005. 
aastal. Indeksi koostamisel kombineeritakse avaliku statistika andmeid ja sõltumatuid uurimistulemusi. 
Indeksit koostab (Brüsselis asuv) analüüsi- ja infoorganisatsioon Health Consumer Powerhouse. 
Indeks esindab tarbijakeskset seisukohta. 
 
2006. aasta indeksi ja seletuskirja vaatamiseks/allalaadimiseks: www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
Organisatsioonist Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Health Consumer Powerhouse'i kontaktisik: pr Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
 

 


