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Tuleks kaaluda, kas tervena elatud eluea osas püstitatud eesmärgid on liiga
ambitsioonikad.
Tervena elatud eluea osas on olnud pikk seisak, kuid viimastel aastatel on olnud
mõningane tõus.1
Tervena elatud eluiga sisaldab hinnangulist komponenti.2 Samas ongi see
võimalus arvestada ka elanike arvamusega oma tervise osas. Inimeste hinnang
oma tervisele on mõjutatud sellest kui kättesaadavad ja head on teenused.3
RTA eesmärkide seadmisel võetakse baastasemeks 2017. aasta andmed ja
eeldus on, et suremus ei suurene.
Seos RTA ja säästva arengu eesmärkidega4 peaks visioonidokumendist
paremini välja tulema.
Maakondliku ebavõrduse vähendamisel on üheks fookuseks Ida-Viru maakond.
Küsimusi tekitas see, kas Ida-Viru piirkonna elanike tervise parandamiseks on
ette nähtud eraldi meetmed. Kuna konkreetsed tegevused pannakse kirja
eelarve osaks olevate programmide koostamisel, siis visioonidokumendis neid
ei kirjeldata.
KuMi esindaja tõstatas küsimuse vähesest liikumisest tingitud tervisehädade
puhul ja seadis kahtluse alla slaididel välja toodud tervisekahju määr (2%
kõikidest probleemidest). Peame tulevikus võtma suuna ennetusele, mitte
kahjude likvideerimisele.
Antimikroobse resistentsuse (AMR) puhul on oluliseks teemaks
veterinaarravimid ja seejuures ei ole veterinaarravimite kasutamise kohapealt
nii head ülevaadet kui inimestele mõeldud antibiootikumide osas.
AMRi teemal on koostamisel ministeeriumite ülene koonddokument.
RTAs tuleks arvesse võtta ka ringmajanduse teemat.
Visioonidokumendis on oluline rõhutada inimeste oma vastutust tervise osas.
Tuleks kaaluda, kas selle asemel, et eesmärgistada konkreetse vaktsiiniga
hõlmatust võiks eesmärgistada üldist immuniseerimisega hõlmatust. Eestis on
peale laste vaktsineerimise probleeme mitmete vaktsiinide osas ja ka
täiskasvanute hõlmatuse osas (näiteks gripp, leetrid).
Vigastuste ennetustegevuste planeerimise muudab jätkuvalt keeruliseks
andmete vähesus.
Vigastuste ennetustegevuste puhul tuleb vältida dubleerimist RTAs ja
siseturvalisuse arengukavas. Näiteks Päästeamet on juba koostanud
tegevuskava elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks koduohutusest. Detailsemalt
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tuleb vigastuste ennetustega seonduvaid tegevusi vaadata programmide
koostamisel.
Visioonidokumendis oleks vaja rõhutada teaduse ja uuringutega seotud
temaatikat. Olukorra hindamist ja eesmärkidega seonduva jälgimist ei ole
võimalik teostada ilma uuringuteta.
Rahandusministeerium tõstatas taaskord tervishoiu valdkonna kriitilise
teemana selle, kuidas eesmärkideni liikumist juhtida, kui suurem osa tervishoiu
rahastusest toimub Eesti Haigekassa kaudu.

Edasised tegevused




Juhtkomisjoni protokolli lisana saadame eesmärkide seadmist selgitava teksti.
Ootame ettepanekuid nii eesmärkide kui konkreetsete haiguste/surmapõhjuste
kohta.
RTA esialgse mustandi avaliku konsultatsiooni tähtaeg on 8. okt. Sõltuvalt
sellest, kui palju olulisi (sisu muutmist nõudvaid) kommentaare ja ettepanekuid
tuleb, otsustame, kas visioonidokumendi enne ametlikule kooskõlastusele
minemist kutsume veelkord juhtkomisjoni kokku või anname võimaluse
kirjalikult arvamust avaldada.

