
Arv
KOKKU

Mees
Naine
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-74
Eestlane
Mitte-eestlane
Põhi
Kesk
Kõrg
Juht/ettevõtja
Spetsialist, kes ei ole juht
Kontoritöötaja/teenindaja
Reatöötja, kes teeb füüsilist 
tööd
Pensionär
Kodune, töötu
Õpilane, üliõpilane
Kuni 200 € 
201 - 300 €
301 - 400 €
401 - 500 €
 Üle 500  €
RASKE ÖELDA/KEELDUS
Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Sugu

Vanus

Rahvus

Haridus

Põhitegevus

Sissetulek ühe 
leibkonnaliikme kohta

Kas Teil on kehtiv 
ravikindlustus?

100,0%1510
,7%10

3,4%51
96,0%1449
21,3%322
13,3%201
10,4%157
13,8%209
23,9%361
17,2%260
11,2%168
11,8%178
19,2%289

16,7%253
16,5%250
17,4%262

7,3%110
24,6%371
53,8%813
21,6%326
32,0%483
68,0%1027
19,3%291
17,3%261
17,4%262
18,0%272
20,2%305

7,9%119
53,2%803
46,8%707

Vastaja profiil

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
4,9%196,8%133,3%56,7%126,5%395,8%88
4,1%1612,7%252,9%55,7%108,9%537,1%108

27,6%10622,6%4415,9%2519,6%3529,5%17625,5%386
50,2%19349,6%9663,7%10053,9%9845,0%26849,9%754
13,2%508,3%1614,3%2214,1%2510,2%6111,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
1,7%72,1%45,4%85,2%93,8%233,4%51
4,0%1510,1%202,5%42,1%44,0%244,4%67

19,8%7629,4%577,0%1117,6%3220,8%12419,8%299
56,2%21547,3%9162,3%9859,5%10856,8%33856,3%850
18,3%7011,1%2122,9%3615,5%2814,6%8716,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
,9%42,0%45,1%83,9%73,8%223,0%45

9,1%3511,6%223,1%58,1%1512,2%739,9%150
32,4%12436,2%7023,1%3630,9%5642,4%25235,7%539
40,3%15438,7%7551,2%8044,2%8032,0%19138,4%580
17,3%6611,4%2217,5%2712,9%239,6%5713,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,3%12,6%52,0%3  ,1%1,7%10

,3%1,5%11,5%21,4%3,7%4,7%11
2,3%91,0%21,8%3,5%1  1,0%15

,2%11,1%21,2%21,5%32,4%141,4%22

2,7%101,2%2    1,7%101,5%23
1,8%72,0%4  1,0%21,7%101,5%23
2,1%81,5%32,1%33,6%7,8%51,7%25

,9%41,9%42,1%32,6%51,9%111,8%26

3,4%131,9%42,3%41,5%31,5%92,1%32
3,1%121,7%32,0%32,4%42,5%152,5%38
1,6%63,0%61,9%32,9%54,2%253,0%45

,9%48,0%162,9%52,8%52,9%173,0%46

2,5%104,4%81,2%22,6%53,7%223,1%47
3,3%134,7%94,0%65,0%91,8%113,2%48

2,3%92,6%51,3%23,4%64,5%273,2%49
2,0%87,0%132,1%32,9%53,2%193,2%49

5,8%224,5%94,6%74,5%84,7%284,9%74

5,2%203,8%76,3%104,9%94,8%295,0%75

5,4%213,7%74,1%64,5%85,8%345,1%77

5,6%222,6%59,1%149,5%173,4%215,2%79

5,5%215,4%106,4%103,0%65,5%335,3%80

4,9%193,9%79,4%156,5%129,9%597,4%112
7,5%2915,3%303,1%53,1%610,4%628,7%131

9,6%373,8%716,8%2614,9%278,1%489,7%146
32,9%12622,9%4423,7%3723,8%4326,3%15626,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,8%31,5%3    ,3%2,5%8

1,2%5,6%1,6%11,0%2,7%4,8%12

1,1%4    1,0%21,5%91,0%15
,3%11,5%3  2,5%41,6%101,2%18

,8%3,5%1  1,0%22,2%131,2%19
1,0%41,4%3  3,5%61,9%111,6%24
1,6%62,8%5,7%1,5%13,7%222,3%35

1,1%44,8%93,8%64,0%75,8%344,0%61

4,0%158,3%162,1%34,9%93,4%204,2%64

3,8%144,4%85,5%96,0%115,4%324,9%74

4,2%167,7%152,4%45,4%105,5%335,1%77

7,1%278,1%169,2%147,5%144,6%276,5%98

3,5%1415,3%291,9%34,4%87,6%456,6%99

7,8%307,6%154,9%88,8%166,0%366,9%104
8,3%3212,4%249,3%159,9%186,9%418,6%129

14,1%5410,6%2015,0%2411,9%229,0%5411,5%173
11,9%4617,3%339,9%164,6%813,7%8212,2%185

47,6%18224,2%4747,3%7441,5%7552,7%31445,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
  ,5%1,8%1    ,1%2

1,6%62,9%61,3%2,5%12,0%121,8%27
11,5%4417,4%3410,6%178,9%169,1%5410,9%164
40,5%15540,2%7832,0%5039,3%7134,0%20336,9%556
32,6%12531,2%6035,5%5635,7%6541,2%24636,5%551
13,9%537,9%1519,9%3115,7%2813,7%8213,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
  1,1%21,2%2  ,3%2,4%6

57,6%22154,4%10563,4%9959,3%10763,6%37960,4%912
42,4%16244,5%8635,4%5640,7%7436,0%21539,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%162100,0%86100,0%56100,0%74100,0%215100,0%592
1,3%2      ,9%2,7%4

14,9%2414,5%1223,3%1314,8%1123,4%5018,7%111

47,0%7647,2%4142,6%2452,3%3946,7%10047,2%279
36,9%6038,3%3334,1%1932,9%2429,1%6233,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
2,9%113,4%75,9%93,4%65,0%304,2%63

14,7%5623,0%4417,3%2717,2%3117,9%10717,6%266
17,6%6818,5%3611,9%1917,5%3221,3%12718,6%280
20,9%8019,7%3816,2%2517,3%3119,8%11819,4%293
19,1%7316,9%3322,1%3521,3%3917,1%10218,6%281
24,7%9518,5%3626,6%4223,3%4219,0%11321,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,5%2      ,3%2,2%3
,9%3    ,5%1,4%2,4%7

7,5%2914,3%284,5%710,8%206,0%367,8%118

12,2%4713,9%2711,6%1814,9%2711,4%6812,4%187
27,8%10621,5%4120,4%3215,4%2814,0%8319,3%291
16,6%6425,7%5023,0%3619,7%3621,6%12920,8%314
41,5%15930,0%5844,0%6936,0%6542,5%25340,0%604
46,4%17850,0%9637,4%5944,5%8047,3%28246,0%695
69,3%26665,1%12668,0%10768,3%12463,1%37666,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%316100,0%143100,0%121100,0%144100,0%465100,0%1190

,3%12,0%3  ,7%1,7%3,7%8

  1,5%2  1,3%21,3%6,8%10

,6%21,4%22,5%3  1,3%61,1%13

2,0%6,6%1,8%1,7%11,5%71,4%16
,9%32,1%3  1,7%32,7%121,7%21

1,6%53,9%61,6%2,5%12,3%112,0%24
1,2%42,6%46,0%7,6%12,3%112,2%26

2,4%82,9%41,9%23,6%52,0%102,4%29
,6%23,2%53,0%45,4%83,1%142,7%32

3,5%115,2%7,9%11,6%25,1%243,8%46
5,8%181,6%24,2%51,5%24,3%204,0%48

5,5%173,7%53,6%42,8%44,8%224,5%54
5,2%166,1%93,2%42,7%44,9%234,7%56

6,0%196,5%94,2%53,1%44,4%214,9%59
2,4%83,9%610,4%137,7%115,5%255,2%62
6,5%211,9%35,7%76,4%95,7%275,6%66

7,3%233,5%52,6%35,1%77,1%336,0%72
13,5%4326,6%388,6%1010,3%1514,5%6714,6%174

56,1%17737,0%5364,2%7763,9%9248,9%22752,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad 
ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%316100,0%143100,0%121100,0%144100,0%465100,0%1190

,4%1,9%1    2,3%101,1%13

1,0%32,1%3,7%1,7%11,5%71,3%15
,9%31,9%3,9%11,3%21,9%91,5%17

4,3%14,6%1    1,2%61,7%20

2,3%73,8%52,3%31,2%2,9%41,8%22

2,2%73,0%42,7%31,4%21,4%71,9%23

1,4%43,6%5,9%1  3,5%162,3%27

1,5%5  1,7%2,9%14,9%232,6%31

2,2%75,1%7  1,2%23,6%172,7%33

4,6%141,9%32,2%34,4%61,9%92,9%35

2,1%76,1%91,7%21,9%36,0%284,0%48

3,8%1214,4%214,6%67,5%117,6%357,1%85
9,9%3123,7%348,1%109,2%1320,1%9315,3%182

23,7%7511,5%1720,7%2511,9%1714,2%6616,8%199

18,7%5916,4%2417,0%2121,1%3115,7%7317,4%207
27,8%8822,0%3241,3%5042,0%6127,7%12930,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
100,0%2      100,0%2100,0%3
100,0%2      100,0%2100,0%3
100,0%47100,0%27100,0%18100,0%27100,0%68100,0%187

2,2%16,6%2      1,5%3
21,8%1023,6%610,0%222,5%622,1%1521,1%39
76,1%3669,8%1990,0%1677,5%2177,9%5377,4%145

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695
1,2%21,9%2  2,4%21,6%51,5%11
9,2%1620,3%208,8%523,9%1917,2%4815,7%109

89,6%15977,7%7591,2%5473,6%5981,2%22982,8%576
100,0%159100,0%58100,0%69100,0%65100,0%253100,0%604

    1,6%16,4%4  ,9%5
18,9%3035,7%2114,7%1014,3%923,3%5921,4%129
81,1%12964,3%3783,7%5879,3%5276,7%19477,8%470

100,0%106100,0%41100,0%32100,0%28100,0%83100,0%291
,9%1    3,4%13,6%31,7%5

23,9%2540,3%1715,6%519,3%524,9%2125,2%73
75,1%8059,7%2584,4%2777,3%2271,4%6073,1%213

100,0%266100,0%126100,0%107100,0%124100,0%376100,0%998
,4%1,6%11,8%21,3%21,4%51,0%10

18,5%4940,8%517,4%826,4%3319,5%7321,5%214
81,1%21658,6%7490,8%9772,3%8979,1%29877,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%47100,0%27100,0%18100,0%27100,0%68100,0%187
  6,7%2  3,0%12,9%22,5%5

41,9%2051,6%1441,4%859,9%1659,8%4152,3%98
58,1%2741,7%1158,6%1137,2%1037,3%2545,2%84

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695
,6%11,7%21,6%12,4%2,6%21,1%7

52,0%9258,6%5656,8%3360,8%4966,5%18760,2%418
47,4%8439,7%3841,6%2436,9%3032,9%9338,7%269

100,0%159100,0%58100,0%69100,0%65100,0%253100,0%604
  1,4%11,4%14,5%31,5%41,4%9

75,3%12068,3%4071,1%4976,2%5081,8%20777,0%465
24,7%3930,3%1827,5%1919,4%1316,7%4221,6%131

100,0%271100,0%130100,0%108100,0%127100,0%378100,0%1013
  ,6%12,7%34,7%61,4%51,5%15

67,9%18468,4%8958,2%6372,0%9172,8%27569,3%702
32,1%8731,0%4039,1%4223,3%3025,8%9829,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%154100,0%63100,0%54100,0%54100,0%186100,0%512
2,4%41,6%13,9%21,7%11,0%21,9%10

4,5%78,9%69,3%51,5%13,3%64,8%25
1,4%23,1%2  1,8%1,9%21,3%7

12,9%2019,5%1214,7%816,1%916,7%3115,6%80
78,8%12266,9%4272,0%3979,0%4378,1%14576,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%22100,0%14100,0%8100,0%10100,0%33100,0%87

4,7%17,1%1    10,1%36,2%5
  14,3%2  10,5%110,0%37,3%6

4,4%113,9%225,6%219,9%26,9%210,6%9
10,2%2  36,8%3  13,0%410,9%9

14,6%314,7%212,6%110,2%19,4%312,0%10

22,7%514,4%225,0%28,2%118,0%618,2%16
47,8%1143,0%612,5%159,4%641,6%1442,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
1,3%51,1%23,0%52,8%51,4%91,7%26

47,2%18142,0%8153,2%8437,9%6943,8%26144,7%675
51,5%19756,9%11043,8%6959,3%10754,8%32653,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%197100,0%110100,0%69100,0%107100,0%326100,0%809
,4%1      ,3%1,2%2

5,2%101,8%23,0%23,5%43,7%123,7%30
,9%2    ,9%1,5%2,6%5
,8%2,9%1  ,7%1,2%1,5%4

  1,8%2  ,9%1,3%1,5%4
1,0%22,6%3  ,9%1,8%21,0%8

1,4%33,3%42,9%21,2%1,9%31,6%13
2,0%48,5%9  1,2%13,7%123,3%27
2,9%6,9%12,8%25,4%61,4%52,4%19
2,9%62,7%36,1%43,6%41,3%42,6%21

1,6%31,9%2  2,7%31,2%41,5%12
7,5%157,7%84,6%310,3%1110,9%369,0%73
9,0%1811,4%1313,2%911,0%129,0%2910,0%81
5,3%1013,8%156,7%53,2%35,2%176,3%51

58,9%11642,6%4760,7%4254,6%5960,4%19756,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
14,4%5514,1%2717,1%2715,1%2714,4%8614,7%223

46,8%17939,9%7745,0%7144,0%8036,5%21741,3%624
1,9%71,1%21,5%21,1%21,6%101,5%23
2,1%82,1%41,2%2,5%1,9%61,3%20

2,9%111,5%32,3%42,2%43,2%192,7%41

10,5%4023,2%4511,1%1712,9%2318,1%10815,5%234

1,3%53,2%65,0%84,5%84,5%273,6%54
8,7%334,1%87,5%1213,4%2410,9%659,4%142

11,5%4410,8%219,3%156,2%119,8%589,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
,9%42,4%53,6%63,9%76,2%373,8%58

2,6%108,8%171,9%33,0%53,4%203,7%55
11,8%4525,3%493,7%612,0%2217,4%10414,9%225
66,1%25356,7%10961,9%9766,3%12057,8%34561,2%924
18,5%716,9%1329,0%4514,8%2715,2%9116,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
,5%21,7%31,1%2,5%11,5%91,1%17

2,7%102,1%45,2%81,9%35,0%303,7%56
4,4%1710,9%21,6%14,2%82,9%174,2%63

11,1%4217,0%333,9%68,9%1611,1%6610,8%163
52,7%20252,3%10153,9%8560,0%10953,2%31753,8%813
28,7%11016,0%3135,3%5524,5%4426,4%15726,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
1,8%72,5%52,3%46,5%123,7%223,2%49

13,9%5322,9%4434,0%5319,6%3636,4%21726,7%403
,8%32,5%5  ,5%1,8%5,9%13

3,4%133,0%6  2,3%42,1%132,3%35
46,0%17650,0%9629,9%4746,3%8437,4%22341,5%626
34,1%13119,2%3733,8%5324,7%4519,7%11725,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%373100,0%189100,0%149100,0%179100,0%567100,0%1456
5,4%208,4%169,3%1411,1%209,2%528,4%122
4,9%1810,7%202,2%34,7%86,7%386,1%88

12,0%4514,9%2812,0%188,2%1512,5%7112,1%177
37,5%14033,0%6238,0%5635,0%6339,5%22437,4%545
40,1%15033,0%6238,5%5741,0%7332,0%18136,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%266100,0%126100,0%107100,0%124100,0%376100,0%998
5,6%153,1%45,5%67,5%94,8%185,2%52

27,8%7434,5%4332,9%3523,8%2917,3%6524,7%247
15,0%4015,7%2011,4%1216,5%2016,0%6015,3%152
29,7%7923,3%2927,3%2922,2%2733,0%12429,0%289
21,9%5823,4%2922,9%2430,0%3728,8%10825,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%373100,0%189100,0%149100,0%178100,0%566100,0%1454
3,4%134,4%86,5%1014,3%2510,5%597,9%115

11,0%4123,9%452,9%412,3%2213,5%7613,0%189
85,6%31971,7%13690,6%13573,4%13076,0%43079,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%41100,0%45100,0%4100,0%22100,0%76100,0%189
        1,3%1,5%1
      4,4%12,3%21,4%3

2,5%17,2%3  11,9%33,8%35,2%10
        3,5%31,4%3

22,5%926,8%1277,4%357,7%1321,3%1628,4%54

75,0%3165,9%3022,6%126,0%667,8%5263,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%373100,0%189100,0%149100,0%178100,0%566100,0%1454
5,0%185,2%109,3%1413,0%237,4%427,4%107
4,2%169,2%171,6%22,7%55,9%345,1%74
5,9%228,3%163,3%56,6%126,9%396,4%93

18,1%6720,2%3815,7%2316,1%2919,1%10818,3%266
28,3%10624,3%4632,6%4923,9%4231,0%17628,7%418
38,5%14432,8%6237,5%5637,6%6729,7%16834,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%373100,0%189100,0%149100,0%178100,0%566100,0%1454
3,4%136,7%139,5%1416,2%2911,4%649,1%132

16,0%6015,2%299,5%1418,5%3312,5%7014,2%206

23,3%8732,5%6213,1%1915,6%2822,0%12522,0%320
46,1%17242,4%8057,3%8543,9%7850,0%28348,0%698
11,2%423,2%610,6%165,8%104,2%246,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%373100,0%189100,0%149100,0%178100,0%566100,0%1454
,8%32,1%41,3%23,8%72,2%121,9%28

1,1%46,6%121,4%22,5%42,2%122,4%36
6,5%2416,0%302,7%47,5%138,7%498,3%121

61,3%22865,5%12453,2%7959,8%10660,4%34260,5%879
30,4%1139,8%1941,4%6226,4%4726,5%15026,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%28100,0%43100,0%6100,0%18100,0%62100,0%157

3,5%1        ,6%1
  8,5%4  5,4%1  2,9%5
  1,9%1  7,0%14,6%33,1%5

7,5%22,3%1  5,4%15,0%34,5%7

  4,3%232,5%24,5%15,9%45,3%8

10,4%313,0%633,4%211,0%211,2%712,4%19
17,0%516,7%7  12,1%220,8%1317,2%27

7,2%225,2%11  28,1%522,5%1420,3%32

21,4%620,3%9  26,7%529,3%1824,0%38

54,0%1540,9%1750,5%332,0%629,7%1838,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%373100,0%189100,0%149100,0%178100,0%566100,0%1454
1,9%72,1%4,6%11,8%32,8%162,1%31

5,9%224,4%87,8%128,5%158,0%467,1%103
52,9%19746,2%8758,6%8754,8%9751,1%28952,2%758

2,1%89,2%171,2%24,2%82,4%143,3%48
16,4%6121,3%4010,7%1614,9%2616,6%9416,4%238
20,8%7816,7%3221,1%3115,8%2819,0%10819,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%139100,0%72100,0%47100,0%55100,0%202100,0%514
,7%1      ,5%1,4%2

1,8%31,2%12,0%12,3%13,5%72,5%13
,7%1    1,8%1,5%1,6%3

7,1%1030,3%225,5%39,6%523,7%4817,0%87

4,6%65,5%42,1%11,8%15,9%124,7%24

32,8%4541,3%3035,3%1747,1%2643,1%8739,8%205

52,3%7321,8%1655,0%2637,4%2022,8%4635,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%330100,0%149100,0%104100,0%145100,0%379100,0%1107
1,7%5,7%1  ,7%11,9%71,3%15

68,7%22770,6%10574,3%7780,1%11675,7%28773,4%812
29,6%9828,7%4325,7%2719,2%2822,3%8525,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%330100,0%149100,0%104100,0%145100,0%379100,0%1107
13,5%4411,1%1712,7%1315,5%2319,4%7315,4%170

,4%11,4%2  ,8%1,8%3,7%8
,4%12,8%4    2,0%81,2%13

53,3%17666,5%9947,7%4960,4%8850,6%19254,5%604
32,5%10718,2%2739,6%4123,2%3427,2%10328,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%3100,0%6100,0%1100,0%11100,0%21

      9,5%14,9%1
      11,9%16,2%1

50,3%1    9,4%111,0%2

  37,1%2    11,1%2

  45,1%3  31,2%329,7%6

49,7%117,8%1100,0%138,0%437,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

8,0%315,2%101,2%23,9%76,6%395,9%89
4,5%177,8%158,1%136,8%129,2%557,4%112
6,7%2615,6%305,3%84,9%98,7%528,3%125

87,5%33576,6%14886,7%13687,7%15981,1%48383,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
3,3%133,0%65,0%89,8%185,4%325,0%76

92,1%35383,9%16289,1%14085,0%15486,4%51587,6%1323
4,6%1713,2%255,9%95,1%98,3%497,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%17100,0%25100,0%9100,0%9100,0%49100,0%111

  3,9%1      ,9%1

4,7%1  9,0%1    1,5%2

  3,9%1    2,0%11,8%2
  3,3%19,0%1  1,7%12,2%2

  7,8%2  13,2%12,0%13,8%4

  7,2%2  13,4%13,8%24,5%5
  7,8%2  10,6%14,0%24,5%5

11,0%2  9,1%1  10,6%57,2%8

10,0%23,8%1    14,6%79,0%10

4,6%111,9%3  10,3%112,3%69,8%11

25,0%43,8%127,9%311,0%119,3%1016,7%18

23,3%435,2%931,5%334,2%321,0%1026,6%29

68,4%1267,5%1731,5%341,0%473,0%3664,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
1,7%75,1%103,1%59,0%164,9%294,4%67

67,6%25958,9%11458,4%9259,0%10750,7%30257,8%873
30,7%11836,0%6938,6%6031,9%5844,5%26537,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
35,7%13733,0%6437,5%5936,2%6627,6%16532,4%490

33,5%12821,7%4228,9%4528,4%5132,3%19230,4%459
,2%1      ,3%2,2%3

5,7%2221,7%425,8%98,4%158,1%489,0%136
24,9%9523,7%4627,7%4427,0%4931,7%18928,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,2%42,0%4,8%1,5%11,1%71,2%17

78,6%30183,5%16179,5%12584,1%15280,6%48080,8%1219

20,2%7714,4%2819,7%3115,4%2818,3%10918,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%77100,0%28100,0%31100,0%28100,0%109100,0%273
2,6%23,7%14,2%14,4%11,9%22,8%8
5,4%4  3,4%17,2%24,0%44,3%12
7,1%6  9,7%37,8%213,3%159,2%25

58,3%4573,8%2150,2%1645,4%1359,9%6558,3%159
26,5%2022,5%632,6%1035,2%1020,9%2325,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
2,2%8  ,5%13,6%72,7%162,1%32

,7%31,6%3,7%1  ,2%1,5%8

7,9%308,2%164,5%710,3%196,6%397,4%111
12,8%4916,7%3210,3%1615,5%286,9%4111,0%167

2,7%102,8%51,1%22,7%54,2%253,1%47
6,7%2611,7%239,8%154,8%97,1%427,6%115

,5%27,2%142,0%31,1%23,5%212,8%42
25,8%9921,0%4125,5%4029,6%5428,2%16826,5%401
40,7%15630,9%6045,6%7232,3%5940,6%24238,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
,5%21,1%2,5%11,8%33,4%201,9%29
,6%2  ,7%1  ,3%2,3%5

11,9%468,3%169,2%149,6%1712,8%7611,2%170
40,6%15554,2%10531,9%5045,5%8235,7%21340,1%605

8,6%332,4%59,1%147,9%1411,3%678,8%133
  ,6%1,7%1  ,4%2,3%4

,5%2,4%1    ,8%5,5%7
3,9%152,0%41,5%26,9%122,1%123,0%46

33,4%12831,0%6046,5%7328,3%5133,2%19833,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
11,1%422,0%47,5%124,9%94,6%286,3%95

4,2%161,6%33,7%65,4%104,1%253,9%59

1,0%42,5%52,7%42,8%52,3%132,1%31

23,9%9234,5%6716,9%2630,7%5625,8%15426,1%394

2,9%118,2%164,4%71,7%31,8%113,2%48

22,1%8521,0%4017,1%2721,2%3820,4%12220,6%312

10,4%4014,2%278,1%1316,3%3010,8%6511,5%174

1,2%42,2%4,8%11,2%21,0%61,2%18

23,3%8914,0%2738,9%6115,8%2929,1%17325,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,7%7  1,9%33,6%71,6%91,7%26

1,4%54,9%91,9%31,0%21,7%102,0%30

1,7%65,3%102,0%33,6%61,9%112,5%37
3,0%115,5%113,3%52,1%41,2%72,5%38

2,1%82,9%63,0%52,5%42,7%162,5%38

2,3%93,6%74,4%71,0%22,5%152,6%40
88,8%34084,6%16384,9%13386,3%15689,3%53287,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega 
seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695
1,6%31,0%11,7%12,5%22,2%61,9%13

27,4%4918,5%1821,5%1319,6%1618,7%5321,2%148
12,3%2216,4%1618,1%1112,6%1016,9%4815,3%106
23,8%4238,5%3727,4%1633,6%2728,4%8029,1%203
34,9%6225,6%2531,3%1831,6%2533,7%9532,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695
  ,9%11,7%12,5%2  ,6%4

82,3%14655,7%5492,7%5473,0%5955,9%15867,7%471
17,7%3143,5%425,7%324,4%2044,1%12431,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%31100,0%42100,0%3100,0%20100,0%124100,0%221

4,0%1        ,6%1
6,3%22,3%1  5,4%13,8%54,0%9

3,4%13,1%1    6,2%84,6%10

  7,4%3  5,0%15,1%64,7%10

3,1%19,8%4  10,0%24,1%55,5%12

7,5%26,2%3  21,5%42,7%35,7%13

3,1%117,2%7  10,1%24,7%67,2%16

7,3%28,3%3  11,1%28,9%118,6%19
9,4%325,6%11  14,9%34,9%610,3%23

4,0%123,9%10  4,9%19,8%1211,1%24

9,4%323,7%10  5,1%113,1%1613,7%30

79,1%2583,9%35100,0%378,5%1588,6%11085,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695

2,2%4,9%11,6%12,3%23,5%102,5%17
22,8%4053,8%5219,9%1232,3%2644,1%12436,6%254
75,0%13345,3%4478,5%4665,4%5352,4%14860,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%40100,0%52100,0%12100,0%26100,0%124100,0%254
        1,8%2,9%2

7,0%35,8%326,9%3  8,9%117,9%20

2,7%119,9%10  25,0%77,0%910,5%27

90,3%3774,3%3973,1%975,0%2082,3%10280,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%40100,0%52100,0%12100,0%26100,0%124100,0%254
7,7%35,4%3    3,8%54,2%11

66,4%2755,7%2964,0%773,3%1950,7%6357,1%145

2,4%14,1%28,6%14,8%11,8%23,0%8
23,5%934,9%1827,4%321,9%643,7%5435,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695
1,7%32,4%21,7%18,4%71,8%52,6%18

10,8%1914,7%1411,2%712,0%1017,0%4814,0%97
21,5%3817,9%1719,2%1125,6%2129,7%8424,6%171
14,7%2623,0%2213,9%813,1%1113,8%3915,2%106

16,7%3016,2%1619,8%1214,1%1115,0%4215,9%111
12,0%217,6%78,4%57,9%610,0%289,8%68

8,3%1511,0%1112,1%72,5%24,7%136,8%48
6,4%112,4%27,3%47,4%62,2%64,3%30
7,9%144,8%56,3%49,0%75,8%166,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695
4,2%71,7%25,1%35,4%43,5%103,8%26

25,5%4535,2%3421,1%1213,1%1125,5%7225,1%174
64,9%11557,7%5656,8%3370,0%5667,9%19165,0%452

5,4%105,4%517,1%1011,5%93,1%96,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695

2,8%54,5%48,4%514,3%126,3%186,3%44

81,5%14568,9%6671,1%4252,6%4261,6%17467,5%469

15,7%2826,6%2620,5%1233,1%2732,1%9026,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695
1,4%3,9%11,9%11,6%1,7%21,1%8
3,4%64,3%4  2,8%23,1%93,1%21
7,0%1212,8%123,4%22,2%29,6%278,0%56

44,9%8065,6%6339,4%2355,8%4562,3%17655,6%387
43,2%7716,5%1655,4%3337,6%3024,2%6832,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%19100,0%16100,0%2100,0%4100,0%36100,0%77

  5,9%1    7,7%34,8%4

5,3%1  50,7%1  8,7%36,6%5

5,3%111,1%2  20,0%15,8%27,4%6
6,9%111,1%2  20,0%17,2%38,5%7

23,7%45,9%1  56,5%218,5%718,6%14

32,2%6    49,0%230,4%1124,5%19

31,9%694,9%1649,3%1  39,9%1447,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%178100,0%96100,0%59100,0%80100,0%282100,0%695

1,1%2  1,9%1  1,2%3,9%6

88,1%15687,8%8591,6%5485,7%6984,5%23886,6%602

10,8%1912,2%126,5%414,3%1214,4%4012,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%158100,0%58100,0%69100,0%65100,0%253100,0%603
2,1%3  6,8%51,2%1,8%21,8%11

18,8%3020,3%1223,9%1623,0%1515,5%3918,6%112
16,9%2728,2%1610,6%718,1%1214,3%3616,3%98
28,4%4520,9%1224,3%1726,1%1728,1%7126,8%162
33,8%5330,6%1834,5%2431,6%2141,4%10536,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%225100,0%135100,0%88100,0%116100,0%343100,0%907
19,9%4526,9%3643,4%3829,7%3415,8%5422,9%208
17,2%3914,1%1911,4%1018,2%2112,7%4414,6%133
14,2%3218,7%259,7%912,3%1415,8%5414,8%134
42,4%9633,5%4529,2%2632,8%3845,6%15639,8%361

6,2%146,7%96,2%57,0%810,0%347,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
7,6%2910,0%1913,5%2110,2%188,7%529,3%140

18,8%7227,8%5417,3%2716,8%3015,0%8918,1%273

10,0%3815,9%319,3%1511,0%2010,4%6211,0%165

20,8%8019,3%3718,7%2928,0%5123,0%13722,1%334
28,2%10816,2%3127,6%4323,4%4234,4%20528,5%430
14,6%5610,8%2113,6%2110,5%198,5%5111,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%190100,0%122100,0%71100,0%101100,0%289100,0%773
,9%2  3,5%22,5%31,0%31,3%10

5,7%114,8%64,9%34,2%42,4%74,1%31
3,0%6  2,8%25,4%53,4%103,0%23

,5%13,2%4  1,0%1  ,8%6

7,8%156,0%71,5%14,0%46,8%206,1%47

39,9%7652,4%6436,5%2633,6%3435,9%10439,2%303

42,1%8033,7%4150,9%3649,3%5050,5%14645,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
6,4%248,0%158,4%137,9%144,2%256,1%92

,6%22,3%4,6%11,0%21,9%111,4%20
4,7%182,7%51,7%34,8%96,9%415,0%75

48,1%18469,1%13351,9%8148,1%8751,8%30852,6%794
40,2%15418,0%3537,5%5938,3%6935,3%21034,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%20100,0%10100,0%4100,0%10100,0%52100,0%96

4,8%1      1,9%12,0%2
4,9%111,5%1    2,4%13,5%3

10,0%2      8,8%56,9%7
4,9%1  36,1%19,0%18,2%47,8%8

6,4%120,2%2  12,0%111,5%610,9%10
41,2%848,5%527,8%130,5%341,3%2140,3%39

37,6%864,0%636,1%169,7%760,4%3156,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
4,9%195,0%105,9%914,0%253,6%225,6%85

89,3%34269,3%13490,8%14279,9%14585,4%50984,2%1272
5,8%2225,7%503,3%56,1%1111,0%6510,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

    ,8%13,3%6,1%1,5%8

73,9%28369,5%13472,4%11467,6%12274,4%44372,6%1096

26,1%10030,5%5926,8%4229,0%5325,5%15226,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%100100,0%59100,0%42100,0%53100,0%152100,0%405
4,7%53,3%2  7,1%42,3%33,4%14
2,1%26,2%42,4%1  1,5%22,2%9

19,5%205,2%329,0%1213,0%711,7%1814,7%59

2,1%2  2,3%16,6%3,7%11,9%8

1,8%2      2,0%31,2%5

50,3%5058,4%3440,5%1746,1%2457,9%8852,8%214

19,5%2026,9%1625,7%1127,1%1423,9%3623,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%100100,0%59100,0%42100,0%53100,0%152100,0%405

11,3%117,3%42,3%112,0%67,6%128,5%34
2,3%23,2%24,9%2  2,2%32,4%10
6,5%64,7%34,3%28,3%47,5%116,6%27

53,0%5359,2%3549,1%2147,1%2549,0%7451,2%208
26,9%2725,6%1539,3%1732,6%1733,7%5131,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%89100,0%55100,0%41100,0%46100,0%140100,0%371

65,7%5856,8%3165,2%2777,1%3661,8%8764,3%238
2,6%23,9%22,0%1  3,5%52,7%10
3,2%3    2,2%16,2%93,4%13

20,4%1826,5%1420,0%814,3%720,3%2820,5%76
8,1%712,8%712,7%56,4%38,1%119,1%34

100,0%89100,0%55100,0%41100,0%46100,0%140100,0%371

3,5%315,6%92,5%16,2%38,3%127,3%27
5,1%41,5%14,7%2  2,2%32,8%10
3,3%35,1%32,4%14,7%25,1%74,3%16

68,3%6157,5%3160,7%2567,3%3152,9%7459,9%222
19,8%1820,3%1129,8%1221,8%1031,5%4425,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%9100,0%6100,0%4100,0%5100,0%18100,0%42

        4,3%11,9%1

      17,6%112,4%27,6%3
  17,1%1  23,0%112,4%210,7%5
  13,9%128,3%1  23,2%414,6%6

14,5%117,5%125,1%140,8%212,8%218,5%8

34,0%352,0%325,1%1  14,6%323,0%10
29,6%313,4%128,3%1  33,5%625,1%11

32,7%317,1%146,5%241,7%215,6%325,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%100100,0%59100,0%42100,0%53100,0%152100,0%405
3,0%34,4%3  3,8%2,7%12,1%9
2,0%2  4,9%23,3%21,1%21,8%7
7,5%85,2%35,6%2  4,2%64,8%19

13,1%136,3%47,5%38,8%56,1%98,3%34
47,1%4744,0%2629,0%1252,8%2848,2%7345,9%186
27,3%2740,1%2453,1%2231,3%1639,8%6037,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%100100,0%59100,0%42100,0%53100,0%152100,0%405
2,3%26,0%42,6%11,8%1,6%12,2%9
2,9%36,7%42,3%11,9%14,6%73,9%16
5,8%61,3%12,4%17,5%44,8%74,7%19

53,8%5462,9%3739,2%1638,1%2047,8%7349,3%200
35,1%3523,1%1453,5%2250,7%2742,2%6439,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%9100,0%5100,0%2100,0%5100,0%14100,0%35

12,4%123,2%1      6,3%2

26,5%220,4%1      9,5%3
  16,8%149,1%1  11,3%29,7%3

30,1%345,2%250,9%1  49,0%736,9%13

73,5%617,6%1  100,0%568,7%1063,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,2%1    ,5%1  ,1%2

80,5%30983,5%16181,8%12879,8%14479,3%47280,5%1215

19,3%7416,5%3218,2%2819,7%3620,7%12419,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%74100,0%32100,0%28100,0%36100,0%124100,0%293

        1,0%1,4%1

      2,8%1,9%1,7%2
7,9%62,6%13,4%15,7%25,0%65,4%16

7,2%57,2%23,5%12,8%17,5%96,4%19

3,8%37,3%2  2,6%114,4%188,1%24

84,8%6386,9%2893,1%2791,5%3382,5%10285,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.
Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%74100,0%32100,0%28100,0%36100,0%124100,0%293
      6,1%2  ,7%2

21,0%1617,2%523,6%729,7%1117,6%2220,5%60
19,8%1521,4%730,9%917,5%631,5%3925,7%75
29,2%2237,6%1215,5%422,2%835,1%4330,4%89

29,9%2223,8%830,1%924,6%915,7%1922,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,3%1,7%1      ,2%3

81,2%31180,7%15682,3%12978,9%14382,7%49381,6%1232

18,4%7118,7%3617,7%2821,1%3817,3%10318,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%71100,0%36100,0%28100,0%38100,0%103100,0%276
1,2%12,7%1  2,8%1  1,0%3
5,3%48,6%311,4%39,6%46,6%77,4%20
6,7%52,9%114,3%44,6%26,7%76,7%18

17,6%1219,8%725,1%723,2%916,8%1719,1%53
69,3%4966,0%2449,2%1459,8%2369,9%7265,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%71100,0%36100,0%28100,0%38100,0%103100,0%276
1,2%1    2,4%1  ,6%2

53,0%3761,4%2228,9%853,5%2052,7%5451,7%142
45,8%3238,6%1471,1%2044,1%1747,3%4947,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%32100,0%14100,0%20100,0%17100,0%49100,0%132
    5,3%14,7%1  1,4%2

100,0%3292,6%1394,7%1989,7%1592,3%4594,2%124
  7,4%1  5,6%17,7%44,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Kirde-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%1100,0%1100,0%4100,0%6

100,0%1100,0%1100,0%4100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%71100,0%36100,0%28100,0%38100,0%103100,0%276
3,8%3  3,8%15,4%22,1%22,9%8
4,3%32,8%13,5%118,5%73,7%45,8%16

60,7%4371,8%2659,8%1749,8%1961,2%6360,7%167
31,2%2225,4%932,9%926,3%1033,0%3430,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%6100,0%1100,0%2100,0%9100,0%6100,0%24

        13,9%13,5%1
      22,2%2  8,5%2
      20,6%221,6%113,3%3

30,7%2  51,9%119,2%243,2%329,9%7

69,3%4100,0%148,1%148,6%421,2%148,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-Eesti

RegioonKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%215100,0%193100,0%157100,0%181100,0%746

7,8%1713,7%2712,0%1910,2%1810,8%81

1,0%21,2%23,7%62,3%41,9%14

55,6%12060,0%11658,1%9143,0%7854,2%405

35,6%7725,0%4826,2%4144,5%8133,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

14,4%5518,4%3615,1%2417,4%3122,5%13418,6%280

45,7%17546,7%9033,1%5242,8%7738,8%23141,4%626

39,9%15334,9%6751,8%8139,9%7238,7%23140,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
1,9%7,5%12,4%47,2%132,6%162,7%41
2,0%82,7%53,4%5,5%11,2%71,7%26

96,1%36896,9%18794,2%14892,3%16796,2%57395,6%1443

7,2%246,0%25,3%816,8%289,9%359,3%96

4,7%16  11,0%1610,4%172,8%105,7%59

88,1%29594,0%3583,7%12572,9%12087,3%30385,0%878
27,7%10617,3%3321,5%3434,3%6230,9%18427,8%419
17,6%6813,1%2515,6%2516,0%2911,6%6914,3%215
54,7%21069,6%13462,9%9949,6%9057,5%34358,0%875
8,4%324,1%85,7%914,8%278,4%508,3%126

70,3%26963,3%12262,0%9754,4%9872,4%43167,5%1019
21,3%8232,6%6332,3%5130,8%5619,2%11424,2%365

,4%2,9%2,7%11,2%2,8%5,8%12

2,8%111,8%41,3%22,6%53,1%182,6%39

96,8%37197,3%18898,0%15496,2%17496,1%57396,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
7,5%294,8%94,1%69,3%1712,2%738,9%134

13,3%513,6%716,3%268,0%1510,7%6410,7%162
79,2%30491,6%17779,6%12582,7%15077,1%45980,4%1214
10,2%398,6%174,3%79,6%174,9%297,2%109

9,5%365,6%1117,3%2710,2%188,4%509,5%143
80,4%30885,8%16678,4%12380,2%14586,7%51783,3%1258
19,1%7326,6%5115,1%2424,1%4418,7%11220,1%304
15,6%6010,5%2010,8%178,3%158,3%4910,7%161
65,2%25062,9%12274,0%11667,6%12273,0%43569,2%1045

4,2%93,8%46,8%64,4%47,4%235,7%46
86,1%17592,1%9687,2%7379,9%7685,0%26985,9%690

9,6%204,1%45,9%515,7%157,5%248,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

41,0%15749,5%9631,0%4951,0%9251,4%30646,4%700

5,7%229,5%184,4%75,8%114,3%255,5%83

53,3%20441,0%7964,7%10143,2%7844,3%26448,2%727
7,7%3014,6%287,0%1111,3%208,8%529,4%142
2,6%105,1%10  2,0%43,2%192,8%42

89,6%34380,3%15593,0%14686,7%15788,1%52587,8%1326

19,0%7319,4%3811,9%1929,2%5325,0%14921,9%331

10,9%4219,3%3718,2%2915,3%2810,2%6013,0%196

70,1%26861,3%11869,9%11055,5%10064,8%38665,1%983

15,8%6116,5%3210,3%1621,2%3820,2%12117,7%268

5,9%237,2%144,5%74,3%82,7%164,5%67

78,3%30076,3%14785,2%13474,5%13577,1%45977,8%1175

20,5%7826,4%5124,3%3824,4%4423,8%14223,4%354

16,5%634,7%99,9%168,6%165,9%359,2%139

63,0%24168,9%13365,8%10367,0%12170,3%41967,4%1018

23,1%8826,9%5219,8%3130,0%5424,3%14524,6%371

11,0%428,8%179,5%155,9%118,1%488,8%133

65,9%25264,3%12470,7%11164,1%11667,5%40266,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

35,7%13741,4%8027,9%4451,3%9346,6%27841,8%631

2,4%98,2%162,3%42,1%42,7%163,2%48

61,9%23750,4%9769,8%11046,6%8450,7%30255,0%831
7,1%2711,5%2210,0%1622,6%4116,9%10113,7%207

14,7%5614,2%279,8%158,4%1513,2%7912,8%193
78,2%30074,3%14480,2%12669,1%12569,8%41673,5%1110
22,1%8535,9%6911,4%1828,9%5229,9%17826,7%403

3,9%154,3%82,8%43,4%62,3%143,1%47
74,0%28459,9%11685,8%13567,8%12367,8%40470,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
5,0%195,5%11,7%13,8%76,0%364,9%74
2,6%107,7%15,8%12,2%41,0%62,4%36

92,4%35486,8%16898,5%15494,0%17093,0%55492,7%1400

35,2%13527,9%5428,7%4535,4%6440,7%24335,8%540

12,4%4811,9%2310,9%1710,6%197,3%4410,0%151

52,4%20160,2%11660,4%9553,9%9851,9%31054,2%819

15,6%6019,0%3714,3%2216,5%3018,2%10817,0%257

2,9%115,7%114,7%75,6%104,2%254,3%65

81,5%31275,2%14581,0%12777,9%14177,6%46278,7%1188
5,4%219,9%192,0%39,6%174,6%275,8%88
9,8%387,7%155,2%810,2%194,6%277,1%107

84,7%32582,5%15992,7%14580,2%14590,8%54187,1%1316
4,6%175,8%113,7%66,1%119,1%546,6%100
2,8%119,9%194,1%65,4%102,0%123,8%58

92,7%35584,3%16392,2%14588,5%16088,9%53089,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,0%41,0%2  1,1%2,2%1,6%9

3,0%112,5%5,8%1,9%22,7%162,3%35
2,7%105,1%10  4,2%82,7%162,9%44

1,9%74,2%81,9%36,2%113,4%213,3%50
8,8%3411,6%225,4%88,4%1510,8%649,5%144

84,6%32480,3%15591,9%14482,9%15082,5%49283,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%52100,0%30100,0%10100,0%20100,0%84100,0%195

        1,2%1,5%1

2,5%1      1,0%11,1%2
1,9%1    5,2%12,3%22,0%4
7,1%46,8%2  10,1%22,1%24,9%9

42,1%2233,8%1013,2%114,0%323,7%2028,6%56

46,4%2459,5%1886,8%970,7%1469,7%5862,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi 
alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama 
tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%52100,0%30100,0%10100,0%20100,0%84100,0%195

1,6%1        ,4%1
1,9%1        ,5%1
2,0%1      2,1%21,4%3

      4,9%12,4%21,5%3
9,9%56,6%210,2%110,2%23,6%36,7%13

34,8%1826,0%856,1%520,1%440,1%3435,3%69

49,8%2667,3%2033,7%364,8%1351,8%4354,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi 
alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama 
tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%52100,0%30100,0%10100,0%20100,0%84100,0%195

2,0%1      1,1%11,0%2
      5,0%11,5%11,2%2

1,9%1  13,4%18,0%26,1%54,6%9
4,8%213,5%4  14,7%35,6%57,3%14

21,6%1129,3%99,9%110,3%219,8%1720,3%40
15,1%813,4%411,3%141,8%839,9%3328,0%55

56,4%2943,8%1365,4%634,0%730,5%2641,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi 
alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama 
tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%52100,0%30100,0%10100,0%20100,0%84100,0%195

      4,0%1  ,4%1

        2,2%21,0%2
  3,5%1    3,1%31,9%4
  3,3%19,9%15,2%12,5%22,6%5

14,2%76,6%2  37,8%716,2%1415,6%30

85,8%4486,6%2690,1%953,0%1075,9%6478,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi 
alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama 
tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%3100,0%4100,0%1100,0%5100,0%14100,0%28

      14,4%1  2,8%1
      14,6%1  2,9%1
        5,9%12,9%1
        5,9%12,9%1
        5,9%12,9%1
        6,1%13,0%1
        6,1%13,0%1
      17,4%1  3,4%1

      17,6%1  3,5%1
  25,8%1      3,7%1
  25,8%1      3,7%1
        7,7%13,8%1
        9,6%14,7%1

24,1%1    18,1%1  6,5%2
    100,0%1  9,4%19,3%3

52,2%2      7,2%110,0%3
        21,5%310,5%3
  50,6%2    15,1%214,7%4

23,7%149,4%2  18,1%113,1%220,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,8%71,0%2    1,7%101,3%19

2,8%111,0%22,3%41,9%43,0%182,5%38
3,8%155,7%11,8%15,0%95,0%304,4%66
6,2%249,7%195,0%815,7%288,8%528,7%131

86,4%33183,5%16192,7%14578,4%14282,8%49384,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust 
pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%28100,0%13100,0%4100,0%11100,0%50100,0%105
        1,9%1,9%1

86,1%2469,1%9100,0%474,0%878,8%3979,8%84
13,9%430,9%4  26,0%319,4%1019,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%4100,0%4100,0%3100,0%10100,0%20

32,2%1      6,2%1
  24,9%128,6%18,3%112,8%3

42,7%250,2%271,4%216,7%235,8%7
25,1%124,9%1  75,0%745,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,5%61,6%3  2,6%51,0%61,3%20

3,9%15,5%1,8%11,6%31,7%102,0%31
6,4%249,0%174,5%79,4%175,1%306,4%96

17,8%6811,3%224,4%712,9%2318,3%10915,2%230
38,7%14820,0%3925,6%4043,2%7837,8%22535,1%531
45,6%17563,0%12267,2%10539,8%7247,0%28049,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse 
järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

3,1%12,5%13,5%62,1%42,4%152,4%37
11,8%4512,8%259,8%157,9%147,0%429,4%141

12,5%4831,1%6013,7%219,1%1614,8%8815,5%234
17,6%6717,3%3312,5%2018,1%3318,7%11217,5%265

18,9%7217,9%3432,7%5113,4%2420,3%12120,1%304
44,2%16931,3%6040,2%6353,7%9747,1%28144,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
11,0%427,2%1410,5%1721,4%3919,7%11715,1%229
77,9%29974,1%14377,7%12269,6%12667,9%40572,5%1094

7,7%299,6%194,7%75,4%105,9%356,7%100

3,4%139,2%187,1%113,6%66,5%385,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
,5%22,2%42,8%41,2%2,8%51,2%18

35,6%13651,4%9937,8%5941,7%7531,8%18937,1%560
63,9%24546,4%9059,4%9357,1%10367,4%40161,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%245100,0%90100,0%93100,0%103100,0%401100,0%933
5,2%134,9%48,0%79,9%106,5%266,5%61
1,1%3,9%13,3%33,8%41,6%71,8%17
8,5%217,5%77,1%76,8%75,0%206,5%61

46,4%11446,5%4244,7%4244,7%4641,5%16744,0%410
38,8%9540,2%3636,9%3434,7%3645,3%18241,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%245100,0%90100,0%93100,0%103100,0%401100,0%933

,5%1,9%12,6%21,8%21,3%51,2%11
3,6%97,3%74,9%54,5%52,7%113,8%36
4,2%101,8%21,1%13,8%44,9%193,9%36

11,8%297,9%78,1%89,2%912,6%5111,1%104

13,0%3227,6%2513,6%1320,5%2132,9%13223,8%222
24,6%6022,3%2015,2%1427,9%2926,2%10524,5%228

25,9%6326,7%2426,8%2527,5%2838,6%15531,7%295

43,8%10746,8%4238,9%3645,7%4746,6%18745,0%420

78,9%19362,3%5655,4%5268,3%7169,0%27769,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
1,7%61,9%42,6%41,7%3,8%51,5%22

69,3%26582,2%15965,5%10372,6%13164,9%38769,2%1045
29,1%11115,9%3131,9%5025,6%4634,3%20429,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%111100,0%31100,0%50100,0%46100,0%204100,0%443
,9%1  2,1%1  1,1%21,0%4

75,5%8477,0%2471,8%3671,4%3369,7%14272,1%319
16,5%189,9%310,0%515,6%716,9%3515,4%68

7,1%813,1%416,1%813,0%612,3%2511,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%26100,0%7100,0%13100,0%13100,0%60100,0%119

        1,7%1,8%1
8,0%214,8%1    3,3%24,3%5

21,4%6  30,9%439,0%530,9%1827,9%33
30,0%871,5%556,7%724,0%328,2%1733,8%40
66,9%1828,2%258,5%885,5%1172,7%4368,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,9%77,2%142,2%45,6%105,3%324,4%66

85,3%32784,3%16386,1%13585,9%15681,1%48383,7%1263

12,8%498,5%1611,7%188,5%1513,6%8111,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
10,4%4023,8%4617,1%2718,6%3416,6%9916,2%245
39,6%15240,1%7734,8%5533,0%6039,5%23538,3%579
38,6%14830,4%5935,5%5634,2%6236,5%21735,9%541

8,5%335,1%108,4%137,2%134,8%296,4%97
2,8%11,7%14,2%77,1%132,7%163,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%43100,0%11100,0%20100,0%26100,0%45100,0%145

4,1%28,7%1  3,7%16,3%34,5%6

36,2%1636,6%463,8%1340,6%1048,1%2144,5%64

59,7%2654,7%636,2%755,8%1445,6%2051,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,5%23,4%7    ,3%2,7%10

16,1%6213,0%2510,7%179,5%1711,4%6812,5%189
11,4%4416,9%3318,2%2911,8%2113,2%7913,6%205

25,4%9714,0%2715,5%2419,3%3512,5%7517,1%258

18,6%7117,4%3422,3%3517,2%3114,9%8917,2%260

29,2%11227,2%5315,2%2421,4%3925,4%15125,0%378

31,4%12018,3%3525,3%4025,5%4624,9%14825,8%390

32,6%12517,5%3430,4%4827,7%5030,4%18129,0%438

31,2%12025,2%4925,5%4024,8%4532,3%19229,5%445
36,3%13930,4%5923,1%3630,7%5535,4%21133,1%500

41,9%16142,2%8234,5%5437,2%6741,0%24440,3%608

57,8%22253,6%10449,8%7859,9%10965,9%39359,9%905

72,1%27665,3%12663,3%9974,8%13573,2%43671,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

11,7%4518,2%3512,7%2010,5%1912,1%7212,6%191

10,4%407,0%147,6%125,8%107,6%458,0%121

77,9%29974,8%14479,7%12583,8%15280,4%47979,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
,9%3  ,7%13,6%6,7%41,0%15

33,6%12940,1%7740,1%6332,7%5938,9%23237,1%560
65,6%25159,9%11659,2%9363,7%11560,4%36061,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
6,2%2410,3%208,0%129,9%189,8%588,8%132

,3%1      ,2%1,1%2
5,3%204,0%84,6%72,8%52,7%163,7%56

60,9%23370,2%13652,2%8253,7%9760,8%36260,3%910
27,3%10515,5%3035,2%5533,7%6126,5%15827,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,6%61,0%2,6%1,5%12,0%121,4%22
2,7%102,4%53,5%66,6%124,9%294,1%61

4,7%189,6%183,2%56,4%125,2%315,6%84

7,8%3012,2%247,9%129,1%177,9%478,6%129

9,4%3612,8%258,5%1311,1%207,5%449,2%139

10,2%3915,4%309,8%1511,8%218,8%5210,4%158
78,6%30173,1%14182,3%12972,2%13178,3%46677,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,3%5,9%23,8%61,1%2,3%21,1%16
2,2%82,2%4  3,1%62,6%152,2%33

3,7%142,9%61,5%25,0%93,2%193,4%51
3,0%112,1%42,7%45,4%105,2%314,0%60

4,9%1911,2%225,6%97,0%136,3%376,6%99

11,8%457,0%147,6%1214,5%269,0%5310,0%150
77,3%29680,3%15584,7%13372,3%13177,9%46478,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

12,2%4719,0%3714,3%2219,4%3520,7%12317,5%264

14,8%5720,5%4010,1%1626,8%4820,6%12218,7%283
12,1%4615,2%2913,3%2111,4%2117,3%10314,6%220
17,8%6820,9%4020,1%3210,6%1914,1%8416,1%243
43,1%16524,5%4742,2%6631,8%5827,4%16333,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

2,0%8  2,5%43,6%71,9%112,0%29
9,6%372,8%58,4%1310,6%194,2%256,6%99

10,6%418,2%1610,0%168,6%1611,8%7010,5%158
7,6%2912,8%2512,2%1912,6%2312,2%7311,1%168

15,7%6025,5%4913,6%2115,0%2711,6%6915,0%227

59,2%22752,4%10154,5%8654,3%9860,4%36057,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
3,3%133,1%62,7%43,7%73,6%213,4%51

22,5%8633,2%6428,9%4530,4%5531,5%18829,1%439
74,1%28463,6%12368,4%10765,9%11964,9%38767,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%284100,0%123100,0%107100,0%119100,0%387100,0%1020
  1,3%22,6%3,8%1,9%3,9%9

,7%2,7%11,2%1,8%1,2%1,6%6
1,3%42,2%3,8%14,1%51,8%71,9%19

41,3%11754,6%6731,8%3443,7%5242,2%16342,5%434
56,6%16141,2%5163,7%6850,6%6054,9%21254,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%6100,0%4100,0%2100,0%6100,0%8100,0%25

    38,8%117,4%1  7,3%2

17,3%1    17,4%1  8,1%2
16,5%1      24,8%211,5%3

14,4%129,3%1  16,5%136,7%322,7%6

50,0%323,6%1  33,4%2  22,7%6

16,1%147,0%261,2%132,8%238,5%335,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
7,4%2814,5%285,1%815,4%286,7%408,8%132

51,9%19959,1%11459,9%9450,3%9142,7%25549,9%753
40,7%15626,4%5135,0%5534,3%6250,6%30141,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%156100,0%51100,0%55100,0%62100,0%301100,0%625

1,2%23,9%21,8%1  2,0%61,7%11
4,0%6    5,2%32,5%72,7%17
4,3%7  3,3%28,8%53,9%124,1%26

10,7%177,6%416,1%910,6%710,6%3210,8%68
17,6%2725,1%1310,7%612,7%818,2%5517,4%109
22,3%3529,9%1516,9%913,2%820,6%6220,7%129
32,4%5033,2%1729,3%1632,8%2034,8%10533,4%209
41,1%6419,2%1051,4%2851,9%3227,1%8234,5%216

27,0%4256,7%2935,9%2042,4%2664,4%19449,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%102100,0%36100,0%34100,0%39100,0%211100,0%423
3,2%32,2%111,8%42,5%14,9%104,6%19

31,0%3226,2%937,2%1322,4%927,3%5828,4%120

13,7%1410,4%424,1%835,4%1418,9%4018,9%80

16,9%1737,6%143,1%118,2%724,3%5121,4%90

35,2%3623,6%923,9%821,5%824,7%5226,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
,5%2  1,3%23,5%6,7%41,0%15

50,2%19270,1%13563,5%10056,9%10353,3%31856,1%848
29,8%11416,9%3324,7%3929,0%5331,0%18528,0%423
19,6%7513,0%2510,5%1610,6%1914,9%8914,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates 
jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%189100,0%58100,0%55100,0%72100,0%273100,0%647

1,0%24,9%36,7%42,4%21,2%32,1%14

3,4%65,0%3  3,1%21,4%42,4%15

2,5%513,7%82,3%11,5%15,0%144,4%29

11,8%2222,1%137,4%47,0%59,2%2510,7%69
9,7%1815,7%912,9%713,6%1012,2%3312,0%78

19,8%3830,5%1821,4%1222,4%1618,7%5120,7%134

57,5%10956,3%3352,5%2954,2%3963,1%17259,0%381

60,8%11544,1%2647,2%2651,9%3765,8%18059,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

  ,4%1,7%1    ,1%2
,6%2    1,2%2,2%1,4%5

1,7%61,9%4,5%1  ,6%31,0%14

3,0%121,0%21,3%2,5%1,6%41,3%20
2,2%9  2,8%42,9%52,3%142,1%32

5,8%224,3%85,3%86,6%122,7%164,4%67

5,9%233,6%74,1%66,9%124,1%244,8%73

86,4%33193,0%18086,7%13684,5%15391,1%54388,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

23,4%9012,1%2313,0%2028,7%5234,3%20425,8%390

65,9%25279,5%15476,1%11953,9%9859,7%35664,8%979

10,7%418,3%1610,9%1717,3%316,0%369,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
8,2%3114,1%276,9%1113,3%2417,5%10413,1%198

65,9%25251,6%10067,2%10662,3%11358,9%35161,0%921
25,9%9934,3%6625,8%4024,5%4423,5%14025,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

2,2%83,8%73,8%63,3%62,6%162,9%43

4,8%188,7%176,7%119,3%175,6%336,3%96

5,1%205,3%1010,0%168,3%158,0%487,2%108

10,7%4111,6%226,0%98,7%1610,8%6410,1%153

12,7%4813,6%267,8%127,1%1310,3%6110,7%161

12,6%4816,1%316,2%104,5%812,8%7611,5%174
24,1%9220,1%3916,0%2515,3%2822,9%13721,2%321

20,2%7821,1%4118,0%2821,9%4023,0%13721,4%323

30,9%11832,7%6320,7%3223,3%4229,5%17628,6%432
33,9%13036,5%7030,1%4731,1%5637,4%22334,9%527
45,1%17340,8%7927,4%4328,5%5238,5%23038,1%576
45,3%17443,3%8441,4%6547,4%8646,4%27645,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste 
haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
13,0%506,8%137,4%1213,5%259,1%5410,2%154
62,0%23876,8%14872,1%11368,4%12470,7%42169,1%1044
25,0%9616,4%3220,4%3218,0%3320,2%12020,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%96100,0%32100,0%32100,0%33100,0%120100,0%312

      7,1%25,3%62,8%9
,9%1  2,6%1  6,0%72,8%9

3,0%33,1%1  6,2%23,4%43,2%10
3,4%3  12,1%4  3,5%43,7%11
2,5%26,4%26,2%27,7%37,5%95,7%18

15,7%15  3,1%13,0%14,0%57,0%22
5,4%511,1%46,8%212,2%49,7%128,5%26

15,8%15  11,1%4  7,9%99,0%28
13,7%136,3%218,2%614,4%56,8%810,8%34
21,7%2113,2%428,9%99,0%328,3%3422,8%71

30,2%2959,8%1921,4%747,4%1530,3%3734,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

1,6%6,9%21,8%3,5%1,9%61,1%17

83,8%32191,2%17685,2%13488,5%16085,0%50685,9%1297

13,2%517,0%1411,6%1810,4%1913,7%8212,1%183

1,5%61,0%21,3%2,5%1,3%2,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%56100,0%15100,0%20100,0%20100,0%84100,0%196

7,3%4      2,4%23,1%6
7,9%4      3,7%33,9%8
3,2%25,4%14,9%1  5,8%54,3%9

1,4%115,2%210,2%29,8%23,7%35,3%10

4,8%313,4%26,3%1  13,4%118,8%17

12,9%713,3%224,8%59,5%22,3%29,3%18
23,0%1333,3%513,3%36,2%115,5%1317,9%35

23,9%1313,2%234,0%737,1%734,6%2930,0%59
25,7%1427,8%411,5%237,3%739,5%3331,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
1,1%42,7%5,7%15,8%10,7%41,6%25

95,1%36487,3%16996,5%15192,0%16693,0%55493,0%1405
3,9%1510,0%192,8%42,3%46,3%385,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

        ,2%1,1%1
2,4%91,9%4,7%11,2%21,9%121,8%28

4,7%182,5%54,3%73,6%72,6%163,4%52
8,3%3214,2%271,4%25,6%109,0%548,3%125
7,5%2910,9%214,0%66,9%1310,2%608,6%129

28,4%1095,7%1134,4%5427,6%5017,3%10321,6%327
37,5%14460,0%11633,6%5337,5%6848,7%29044,4%670
61,0%23457,3%11163,1%9957,8%10564,1%38261,6%930
73,6%28256,5%10981,1%12766,7%12172,1%42970,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,3%1,5%1    ,1%1,2%3
2,0%81,4%3,7%13,5%62,3%142,1%32
4,5%174,0%87,7%125,3%105,0%305,0%76

8,5%336,8%136,6%109,7%1812,2%739,7%146

11,3%4316,6%3210,7%179,1%1715,1%9013,1%199
18,6%715,7%1114,3%2217,6%3213,9%8314,5%219

16,2%6215,9%318,7%1415,6%2815,5%9215,0%227
68,8%26476,3%14770,3%11068,7%12472,9%43471,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
10,8%4112,7%2511,4%1814,0%2513,2%7912,5%188

5,2%203,6%72,2%45,6%105,3%324,8%72
30,4%11619,6%3823,8%3722,6%4122,8%13624,4%368
33,0%12635,7%6936,9%5837,0%6737,6%22436,0%544
20,7%7928,4%5525,6%4020,8%3821,1%12622,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
9,4%367,7%1512,3%198,5%158,5%509,0%136

28,1%10833,2%6437,6%5933,2%6038,1%22734,3%518
1,4%6    1,7%3,8%5,9%14
1,2%5,5%1,6%1,4%1,5%3,7%10

    ,8%1  1,4%8,6%10
1,3%5,5%11,3%21,5%3,1%1,8%12
4,5%173,4%76,1%104,2%83,0%183,9%59
5,8%222,3%53,0%53,3%61,6%93,1%47
1,9%7,4%11,9%32,6%51,2%71,5%23
6,8%263,4%72,5%45,7%106,3%375,6%84

10,8%419,0%178,8%1412,8%2310,2%6110,4%157
12,9%4910,2%2010,2%1613,0%2314,2%8412,8%193
15,8%6029,3%5714,7%2313,2%2414,1%8416,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510
8,5%3210,2%206,0%912,4%229,0%549,1%138

27,2%10431,9%6220,1%3120,5%3726,5%15826,0%393
20,3%7826,6%5120,3%3221,2%3817,7%10620,2%305
37,0%14223,3%4548,7%7640,4%7340,5%24138,2%577

7,0%278,0%164,9%85,4%106,2%376,4%97
4,9%194,7%93,8%66,0%114,5%274,7%71

28,9%11137,7%7317,1%2721,8%3926,6%15927,1%409
26,0%10027,9%5424,4%3829,4%5323,5%14025,5%385
34,9%13418,9%3649,9%7836,9%6741,0%24437,0%559

5,3%2010,8%214,9%85,9%114,4%265,7%86
4,3%161,7%34,4%73,2%63,0%183,3%50

27,8%10645,6%8819,0%3034,1%6231,3%18731,3%473
31,2%12022,6%4427,8%4431,0%5625,5%15227,5%415
29,8%11425,2%4943,3%6828,5%5235,3%21032,6%493
6,9%265,0%105,5%93,1%64,8%285,2%79
3,6%143,1%63,2%52,8%55,4%324,1%62

46,0%17656,6%10937,6%5937,9%6950,2%29947,2%712
29,2%11226,4%5130,7%4838,4%6926,3%15728,9%437
16,5%6311,9%2325,4%4017,4%3215,8%9416,7%252
4,8%182,0%43,1%53,5%62,3%143,1%47
3,8%152,3%41,9%34,0%73,0%183,1%47

46,9%18056,8%11032,4%5138,7%7053,2%31748,2%727
29,9%11525,8%5032,3%5136,3%6628,4%16929,8%450
15,3%5911,9%2330,3%4819,1%3513,4%8016,1%243

4,1%163,3%63,1%51,9%32,0%122,8%42
3,7%141,9%43,7%63,9%73,7%223,5%53

24,0%9241,9%8122,0%3427,4%5037,2%22231,7%479
29,0%11127,3%5330,2%4730,1%5426,2%15627,9%422
37,8%14524,0%4637,1%5834,2%6230,4%18132,6%492

5,5%214,9%107,0%114,4%82,5%154,3%65
3,2%121,0%2,7%14,8%93,1%192,8%43

29,8%11445,0%8725,0%3932,6%5943,3%25836,9%557
33,2%12734,7%6736,1%5737,7%6828,5%17032,4%489
30,2%11616,7%3231,8%5022,1%4022,0%13124,4%369

3,6%142,6%56,4%102,8%53,1%183,5%52
3,0%121,5%3,7%12,3%41,9%112,1%31

57,5%22061,7%11958,6%9261,9%11269,2%41263,3%955
25,4%9725,2%4921,6%3427,9%5122,5%13424,1%364
11,1%438,4%1615,3%247,9%144,7%288,3%125

3,0%113,2%63,8%6  1,8%112,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,3%1      ,1%1,1%2

,3%1,5%1      ,1%2

,3%1,5%1      ,2%2
1,4%51,1%2,7%11,8%3,9%61,1%17

2,2%81,7%32,6%41,7%31,9%112,0%30
4,9%194,4%81,3%22,7%52,6%163,3%50

5,4%212,4%54,8%86,9%136,1%375,4%82

8,0%317,4%145,6%94,5%89,9%598,0%121

9,6%379,0%1711,3%189,3%178,8%529,3%141

72,1%27682,0%15880,2%12677,7%14175,0%44776,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%102100,0%33100,0%30100,0%37100,0%144100,0%345

6,7%733,6%11    3,2%56,5%22

11,7%1213,3%42,8%19,9%43,5%57,5%26
10,6%1110,0%37,8%25,1%27,0%108,2%28
12,3%139,2%316,9%511,8%49,6%1411,2%39

13,8%1426,5%911,1%315,7%611,5%1614,0%48
19,2%2010,0%329,4%99,3%316,0%2316,8%58
11,6%128,7%342,5%1329,5%1115,0%2117,3%60

28,0%2838,8%137,1%237,5%1446,4%6735,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%102100,0%33100,0%30100,0%37100,0%144100,0%345
11,5%123,0%116,7%510,5%410,2%1510,5%36

3,2%3      ,9%11,3%5
4,7%54,0%19,0%32,2%12,0%33,6%13

54,6%5669,5%2351,4%1557,3%2168,6%9961,9%214
25,9%2623,5%822,9%730,0%1118,2%2622,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%8100,0%1100,0%3100,0%1100,0%4100,0%17

        23,9%15,9%1
12,6%1        5,9%1

    61,6%2    9,7%2
28,0%2        13,2%2

55,9%5  31,0%1100,0%123,3%141,7%7

15,7%1100,0%169,0%2100,0%152,8%243,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%383100,0%193100,0%157100,0%181100,0%596100,0%1510

,3%1,5%1    ,2%1,2%3
4,4%174,4%81,5%24,5%82,6%153,4%51
5,2%205,4%103,4%55,1%95,6%345,2%78
6,4%242,2%47,5%1212,0%224,5%275,9%89
9,5%366,8%135,2%87,9%1410,6%639,0%135

13,8%537,8%156,2%104,8%912,0%7110,4%158
14,7%568,5%1612,3%199,7%1810,2%6111,3%171
11,0%4212,7%256,2%1014,0%2519,4%11614,4%218
18,6%7114,8%298,5%1314,5%2616,7%10015,8%239

18,0%6910,2%2021,6%3413,2%2416,4%9716,2%244
17,0%6519,5%3811,6%1817,4%3221,6%12818,6%281
17,9%6824,2%4713,8%2214,5%2620,5%12218,9%285
21,3%8125,6%4911,2%1816,4%3018,6%11119,2%289
18,7%7125,3%4915,0%2416,9%3120,6%12319,7%297

21,8%8333,5%6521,6%3427,3%4922,9%13624,3%368
25,1%9621,9%4221,6%3422,1%4030,4%18126,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Lõuna-EestiKirde-EestiKesk-EestiLääne-EestiPõhja-Eesti

RegioonKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%206100,0%105100,0%77100,0%86100,0%335100,0%810

1,5%33,3%3    1,1%41,3%10
4,7%10,9%13,6%3,9%11,4%52,4%19

3,2%712,6%13  2,4%29,9%336,8%55
17,4%3620,3%2112,1%921,3%1820,5%6919,0%154
21,2%4421,6%2324,5%1915,2%1320,1%6720,5%166
26,2%5434,6%3625,3%2037,3%3229,4%9929,7%241
36,7%7643,4%4526,9%2130,1%2635,5%11935,4%287

35,5%7346,3%4927,3%2137,7%3238,3%12837,5%304
61,5%12759,8%6363,1%4965,0%5666,2%22263,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
2,5%127,0%427,6%345,8%88
4,3%207,2%439,9%457,1%108

28,6%13119,9%11929,9%13525,5%386
52,1%23853,4%32043,1%19549,9%754
12,5%5712,5%759,5%4311,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
3,3%152,7%164,3%203,4%51
2,9%135,2%314,9%224,4%67

17,3%7919,7%11822,6%10219,8%299
63,7%29152,4%31454,0%24556,3%850
12,7%5820,0%12014,2%6416,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
2,8%132,4%143,9%183,0%45
6,6%309,8%5913,4%619,9%150

34,3%15732,1%19341,8%18935,7%539
42,8%19640,3%24231,5%14338,4%580
13,5%6215,4%939,3%4213,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

  1,5%9,2%1,7%10

,7%3,6%4,9%4,7%11
  2,5%15  1,0%15

,8%41,2%72,4%111,4%22

1,6%71,6%101,3%61,5%23
1,5%71,5%91,6%71,5%23
2,9%131,6%9,6%31,7%25
1,6%72,0%121,6%71,8%26

1,5%73,0%181,5%72,1%32
2,5%112,6%162,4%112,5%38
3,4%162,4%143,4%153,0%45

1,2%64,6%282,8%123,0%46

1,4%63,3%204,6%213,1%47
2,8%134,3%262,2%103,2%48

,8%43,6%215,2%243,2%49
3,0%143,3%203,5%163,2%49

5,3%244,6%275,0%224,9%74

4,7%225,5%334,6%215,0%75

5,2%243,8%236,7%305,1%77

7,3%334,5%274,0%185,2%79

5,6%254,6%276,0%275,3%80

7,8%365,2%3110,0%457,4%112
7,0%328,1%4911,1%508,7%131

13,3%618,5%517,6%359,7%146
29,1%13328,2%16923,2%10526,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,6%3,5%3,4%2,5%8

1,4%6,5%3,7%3,8%12

,6%3,7%41,7%81,0%15
1,6%7,9%51,2%61,2%18

,9%4,4%32,6%121,2%19
1,3%61,3%82,2%101,6%24
1,9%91,8%113,5%162,3%35

3,1%143,6%225,6%254,0%61

3,4%155,4%323,6%164,2%64

2,5%116,4%395,4%244,9%74

3,6%165,6%336,1%285,1%77

8,9%417,3%443,0%146,5%98

2,9%137,6%468,9%406,6%99

6,6%307,5%456,4%296,9%104
9,8%458,8%537,0%328,6%129

10,1%4613,8%839,7%4411,5%173
9,2%4212,5%7514,9%6712,2%185

48,0%22039,6%23851,9%23545,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
,2%1,2%1  ,1%2

1,5%71,6%92,3%101,8%27
10,2%4711,8%7110,2%4610,9%164
36,9%16939,2%23533,7%15336,9%556
36,8%16833,8%20339,7%18036,5%551
14,4%6613,4%8014,1%6413,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
  ,7%4,4%2,4%6

61,6%28258,4%35061,8%28060,4%912
38,4%17640,9%24537,8%17139,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%176100,0%245100,0%171100,0%592
  ,8%21,1%2,7%4

21,4%3814,3%3522,1%3818,7%111

45,5%8049,1%12046,0%7947,2%279
33,1%5835,7%8830,7%5333,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Vähem kui kuu aega …
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
3,1%143,5%216,1%284,2%63

18,2%8317,4%10417,2%7817,6%266
15,1%6918,4%11122,2%10018,6%280
19,6%9019,7%11818,7%8519,4%293
21,4%9817,9%10816,7%7618,6%281
22,6%10323,0%13819,0%8621,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

  ,3%2,4%2,2%3
,5%2,3%2,5%2,4%7

6,3%299,8%596,8%317,8%118

13,0%6012,6%7611,4%5212,4%187
23,1%10621,2%12712,9%5819,3%291
20,3%9320,1%12122,1%10020,8%314
36,5%16740,8%24442,5%19340,0%604
40,9%18747,3%28449,4%22446,0%695
69,3%31767,0%40261,7%27966,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%363100,0%477100,0%350100,0%1190

,3%1,8%4,9%3,7%8

,3%1,6%31,7%6,8%10

1,1%41,0%51,2%41,1%13

,8%31,5%71,8%61,4%16
,9%32,2%111,9%71,7%21
,5%22,4%123,0%112,0%24

2,3%81,8%82,8%102,2%26

2,8%102,5%121,9%72,4%29
3,6%131,6%73,3%112,7%32
3,2%113,3%165,3%193,8%46
5,1%183,2%154,1%144,0%48

4,3%153,7%185,8%204,5%54
3,2%125,6%265,0%184,7%56

5,9%214,1%205,0%184,9%59
5,7%215,1%245,0%185,2%62
5,7%215,1%246,1%215,6%66

4,3%166,7%326,8%246,0%72
10,9%4018,7%8912,8%4514,6%174

61,4%22249,7%23747,9%16852,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste 
tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde 

jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%363100,0%477100,0%350100,0%1190

1,0%4,3%12,3%81,1%13

,6%21,2%62,0%71,3%15
1,1%41,2%62,3%81,5%17

,6%22,6%121,6%61,7%20

2,6%91,9%9,9%31,8%22

2,2%82,2%101,3%41,9%23

1,7%61,5%73,9%142,3%27

2,0%71,4%74,8%172,6%31

1,6%62,7%134,0%142,7%33

3,0%113,6%171,9%72,9%35

1,9%73,5%176,9%244,0%48

6,4%237,0%338,0%287,1%85
7,1%2614,6%7024,7%8715,3%182

17,7%6418,7%8913,1%4616,8%199

19,8%7216,7%7915,9%5617,4%207
36,8%13330,4%14523,0%8130,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis 
oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
  100,0%2100,0%2100,0%3
  100,0%2100,0%2100,0%3

100,0%60100,0%76100,0%52100,0%187
  3,7%3  1,5%3

22,1%1320,0%1521,7%1121,1%39
77,9%4676,3%5878,3%4077,4%145

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695
1,6%31,7%51,2%31,5%11
9,9%1917,4%4918,3%4115,7%109

88,4%16680,9%23080,5%18082,8%576
100,0%167100,0%244100,0%193100,0%604

2,0%3,8%2  ,9%5
17,5%2921,2%5224,9%4821,4%129
80,5%13578,0%19175,1%14577,8%470

100,0%106100,0%127100,0%58100,0%291
1,7%2,8%13,8%21,7%5

12,3%1332,7%4232,1%1925,2%73
85,9%9166,5%8564,1%3773,1%213

100,0%317100,0%402100,0%279100,0%998
1,2%4,8%31,1%31,0%10

15,8%5025,3%10122,5%6321,5%214
83,0%26373,9%29776,4%21377,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks 
raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%60100,0%76100,0%52100,0%187
  3,5%33,9%22,5%5

55,4%3347,1%3656,5%2952,3%98
44,6%2749,5%3739,6%2045,2%84

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695
1,5%31,2%3,4%11,1%7

64,5%12154,2%15464,3%14460,2%418
34,0%6444,6%12735,3%7938,7%269

100,0%167100,0%244100,0%193100,0%604
2,3%4,8%21,5%31,4%9

74,7%12574,5%18282,2%15877,0%465
23,1%3924,8%6116,3%3121,6%131

100,0%324100,0%410100,0%279100,0%1013
1,6%51,6%71,1%31,5%15

67,2%21868,2%27973,3%20569,3%702
31,2%10130,2%12425,6%7229,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või 
haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%148100,0%223100,0%141100,0%512
3,4%51,7%4,7%11,9%10

6,8%104,7%103,0%44,8%25
1,3%21,4%31,2%21,3%7

14,2%2115,1%3417,9%2515,6%80
74,3%11077,2%17277,3%10976,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või 
haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%23100,0%37100,0%27100,0%87

  5,5%212,2%36,2%5
  11,8%47,3%27,3%6

8,7%213,4%58,4%210,6%9
18,3%45,0%212,8%310,9%9

9,7%213,8%511,4%312,0%10

24,6%616,2%615,4%418,2%16
46,6%1145,6%1735,5%1042,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
2,3%111,8%11,9%41,7%26

46,3%21243,5%26144,5%20244,7%675
51,3%23554,6%32854,5%24753,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%235100,0%328100,0%247100,0%809
  ,2%1,4%1,2%2

3,8%94,1%133,2%83,7%30
1,5%4  ,4%1,6%5

,3%1,8%3,3%1,5%4

  ,9%3,4%1,5%4
  1,8%61,0%21,0%8

,4%12,7%91,2%31,6%13
1,7%43,5%124,5%113,3%27
3,1%72,5%81,5%42,4%19
4,1%102,5%81,3%32,6%21

1,8%41,8%6,8%21,5%12
5,5%139,2%3012,1%309,0%73

10,9%2610,4%348,5%2110,0%81
4,7%118,3%275,0%126,3%51

62,2%14651,2%16859,4%14756,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
16,1%7414,1%8514,2%6414,7%223

44,0%20142,2%25337,5%17041,3%624
1,9%91,0%61,8%81,5%23
2,4%111,2%7,5%21,3%20

2,3%102,5%153,4%152,7%41

11,4%5217,3%10417,1%7815,5%234

3,0%143,1%184,8%223,6%54
9,5%437,7%4611,6%529,4%142
9,4%4310,9%659,1%419,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole …
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
3,1%142,5%156,3%293,8%58
3,0%143,8%234,2%193,7%55
8,6%3916,8%10118,8%8514,9%225

66,2%30360,0%36057,7%26161,2%924
19,1%8716,8%10113,0%5916,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
,6%31,2%71,4%71,1%17

2,7%123,4%205,2%233,7%56
5,4%254,6%282,4%114,2%63

11,0%5010,0%6011,7%5310,8%163
53,7%24653,1%31854,9%24953,8%813
26,6%12227,7%16624,3%11026,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
2,9%133,0%183,9%183,2%49

24,5%11219,9%11938,0%17226,7%403
1,1%5,8%5,8%4,9%13
1,7%82,5%152,8%132,3%35

37,8%17346,2%27738,9%17641,5%626
32,0%14727,7%16615,5%7025,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%447100,0%579100,0%430100,0%1456
5,8%268,3%4811,1%488,4%122
2,2%107,4%438,3%356,1%88
7,9%3513,5%7814,7%6312,1%177

31,9%14338,6%22441,6%17937,4%545
52,1%23332,2%18624,3%10436,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%317100,0%402100,0%279100,0%998
5,8%185,1%214,7%135,2%52

27,1%8628,1%11317,2%4824,7%247
15,1%4814,4%5816,6%4615,3%152
27,8%8828,0%11231,7%8829,0%289
24,2%7724,3%9829,8%8325,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%445100,0%579100,0%430100,0%1454
6,7%305,9%3412,0%517,9%115
6,6%2916,2%9415,3%6613,0%189

86,7%38677,9%45172,8%31379,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%29100,0%94100,0%66100,0%189
    1,5%1,5%1

3,2%1  2,7%21,4%3

3,3%17,4%72,8%25,2%10
    4,1%31,4%3

35,8%1130,9%2921,5%1428,4%54

57,7%1761,7%5867,5%4463,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%445100,0%579100,0%430100,0%1454
7,0%316,7%398,6%377,4%107
2,0%95,7%337,4%325,1%74
3,1%147,7%458,1%356,4%93

13,7%6119,8%11521,0%9018,3%266
25,2%11229,0%16832,1%13828,7%418
49,0%21831,1%18022,8%9834,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%445100,0%579100,0%430100,0%1454
7,3%328,4%4812,0%529,1%132

24,7%11010,9%637,7%3314,2%206

13,3%5926,3%15325,2%10822,0%320
44,9%20048,1%27951,1%22048,0%698

9,8%446,3%374,0%176,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%445100,0%579100,0%430100,0%1454
,9%42,7%161,8%81,9%28

2,9%132,4%142,0%92,4%36
5,9%269,5%559,2%398,3%121

61,1%27258,7%34062,2%26760,5%879
29,2%13026,5%15424,8%10726,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%39100,0%69100,0%48100,0%157

  1,4%1  ,6%1
  6,6%5  2,9%5
  3,0%25,9%33,1%5

11,0%42,6%22,1%14,5%7

2,5%16,6%55,6%35,3%8

13,1%510,6%714,5%712,4%19
20,2%812,9%920,9%1017,2%27

8,4%325,5%1822,5%1120,3%32

31,9%1319,6%1423,7%1124,0%38

40,4%1638,4%2736,1%1738,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%445100,0%579100,0%430100,0%1454
1,4%62,0%123,0%132,1%31

7,2%326,4%377,8%337,1%103
59,3%26448,6%28249,6%21352,2%758

1,8%84,9%292,7%123,3%48
12,0%5318,6%10817,9%7716,4%238
18,4%8219,5%11318,9%8119,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%135100,0%221100,0%158100,0%514
,8%1  ,6%1,4%2

2,2%31,5%33,9%62,5%13
1,4%2  ,6%1,6%3

5,8%817,6%3925,7%4117,0%87

5,2%74,1%95,1%84,7%24

38,3%5240,1%8840,6%6439,8%205

46,3%6336,7%8123,4%3735,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%346100,0%481100,0%281100,0%1107
1,5%51,2%61,5%41,3%15

68,0%23574,8%35977,7%21873,4%812
30,6%10624,1%11620,8%5825,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku 
puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%346100,0%481100,0%281100,0%1107
11,5%4014,3%6922,0%6215,4%170

1,0%3,4%2,8%2,7%8
,4%1,9%42,7%81,2%13

49,1%17058,6%28254,2%15254,5%604
38,0%13125,8%12420,3%5728,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%5100,0%6100,0%10100,0%21

    10,4%14,9%1
    13,0%16,2%1

26,9%1  10,3%111,0%2

  37,1%2  11,1%2

20,6%145,1%324,4%229,7%6

52,6%217,8%141,8%437,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

3,1%147,5%456,5%305,9%89
5,6%267,5%459,2%417,4%112
6,0%279,1%559,4%438,3%125

87,8%40282,4%49480,7%36583,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu 
sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
4,5%214,8%295,9%275,0%76

90,8%41587,7%52684,4%38287,6%1323
4,7%227,5%459,7%447,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%22100,0%45100,0%44100,0%111

  2,2%1  ,9%1

3,8%11,8%1  1,5%2

  2,2%12,3%11,8%2
3,8%11,8%11,9%12,2%2

5,7%14,4%22,3%13,8%4

  6,8%34,2%24,5%5
4,6%16,6%32,3%14,5%5

14,7%31,9%19,0%47,2%8

28,3%6  8,7%49,0%10

3,7%18,8%413,8%69,8%11

37,9%89,0%414,1%616,7%18

29,3%630,5%1421,2%926,6%29

37,2%868,4%3174,8%3364,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
2,3%116,2%374,2%194,4%67

67,5%30956,2%33750,1%22757,8%873
30,2%13837,5%22545,8%20737,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
37,1%17033,6%20226,2%11832,4%490

33,1%15227,8%16731,1%14130,4%459
  ,1%1,4%2,2%3

2,9%1313,2%799,6%439,0%136
26,9%12325,2%15132,7%14828,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist 
nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

1,2%51,0%61,3%61,2%17

79,6%36480,6%48382,2%37280,8%1219

19,2%8818,4%11016,5%7518,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%88100,0%110100,0%75100,0%273
1,5%13,9%42,7%22,8%8
6,9%62,7%33,5%34,3%12

10,1%93,9%416,1%129,2%25
46,5%4168,7%7656,9%4358,3%159
35,1%3120,9%2320,7%1525,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
2,3%111,7%102,4%112,1%32

,6%3,6%4,2%1,5%8

7,6%357,8%476,6%307,4%111
13,3%6112,4%747,0%3211,0%167

4,2%191,5%94,2%193,1%47
6,9%328,5%517,1%327,6%115
1,6%72,9%173,8%172,8%42

24,7%11327,3%16327,5%12426,5%401
38,8%17837,2%22341,3%18738,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
1,8%81,3%82,8%131,9%29

,4%2,3%2,4%2,3%5

8,0%3712,5%7512,9%5811,2%170
40,9%18742,2%25336,4%16540,1%605

8,7%406,8%4111,7%538,8%133
,3%1,4%2,2%1,3%4
,4%2,1%11,0%5,5%7

5,4%252,8%171,1%53,0%46
34,2%15733,6%20133,6%15233,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
7,9%366,3%384,6%216,3%95
3,4%164,6%273,6%163,9%59

2,3%101,8%112,3%102,1%31

23,1%10527,6%16527,1%12326,1%394

1,5%75,5%331,8%83,2%48

18,0%8221,4%12922,3%10120,6%312

7,9%3615,5%9310,0%4511,5%174

1,4%71,3%8,9%41,2%18

34,5%15816,1%9727,5%12525,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

1,9%92,1%121,0%51,7%26

1,5%72,6%161,7%82,0%30

2,8%133,3%201,0%52,5%37
3,1%143,2%191,1%52,5%38

2,8%132,1%123,0%132,5%38

2,0%93,4%212,2%102,6%40
87,1%39885,8%51591,0%41287,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et 
teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695
1,9%31,2%32,8%61,9%13

20,5%3822,6%6420,2%4521,2%148
14,2%2714,5%4117,2%3915,3%106
27,3%5130,8%8728,6%6429,1%203
36,2%6831,0%8831,2%7032,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695
,5%11,0%3  ,6%4

83,2%15670,2%19951,5%11567,7%471
16,2%3028,7%8248,5%10831,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%30100,0%82100,0%108100,0%221

  1,6%1  ,6%1
10,0%32,4%23,5%44,0%9

  2,9%27,1%84,6%10

9,0%33,8%34,2%54,7%10

  8,7%74,7%55,5%12

14,3%47,5%61,9%25,7%13

3,3%112,6%104,4%57,2%16

7,4%28,2%79,3%108,6%19
19,6%614,4%124,7%510,3%23

3,2%116,6%149,1%1011,1%24

3,2%115,8%1315,0%1613,7%30

82,8%2583,7%6887,8%9585,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde 
pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695

2,7%51,5%43,5%82,5%17
25,6%4836,4%10346,0%10336,6%254
71,7%13462,1%17650,4%11360,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%48100,0%103100,0%103100,0%254
    2,1%2,9%2

11,0%56,7%77,7%87,9%20

5,8%316,4%176,7%710,5%27

83,3%4076,9%8083,4%8680,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%48100,0%103100,0%103100,0%254
  5,7%64,6%54,2%11

75,3%3657,4%5948,4%5057,1%145

2,1%14,2%42,2%23,0%8
22,6%1132,7%3444,9%4635,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695
3,4%62,7%81,9%42,6%18

11,5%2113,1%3717,3%3914,0%97
22,4%4223,0%6528,5%6424,6%171
15,3%2917,5%5012,4%2815,2%106

16,5%3115,6%4415,9%3615,9%111
11,4%218,9%259,7%229,8%68

5,3%109,0%265,4%126,8%48
7,4%143,9%112,3%54,3%30
7,0%136,4%186,5%156,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695
5,1%93,2%93,5%83,8%26

22,0%4126,1%7426,4%5925,1%174
61,3%11565,1%18568,0%15265,0%452
11,7%225,6%162,2%56,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695

8,1%155,4%155,8%136,3%44

72,0%13570,4%20060,0%13467,5%469

19,9%3724,2%6934,2%7726,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud 
kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695
1,3%21,2%3,9%21,1%8
1,1%23,7%104,0%93,1%21
6,7%138,2%238,8%208,0%56

47,3%8853,9%15364,9%14555,6%387
43,7%8233,0%9421,6%4832,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%15100,0%34100,0%28100,0%77

6,7%12,9%16,3%24,8%4

6,9%12,9%111,0%36,6%5

  10,7%47,3%27,4%6
6,9%18,6%39,1%38,5%7

35,1%512,7%417,1%518,6%14

25,7%423,4%825,2%724,5%19

25,6%458,3%2047,0%1347,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%187100,0%284100,0%224100,0%695

,6%11,0%31,0%2,9%6

90,0%16885,7%24384,9%19086,6%602

9,4%1813,2%3814,1%3212,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%167100,0%243100,0%193100,0%603
2,3%42,0%51,1%21,8%11

20,1%3420,1%4915,2%2918,6%112
15,3%2619,4%4713,2%2516,3%98
31,5%5323,4%5727,1%5226,8%162
30,8%5135,1%8543,4%8436,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%290100,0%356100,0%260100,0%907
28,9%8422,3%8017,2%4522,9%208
17,5%5113,5%4812,9%3414,6%133

8,0%2318,8%6716,9%4414,8%134
38,3%11139,3%14042,2%11039,8%361

7,3%216,1%2210,8%287,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
9,4%438,8%539,7%449,3%140

20,9%9618,2%10915,1%6818,1%273

8,6%4012,1%7211,8%5411,0%165

21,2%9723,8%14221,0%9522,1%334
30,3%13923,4%14033,3%15128,5%430

9,5%4313,8%839,1%4111,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%232100,0%324100,0%217100,0%773
1,9%4,7%21,3%31,3%10
3,6%85,0%163,2%74,1%31
1,2%33,8%123,6%83,0%23

,4%11,5%5  ,8%6

4,1%106,5%217,5%166,1%47

44,3%10339,1%12633,9%7439,2%303

44,4%10343,4%14050,4%10945,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem 
kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
8,1%376,0%364,3%196,1%92

,3%11,4%82,4%111,4%20
4,7%214,3%266,3%285,0%75

48,2%22154,5%32754,5%24752,6%794
38,7%17733,8%20332,5%14734,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%23100,0%34100,0%39100,0%96

  2,9%12,5%12,0%2
5,5%16,2%2  3,5%3
9,1%22,8%19,1%46,9%7

10,4%29,5%34,9%27,8%8

4,7%116,2%510,0%410,9%10
33,1%744,3%1541,0%1640,3%39

56,9%1345,3%1564,6%2556,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
6,9%326,1%373,6%165,6%85

88,2%40481,9%49183,2%37784,2%1272
4,8%2212,0%7213,1%5910,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

1,4%6,2%1,2%1,5%8

68,1%31273,1%43876,5%34772,6%1096

30,5%14026,7%16023,3%10526,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%140100,0%160100,0%105100,0%405
3,5%54,2%72,0%23,4%14
2,9%42,3%41,2%12,2%9

21,6%3012,0%199,6%1014,7%59

1,4%22,9%51,1%11,9%8

,7%11,1%21,9%21,2%5

50,0%7049,5%7961,4%6552,8%214

19,9%2827,9%4522,9%2423,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti 
Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%140100,0%160100,0%105100,0%405

9,7%147,6%128,2%98,5%34
1,5%22,6%43,2%32,4%10
8,2%114,6%77,5%86,6%27

46,3%6555,4%8951,4%5451,2%208
34,3%4829,8%4829,7%3131,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%126100,0%148100,0%97100,0%371

70,8%8958,3%8665,0%6364,3%238
,8%14,1%63,2%32,7%10

2,2%31,9%37,3%73,4%13
16,4%2125,4%3818,2%1820,5%76

9,8%1210,4%156,2%69,1%34
100,0%126100,0%148100,0%97100,0%371

5,7%78,0%128,4%87,3%27
1,9%23,3%53,2%32,8%10
5,5%72,6%45,4%54,3%16

62,1%7863,1%9352,2%5159,9%222
24,9%3123,0%3430,7%3025,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise 
rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%15100,0%14100,0%14100,0%42

5,5%1    1,9%1

6,5%1  16,4%27,6%3
15,5%27,3%19,2%110,7%5

7,5%117,8%218,8%314,6%6
30,5%47,5%116,9%218,5%8

20,2%336,9%512,0%223,0%10
21,8%321,4%332,4%425,1%11

15,0%241,3%620,7%325,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks 
võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%140100,0%160100,0%105100,0%405
3,6%51,6%31,0%12,1%9
2,9%41,6%3,8%11,8%7
5,9%84,2%74,1%44,8%19

12,2%176,5%106,1%68,3%34
42,5%5949,0%7945,9%4845,9%186
32,9%4637,2%6042,2%4437,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%140100,0%160100,0%105100,0%405
2,2%33,0%5,9%12,2%9
3,5%53,1%55,7%63,9%16
4,0%64,8%85,4%64,7%19

48,4%6853,0%8545,1%4849,3%200
41,9%5936,2%5842,9%4539,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%10100,0%13100,0%12100,0%35

  17,4%2  6,3%2

  26,2%3  9,5%3
24,6%3  7,0%19,7%3

  52,6%752,8%636,9%13

75,4%842,2%575,8%963,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

  ,3%2  ,1%2

78,0%35782,4%49480,4%36480,5%1215

22,0%10117,3%10419,6%8919,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%101100,0%104100,0%89100,0%293

    1,4%1,4%1

  1,0%11,3%1,7%2
6,7%73,8%45,8%55,4%16

1,0%19,3%109,4%86,4%19

4,9%55,8%614,6%138,1%24

90,3%9185,1%8881,1%7285,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%101100,0%104100,0%89100,0%293
2,2%2    ,7%2

30,8%3117,2%1812,7%1120,5%60
24,2%2420,7%2233,2%3025,7%75
22,3%2233,1%3436,5%3230,4%89

20,6%2129,0%3017,5%1622,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, 
kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,3%1,2%1  ,2%3

81,1%37181,5%48982,1%37281,6%1232

18,6%8518,3%11017,9%8118,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%85100,0%110100,0%81100,0%276
1,2%11,6%2  1,0%3
7,6%66,6%78,4%77,4%20
4,5%48,7%106,2%56,7%18

26,6%2316,7%1814,5%1219,1%53
60,1%5166,4%7370,9%5765,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%85100,0%110100,0%81100,0%276
1,1%1,7%1  ,6%2

49,9%4254,0%5950,3%4151,7%142
49,0%4245,3%5049,7%4047,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas 
…?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%42100,0%50100,0%40100,0%132
1,9%12,1%1  1,4%2

91,6%3895,8%4895,0%3894,2%124
6,5%32,1%15,0%24,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Pikk …
KOKKU 100,0%3100,0%1100,0%2100,0%6

100,0%3100,0%1100,0%2100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%85100,0%110100,0%81100,0%276
,9%14,6%52,6%22,9%8

8,8%75,1%63,6%35,8%16
56,7%4863,6%7061,1%4960,7%167
33,6%2926,8%2932,7%2630,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%8100,0%11100,0%5100,0%24

    16,6%13,5%1
14,8%17,6%1  8,5%2

  17,7%225,8%113,3%3
31,0%328,0%332,2%229,9%7

54,2%455,8%625,3%148,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
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Arv % %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnad

ElukohatüüpKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%316100,0%430100,0%746

10,8%3410,8%4710,8%81

2,0%61,9%81,9%14

50,9%16156,6%24454,2%405

36,3%11530,7%13233,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

16,7%7717,8%10721,4%9718,6%280

47,7%21840,1%24036,9%16741,4%626

35,6%16342,1%25241,7%18940,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
1,5%73,4%203,0%142,7%41

,2%13,0%181,5%71,7%26
98,3%45093,6%56195,4%43295,6%1443

7,9%3610,3%3610,5%249,3%96

6,3%297,2%252,2%55,7%59

85,7%38982,5%28987,3%20085,0%878
32,1%14723,5%14129,1%13227,8%419
14,8%6814,8%8912,9%5914,3%215
53,1%24361,7%37057,9%26258,0%875
8,5%398,8%537,7%358,3%126

69,6%31860,6%36374,4%33767,5%1019
21,9%10030,7%18418,0%8124,2%365

1,1%5,6%4,6%3,8%12

1,8%82,1%134,1%182,6%39

97,1%44497,3%58395,3%43296,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
6,5%306,6%3914,3%658,9%134

12,2%569,6%5810,7%4810,7%162
81,3%37283,8%50275,1%34080,4%1214

7,6%359,0%544,4%207,2%109
10,6%488,5%519,5%439,5%143
81,8%37482,5%49586,0%38983,3%1258
21,0%9622,4%13416,2%7320,1%304
10,9%5012,8%777,7%3510,7%161
68,0%31164,8%38976,2%34569,2%1045

5,6%144,3%137,8%195,7%46
86,1%21586,7%27284,6%20385,9%690

8,4%219,1%287,6%188,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

47,9%21942,7%25649,6%22546,4%700

5,3%246,5%394,2%195,5%83

46,8%21450,7%30446,1%20948,2%727
7,1%3310,7%649,9%459,4%142
2,3%103,2%192,7%122,8%42

90,6%41586,0%51687,4%39687,8%1326

19,0%8722,2%13324,5%11121,9%331

13,3%6113,9%8411,3%5113,0%196

67,7%31063,8%38364,2%29165,1%983

16,0%7317,5%10519,8%9017,7%268

3,8%175,9%353,3%154,5%67

80,2%36776,7%46076,9%34877,8%1175

25,1%11521,7%13024,0%10923,4%354

9,1%4111,5%696,3%289,2%139

65,8%30166,8%40169,7%31667,4%1018

24,0%11024,2%14525,6%11624,6%371

8,1%379,6%578,6%398,8%133

68,0%31166,2%39765,8%29866,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

42,2%19338,9%23345,2%20541,8%631

1,7%84,8%292,6%123,2%48

56,0%25656,3%33852,2%23755,0%831
13,8%6312,0%7215,9%7213,7%207
11,4%5212,7%7614,4%6512,8%193
74,8%34275,4%45269,7%31673,5%1110
21,4%9828,5%17129,6%13426,7%403

3,4%163,2%192,8%133,1%47
75,1%34468,4%41067,6%30670,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
3,7%175,1%315,8%264,9%74
1,4%64,3%26,9%42,4%36

94,9%43490,6%54393,3%42392,7%1400

39,9%18228,5%17141,3%18735,8%540

9,0%4111,5%699,0%4110,0%151

51,2%23460,0%36049,7%22554,2%819

16,7%7615,6%9419,3%8717,0%257

1,7%86,0%364,7%214,3%65

81,6%37378,4%47076,0%34478,7%1188
6,3%296,6%394,2%195,8%88

11,1%517,2%432,8%137,1%107
82,6%37886,2%51793,0%42187,1%1316
4,4%206,7%408,7%396,6%100
2,4%116,1%372,3%103,8%58

93,2%42787,1%52289,0%40389,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,4%21,0%6,3%1,6%9

1,3%62,6%153,1%142,3%35
,9%44,4%272,9%132,9%44

,8%44,9%293,7%173,3%50
7,8%369,7%5811,0%509,5%144

89,9%41180,7%48481,6%37083,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  
....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%42100,0%86100,0%66100,0%195

  1,2%1  ,5%1

3,0%1  1,2%11,1%2
4,6%21,2%11,5%12,0%4
2,4%17,7%72,7%24,9%9

26,6%1134,7%3022,0%1528,6%56

63,5%2755,2%4872,6%4862,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%42100,0%86100,0%66100,0%195

  ,9%1  ,4%1
  1,1%1  ,5%1
  1,2%12,7%21,4%3
  2,3%21,4%11,5%3

7,6%39,4%82,7%26,7%13

40,5%1726,4%2343,7%2935,3%69

51,9%2258,6%5149,5%3354,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%42100,0%86100,0%66100,0%195

  1,2%11,4%11,0%2
  1,1%11,9%11,2%2

2,3%14,3%46,5%44,6%9
6,5%38,7%75,9%47,3%14

13,8%622,0%1922,2%1520,3%40
25,0%1117,8%1543,3%2928,0%55

59,2%2546,7%4023,4%1641,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%42100,0%86100,0%66100,0%195

  ,9%1  ,4%1

    2,8%21,0%2
  1,2%14,0%31,9%4
  3,5%33,1%22,6%5

14,3%613,5%1219,1%1315,6%30

85,7%3680,9%7071,0%4778,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%4100,0%12100,0%12100,0%28

  6,5%1  2,8%1
  6,5%1  2,9%1
    6,8%12,9%1
    6,8%12,9%1
    6,8%12,9%1
    6,9%13,0%1
    7,0%13,0%1

25,5%1    3,4%1

  7,9%1  3,5%1
  8,5%1  3,7%1
  8,5%1  3,7%1
    8,8%13,8%1
    11,0%14,7%1
  14,9%2  6,5%2
  10,7%110,7%19,3%3

25,9%16,8%18,2%110,0%3
22,1%16,8%110,6%110,5%3

  16,8%217,2%214,7%4
26,5%123,1%314,9%220,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

  1,6%102,0%91,3%19

1,9%92,0%123,7%172,5%38
3,1%144,7%285,1%234,4%66
7,7%359,2%559,1%418,7%131

88,3%40483,4%50081,5%36984,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%18100,0%45100,0%42100,0%105
    2,2%1,9%1

93,2%1778,8%3574,9%3279,8%84
6,8%121,2%922,8%1019,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%1100,0%9100,0%10100,0%20

100,0%1    6,2%1
  19,1%28,3%112,8%3

  60,0%616,7%235,8%7
  20,9%275,0%745,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või 
osutanud teene
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,9%42,2%13,5%21,3%20

1,3%62,9%171,7%82,0%31
6,7%317,1%435,0%236,4%96

12,0%5515,1%9018,6%8415,2%230
40,7%18630,3%18235,8%16235,1%531
46,4%21253,1%31849,2%22349,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

3,6%161,7%102,3%112,4%37
9,9%4511,1%666,6%309,4%141

11,1%5117,9%10716,7%7615,5%234
16,1%7416,8%10120,0%9017,5%265

20,9%9618,2%10921,9%9920,1%304
45,8%21043,0%25844,9%20344,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise 
järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
13,2%6012,7%7620,4%9215,1%229
76,6%35073,3%43967,2%30472,5%1094

5,9%277,6%456,2%286,7%100

4,3%206,5%396,3%285,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele 

muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
,7%31,6%91,1%51,2%18

41,3%18938,2%22931,3%14237,1%560
58,0%26560,2%36167,6%30661,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%265100,0%361100,0%306100,0%933
5,8%156,5%237,3%226,5%61
2,5%71,6%61,5%51,8%17
9,3%255,7%205,2%166,5%61

47,2%12543,1%15642,2%12944,0%410
35,1%9343,2%15643,8%13441,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%265100,0%361100,0%306100,0%933

1,2%31,1%41,4%41,2%11
3,9%104,4%163,0%93,8%36
3,4%92,6%95,8%183,9%36

9,1%2413,1%4710,5%3211,1%104

20,4%5419,6%7131,9%9723,8%222
22,2%5925,2%9125,6%7824,5%228

29,6%7928,8%10436,9%11331,7%295

39,4%10546,3%16748,5%14845,0%420

73,1%19469,9%25266,0%20269,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
,4%22,9%17,6%31,5%22

71,0%32568,9%41367,8%30769,2%1045
28,6%13128,2%16931,6%14329,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%131100,0%169100,0%143100,0%443
1,6%2,7%1,7%11,0%4

76,1%9970,1%11870,8%10172,1%319
15,3%2013,4%2317,9%2615,4%68

7,1%915,7%2710,6%1511,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%29100,0%49100,0%41100,0%119

3,4%1    ,8%1
3,3%16,4%32,5%14,3%5

32,3%925,5%1327,6%1127,9%33
24,7%747,5%2323,9%1033,8%40
67,6%2053,2%2688,0%3668,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

2,1%105,8%354,8%224,4%66

86,7%39781,8%49183,1%37683,7%1263

11,2%5112,3%7412,2%5511,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
17,3%7915,4%9216,2%7316,2%245
35,5%16239,2%23540,1%18238,3%579
36,7%16834,4%20637,0%16835,9%541

6,8%317,7%464,4%206,4%97
3,7%173,3%202,3%103,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%48100,0%66100,0%30100,0%145

4,0%24,2%36,0%24,5%6

40,2%1946,0%3047,8%1544,5%64

55,8%2749,8%3346,2%1451,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige 
sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,4%21,3%8,2%1,7%10

10,9%5014,8%8911,1%5012,5%189
16,0%7312,9%7712,0%5413,6%205

18,6%8519,4%11712,5%5717,1%258

17,4%8019,7%11813,8%6217,2%260

21,6%9926,4%15826,8%12125,0%378

27,9%12726,2%15723,3%10625,8%390

28,4%13029,9%17928,4%12929,0%438

26,3%12130,1%18131,9%14429,5%445
29,4%13533,8%20336,0%16333,1%500

35,2%16143,9%26440,5%18340,3%608

56,6%25958,3%34965,5%29759,9%905

70,6%32370,1%42072,8%33071,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

12,9%5913,7%8210,8%4912,6%191

7,0%328,5%518,4%388,0%121

80,1%36677,8%46680,8%36679,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
,7%31,6%10,5%21,0%15

36,2%16636,7%22038,4%17437,1%560
63,1%28961,6%37061,1%27761,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
8,5%398,3%509,6%438,8%132

  ,2%1,3%1,1%2
3,6%174,4%272,9%133,7%56

58,1%26658,7%35264,6%29260,3%910
29,8%13628,4%17022,7%10327,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

1,9%91,2%71,3%61,4%22
3,8%174,1%244,3%204,1%61

5,6%265,1%306,1%285,6%84

8,7%408,0%489,1%418,6%129

9,5%4310,0%607,8%359,2%139

11,8%5410,3%629,3%4210,4%158
77,7%35676,8%46177,8%35277,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

2,0%9,9%6,4%21,1%16
1,6%72,3%142,8%132,2%33

2,3%103,6%224,1%183,4%51
4,0%183,2%195,1%234,0%60

5,3%247,4%446,9%316,6%99

11,7%539,8%598,4%3810,0%150
77,7%35678,7%47277,8%35278,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

17,1%7815,5%9320,6%9317,5%264

17,7%8118,1%10920,6%9318,7%283
14,7%6711,8%7018,2%8214,6%220
15,0%6818,2%10914,5%6616,1%243
35,6%16336,4%21826,2%11833,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

4,0%181,3%8,7%32,0%29
6,1%288,4%504,7%216,6%99

10,4%4810,0%6011,2%5110,5%158
9,9%4511,3%6812,2%5511,1%168

12,4%5719,7%11811,5%5215,0%227

60,0%27452,6%31662,2%28257,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
3,1%143,7%223,2%143,4%51

29,5%13527,2%16331,0%14029,1%439
67,4%30869,1%41465,8%29867,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%308100,0%414100,0%298100,0%1020
1,2%4,7%3,7%2,9%9

  1,3%5,3%1,6%6
1,5%52,0%82,0%61,9%19

43,2%13339,8%16545,6%13642,5%434
54,1%16756,2%23351,4%15354,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%5100,0%14100,0%7100,0%25

17,5%17,5%1  7,3%2

21,7%17,5%1  8,1%2
20,7%1  28,2%211,5%3

  20,9%341,7%322,7%6

  42,0%6  22,7%6

40,1%235,8%530,1%235,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
6,7%3111,6%707,0%328,8%132

54,2%24853,0%31841,3%18749,9%753
39,1%17935,4%21251,7%23441,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%179100,0%212100,0%234100,0%625

1,1%22,3%51,7%41,7%11
4,2%81,3%32,8%62,7%17
3,3%65,3%113,7%94,1%26

11,4%2011,0%2310,3%2410,8%68
15,1%2718,9%4017,8%4217,4%109
24,4%4420,0%4318,5%4320,7%129
29,9%5433,0%7036,3%8533,4%209
51,6%9230,5%6525,1%5934,5%216

25,5%4648,5%10369,4%16249,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%118100,0%143100,0%162100,0%423
5,0%63,0%45,6%94,6%19

25,1%3034,4%4925,6%4128,4%120

29,2%3514,9%2114,8%2418,9%80

13,7%1620,9%3027,5%4421,4%90

27,0%3226,8%3826,6%4326,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
,4%21,4%91,0%41,0%15

59,7%27355,0%33054,1%24556,1%848
27,2%12427,3%16329,9%13528,0%423
12,8%5816,3%9815,1%6814,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, 
suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%183100,0%261100,0%203100,0%647

3,1%62,2%61,0%22,1%14

3,4%63,1%8,4%12,4%15

1,8%35,0%136,1%124,4%29

9,1%1714,2%377,7%1610,7%69
10,2%1912,4%3213,2%2712,0%78

21,7%4021,5%5618,9%3820,7%134

58,2%10654,6%14365,2%13259,0%381

52,5%9657,1%14968,3%13859,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,2%1,1%1  ,1%2
1,0%4,2%1  ,4%5

,7%31,5%9,5%21,0%14

1,7%81,4%9,9%41,3%20
2,6%121,5%92,5%112,1%32

4,9%235,2%312,8%134,4%67

5,7%265,3%323,2%144,8%73

85,6%39289,2%53591,8%41588,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

14,9%6824,9%14938,1%17325,8%390

76,3%34962,4%37456,3%25564,8%979

8,8%4012,7%765,6%259,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
7,7%3514,1%8517,2%7813,1%198

69,2%31756,7%34058,4%26561,0%921
23,1%10629,1%17524,3%11025,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

2,6%123,6%212,2%102,9%43

6,1%286,7%406,0%276,3%96

7,7%355,9%358,3%387,2%108

7,2%3311,0%6611,9%5410,1%153

9,6%4411,5%6910,7%4910,7%161

9,3%4211,9%7113,2%6011,5%174
22,1%10119,3%11623,0%10421,2%321

21,5%9821,2%12721,6%9821,4%323

24,9%11430,6%18329,7%13528,6%432
32,4%14833,1%19939,8%18034,9%527
38,4%17637,5%22538,7%17538,1%576
47,6%21845,2%27143,1%19545,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste 
ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
12,4%579,9%598,3%3810,2%154
68,2%31267,7%40671,8%32569,1%1044
19,3%8822,3%13419,9%9020,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%88100,0%134100,0%90100,0%312

  2,5%36,0%52,8%9
,9%11,4%26,8%62,8%9

4,5%42,1%33,4%33,2%10
10,6%9,7%11,1%13,7%11

7,1%63,4%57,9%75,7%18
9,4%88,0%113,1%37,0%22

10,8%108,9%125,6%58,5%26
13,9%128,6%124,7%49,0%28

8,1%714,5%198,0%710,8%34
16,6%1519,7%2633,4%3022,8%71

31,8%2837,6%5031,2%2834,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,6%31,8%11,8%41,1%17

86,0%39385,9%51585,8%38985,9%1297

12,1%5611,4%6813,1%5912,1%183

1,3%6,9%6,2%1,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte 
www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%61100,0%74100,0%60100,0%196

5,0%31,4%13,4%23,1%6
5,7%33,0%23,0%23,9%8

  4,9%48,1%54,3%9

3,3%28,3%63,5%25,3%10

9,9%63,7%314,1%88,8%17

13,4%810,8%83,3%29,3%18
11,0%724,7%1816,6%1017,9%35

37,6%2322,5%1731,6%1930,0%59
22,5%1432,5%2439,4%2431,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
,4%23,1%19,9%41,6%25

96,9%44390,9%54592,0%41793,0%1405
2,7%125,9%367,1%325,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,2%1    ,1%1
2,5%111,1%72,1%101,8%28

5,1%232,9%172,5%113,4%52
4,9%229,3%5610,4%478,3%125
8,8%406,6%4010,9%498,6%129

31,0%14220,6%12413,5%6121,6%327
31,9%14649,6%29750,1%22744,4%670
55,3%25364,0%38464,7%29361,6%930
70,5%32370,3%42271,6%32470,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,2%1,2%1,2%1,2%3
2,2%102,4%151,6%72,1%32
6,1%284,8%294,2%195,0%76

8,1%378,8%5312,5%579,7%146

9,9%4513,4%8016,1%7313,1%199
17,9%8213,2%7912,9%5814,5%219

13,5%6217,6%10513,3%6015,0%227
68,3%31271,9%43174,3%33671,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
13,1%6011,5%6913,1%5912,5%188

3,7%175,4%325,1%234,8%72
26,4%12122,5%13524,8%11224,4%368
38,7%17734,9%21034,8%15836,0%544
18,1%8325,7%15422,2%10122,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga 
lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
10,1%468,7%528,2%379,0%136
33,8%15530,2%18140,3%18234,3%518

1,8%8,7%4,2%1,9%14
,8%4,8%5,4%2,7%10
,3%1  1,9%8,6%10
,9%41,1%7,2%1,8%12

5,7%263,9%232,2%103,9%59
4,4%203,2%191,6%73,1%47
1,9%91,3%81,4%61,5%23
5,5%256,1%365,0%235,6%84

12,7%5810,2%618,3%3710,4%157
10,1%4613,5%8114,6%6612,8%193
11,8%5420,4%12215,8%7116,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini 
väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda 
kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510
10,2%479,7%587,3%339,1%138
24,9%11424,1%14429,7%13426,0%393
17,7%8123,7%14218,0%8220,2%305
41,4%18935,2%21139,1%17738,2%577

5,8%277,3%445,9%276,4%97
5,6%264,4%264,3%194,7%71

25,1%11526,8%16129,3%13327,1%409
23,7%10827,9%16824,1%10925,5%385
38,8%17834,0%20439,3%17837,0%559

6,8%316,8%413,1%145,7%86
3,1%143,3%203,6%163,3%50

32,1%14729,4%17633,1%15031,3%473
30,3%13926,3%15826,2%11927,5%415
28,7%13134,9%21033,6%15232,6%493

5,9%276,0%363,5%165,2%79
4,0%183,5%215,0%234,1%62

45,0%20644,3%26653,0%24047,2%712
30,1%13828,9%17327,9%12628,9%437
16,6%7619,6%11812,8%5816,7%252

4,3%203,6%221,2%63,1%47
2,8%133,6%222,9%133,1%47

47,2%21644,1%26454,5%24748,2%727
29,8%13729,9%17929,7%13429,8%450
16,6%7619,2%11511,5%5216,1%243

3,6%163,2%191,5%72,8%42
3,9%183,2%193,4%153,5%53

24,1%11029,8%17841,9%19031,7%479
30,2%13827,8%16625,8%11727,9%422
36,7%16834,4%20626,1%11832,6%492

5,0%234,8%292,8%134,3%65
2,5%113,3%202,6%122,8%43

31,0%14233,7%20247,0%21336,9%557
36,8%16831,9%19128,5%12932,4%489
26,1%11927,0%16219,3%8824,4%369

3,6%164,1%252,5%113,5%52
2,2%102,1%131,9%92,1%31

63,7%29156,8%34171,4%32363,3%955
22,4%10326,3%15822,9%10424,1%364

9,1%4211,9%722,5%128,3%125
2,6%122,8%171,2%62,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole 
nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

  ,2%1,2%1,1%2

  ,3%2  ,1%2

  ,4%2  ,2%2
  2,1%131,0%51,1%17

2,5%121,4%82,2%102,0%30
1,8%84,6%283,0%143,3%50

4,6%215,5%336,1%285,4%82

6,5%307,7%4610,0%458,0%121

8,6%3910,3%628,8%409,3%141

79,2%36274,2%44575,1%34076,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%95100,0%142100,0%108100,0%345

4,8%510,2%153,1%36,5%22

11,3%117,7%113,8%47,5%26
11,6%118,2%125,3%68,2%28
10,7%1011,8%1711,0%1211,2%39

11,4%1116,9%2412,6%1414,0%48
18,1%1715,8%2217,1%1816,8%58
29,7%2813,3%1911,7%1317,3%60

20,5%2037,1%5347,7%5235,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%95100,0%142100,0%108100,0%345
11,6%118,8%1311,8%1310,5%36

  2,3%31,2%11,3%5
5,1%53,3%52,7%33,6%13

59,8%5756,7%8070,5%7661,9%214
23,5%2228,8%4113,8%1522,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%5100,0%8100,0%4100,0%17

    23,9%15,9%1
  12,7%1  5,9%1
  20,7%2  9,7%2

26,2%112,3%1  13,2%2

52,4%345,0%423,3%141,7%7

21,4%152,3%452,8%243,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega 
Haigekassas rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%458100,0%600100,0%453100,0%1510

,2%1,2%1,2%1,2%3
2,8%134,0%243,2%143,4%51
5,3%245,0%305,4%245,2%78
5,8%267,6%453,7%175,9%89
8,0%376,8%4112,8%589,0%135

10,0%468,2%4913,8%6310,4%158
12,2%5611,7%709,8%4411,3%171
10,8%4913,4%8019,4%8814,4%218
15,6%7215,9%9516,0%7215,8%239

18,4%8415,6%9314,6%6616,2%244
15,5%7118,6%11221,7%9818,6%281
16,3%7518,8%11321,6%9818,9%285
15,6%7121,0%12620,4%9219,2%289
17,6%8020,6%12320,5%9319,7%297

27,9%12823,2%13922,2%10024,3%368
25,9%11821,6%13032,1%14526,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Maa-asuladTeised linnadTallinn

ElukohatüüpKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%219100,0%322100,0%269100,0%810

,4%12,0%71,1%31,3%10
3,3%73,1%10,7%22,4%19

2,4%56,4%2110,9%296,8%55
13,2%2920,9%6721,3%5719,0%154
24,4%5318,0%5820,2%5420,5%166
26,9%5930,6%9831,0%8329,7%241
36,4%8033,5%10837,0%10035,4%287

37,2%8139,1%12635,8%9637,5%304
63,3%13963,6%20464,4%17363,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
5,0%406,7%485,8%88
8,1%656,1%437,1%108

27,1%21823,8%16825,5%386
47,7%38352,4%37049,9%754
12,1%9711,0%7811,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%803100,0%707100,0%1510
3,6%293,2%233,4%51
4,4%354,4%314,4%67

20,5%16519,0%13419,8%299
55,0%44257,8%40856,3%850
16,5%13215,6%11016,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
2,7%223,3%233,0%45

11,7%947,8%559,9%150
36,6%29434,7%24535,7%539
37,1%29839,9%28238,4%580
11,9%9514,3%10113,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

,8%6,6%4,7%10

1,0%8,4%3,7%11
1,2%10,7%51,0%15

,9%72,1%151,4%22

1,9%151,1%81,5%23
1,5%121,6%111,5%23
1,1%92,3%161,7%25
1,0%82,6%191,8%26

3,1%251,0%72,1%32
2,7%212,3%162,5%38
3,4%272,5%183,0%45

3,1%253,0%213,0%46

3,4%272,8%193,1%47
2,3%184,2%303,2%48

3,2%253,3%233,2%49
4,4%351,9%133,2%49

4,3%355,6%394,9%74

6,7%543,0%215,0%75

5,1%415,1%365,1%77

5,6%454,8%345,2%79

5,5%445,1%365,3%80

8,5%686,2%447,4%112
8,6%698,7%618,7%131

10,6%858,6%619,7%146
24,5%19729,7%21026,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

,5%4,6%4,5%8

1,0%8,6%4,8%12

,5%41,5%111,0%15
1,3%111,1%71,2%18

,9%81,6%111,2%19
2,2%18,9%61,6%24
2,3%182,4%172,3%35

3,7%304,4%314,0%61

3,8%314,7%334,2%64

4,3%355,6%404,9%74

5,4%434,8%345,1%77

7,3%595,6%396,5%98

5,9%487,3%516,6%99

8,2%665,4%386,9%104
7,4%599,9%708,6%129
9,8%7813,4%9411,5%173

12,6%10111,8%8312,2%185

50,8%40840,3%28445,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%803100,0%707100,0%1510
  ,3%2,1%2

2,0%161,5%111,8%27
11,3%9110,4%7310,9%164
37,7%30335,9%25436,9%556
37,2%29835,7%25236,5%551
11,9%9616,1%11413,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%803100,0%707100,0%1510
,2%2,6%4,4%6

58,0%46663,1%44660,4%912
41,8%33636,3%25639,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%336100,0%256100,0%592
,3%11,2%3,7%4

18,9%6318,4%4718,7%111

48,2%16245,7%11747,2%279
32,6%11034,6%8933,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
2,8%235,7%404,2%63

12,2%9823,7%16717,6%266
18,4%14818,7%13218,6%280
20,2%16318,4%13019,4%293
19,8%15917,2%12218,6%281
26,4%21216,3%11521,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

,1%1,3%2,2%3
,3%2,6%4,4%7

8,6%697,0%497,8%118

13,9%11210,6%7512,4%187
24,1%19313,8%9819,3%291
13,7%11028,8%20420,8%314
46,9%37732,2%22740,0%604
56,7%45633,9%23946,0%695
74,1%59557,0%40366,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%691100,0%499100,0%1190

,8%6,4%2,7%8

,6%41,1%5,8%10

1,2%81,0%51,1%13

2,0%14,5%21,4%16
1,8%121,7%91,7%21
1,9%132,1%112,0%24
1,9%132,7%132,2%26

2,7%192,0%102,4%29
3,7%261,3%72,7%32
2,9%205,1%263,8%46
4,5%313,3%174,0%48

4,5%314,5%224,5%54
5,5%383,6%184,7%56

4,1%296,0%304,9%59
4,8%335,8%295,2%62
6,4%444,4%225,6%66

5,4%376,9%346,0%72
12,3%8517,7%8814,6%174

56,6%39147,4%23652,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja 
teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis 

on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%691100,0%499100,0%1190

1,3%9,8%41,1%13

1,4%101,1%51,3%15
1,7%111,2%61,5%17

1,3%92,3%111,7%20

2,2%151,3%61,8%22

2,0%141,9%91,9%23

2,6%181,8%92,3%27

3,1%221,8%92,6%31

3,6%251,5%82,7%33

3,7%261,8%92,9%35

4,0%284,1%204,0%48

7,6%536,4%327,1%85
15,1%10415,6%7815,3%182
14,9%10319,3%9616,8%199

19,9%13813,9%6917,4%207
28,1%19433,0%16530,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes 
häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
100,0%1100,0%2100,0%3
100,0%1100,0%2100,0%3
100,0%112100,0%75100,0%187

1,8%21,1%11,5%3
19,4%2223,6%1821,1%39
78,8%8875,3%5777,4%145

100,0%456100,0%239100,0%695
1,7%81,2%31,5%11

15,7%7115,6%3715,7%109
82,7%37783,1%19982,8%576

100,0%377100,0%227100,0%604
1,4%5  ,9%5

22,9%8618,8%4321,4%129
75,7%28581,2%18577,8%470

100,0%193100,0%98100,0%291
2,1%41,0%11,7%5

22,5%4430,5%3025,2%73
75,4%14668,4%6773,1%213

100,0%595100,0%403100,0%998
,7%41,6%61,0%10

22,9%13619,3%7821,5%214
76,4%45579,1%31977,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja 
nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%112100,0%75100,0%187
4,1%5  2,5%5

48,9%5557,5%4352,3%98
47,0%5242,5%3245,2%84

100,0%456100,0%239100,0%695
,4%22,3%51,1%7

59,0%26962,6%15060,2%418
40,6%18535,1%8438,7%269

100,0%377100,0%227100,0%604
1,0%42,1%51,4%9

78,6%29674,2%16977,0%465
20,3%7723,7%5421,6%131

100,0%603100,0%411100,0%1013
1,7%101,2%51,5%15

68,7%41470,0%28869,3%702
29,6%17828,8%11829,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, 
haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%312100,0%199100,0%512
,7%23,8%81,9%10

4,2%135,8%124,8%25
1,7%5,6%11,3%7

17,9%5612,0%2415,6%80
75,5%23677,8%15576,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, 
haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%61100,0%25100,0%87

8,7%5  6,2%5
3,3%217,0%47,3%6

11,7%77,8%210,6%9
10,6%711,6%310,9%9

11,7%712,8%312,0%10

16,0%1023,3%618,2%16
44,2%2739,1%1042,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult 
osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%803100,0%707100,0%1510
1,4%112,1%151,7%26

44,9%36144,5%31444,7%675
53,7%43253,5%37853,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%432100,0%378100,0%809
,4%2  ,2%2

4,5%192,9%113,7%30
,6%3,5%2,6%5
,6%3,4%2,5%4

,7%3,3%1,5%4
1,5%6,5%21,0%8

1,6%71,5%61,6%13
3,9%172,6%103,3%27
2,2%102,5%102,4%19
1,3%64,0%152,6%21

1,4%61,6%61,5%12
10,0%437,9%309,0%73
9,4%4110,6%4010,0%81
6,4%286,1%236,3%51

55,4%23958,6%22256,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%803100,0%707100,0%1510
14,7%11814,8%10414,7%223

39,4%31643,5%30841,3%624
1,2%101,9%131,5%23
1,0%81,8%121,3%20

2,7%222,7%192,7%41

16,0%12914,9%10515,5%234

3,6%293,6%253,6%54
10,6%858,0%579,4%142
10,7%868,9%639,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest 
teatada?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%803100,0%707100,0%1510
2,5%205,3%383,8%58
3,7%303,7%263,7%55

16,2%13013,5%9514,9%225
59,8%48062,8%44461,2%924
17,8%14314,7%10416,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda 
perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
1,1%91,1%71,1%17

2,1%175,5%393,7%56
5,2%423,0%214,2%63

11,5%9210,0%7110,8%163
51,9%41756,1%39653,8%813
28,1%22624,3%17226,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
2,9%243,6%253,2%49

21,4%17232,7%23126,7%403
,8%7,9%7,9%13

2,3%192,4%172,3%35
42,2%33940,6%28741,5%626
30,2%24319,8%14025,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala …
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%787100,0%669100,0%1456
5,9%4711,3%758,4%122
6,6%525,4%366,1%88

12,9%10211,2%7512,1%177
40,6%31933,8%22637,4%545
34,0%26738,3%25736,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%595100,0%403100,0%998
5,3%325,1%215,2%52

30,6%18216,1%6524,7%247
14,6%8716,2%6515,3%152
27,8%16630,6%12329,0%289
21,6%12932,0%12925,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%786100,0%668100,0%1454
6,2%4910,0%677,9%115

13,8%10912,0%8013,0%189
80,0%62978,0%52179,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%109100,0%80100,0%189
  1,2%1,5%1

1,6%21,2%11,4%3

7,1%82,5%25,2%10
2,5%3  1,4%3

25,5%2832,3%2628,4%54

63,2%6962,8%5063,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%786100,0%668100,0%1454
4,8%3810,4%707,4%107
5,5%434,6%305,1%74
6,7%526,2%416,4%93

19,1%15017,3%11518,3%266
31,5%24725,5%17128,7%418
32,5%25536,1%24134,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%786100,0%668100,0%1454
7,1%5511,5%779,1%132

12,5%9816,2%10814,2%206

23,0%18020,9%13922,0%320
49,3%38846,5%31048,0%698

8,2%645,0%336,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%786100,0%668100,0%1454
1,5%122,3%161,9%28
2,7%212,1%142,4%36
9,3%737,2%488,3%121

57,2%45064,3%42960,5%879
29,2%23024,1%16126,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%94100,0%62100,0%157

1,0%1  ,6%1
2,8%33,1%22,9%5
2,2%24,6%33,1%5
5,4%53,2%24,5%7

7,7%71,6%15,3%8

14,0%1310,0%612,4%19
14,7%1420,9%1317,2%27

22,8%2116,5%1020,3%32

23,5%2224,8%1524,0%38

39,1%3736,9%2338,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%786100,0%668100,0%1454
1,9%152,4%162,1%31

8,4%665,5%377,1%103
44,9%35360,7%40652,2%758

3,7%292,9%193,3%48
19,0%15013,2%8816,4%238
22,1%17415,3%10219,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%324100,0%190100,0%514
,3%1,5%1,4%2

2,6%82,3%42,5%13
,6%2,5%1,6%3

15,4%5019,8%3817,0%87

4,6%154,8%94,7%24

43,6%14133,3%6339,8%205

33,0%10738,7%7435,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%631100,0%476100,0%1107
1,1%71,6%81,3%15

69,4%43878,6%37473,4%812
29,4%18619,8%9425,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata 
või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%631100,0%476100,0%1107
13,3%8418,1%8615,4%170

,7%4,7%3,7%8
1,1%71,3%61,2%13

52,8%33356,8%27054,5%604
32,0%20223,1%11028,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%11100,0%9100,0%21

9,1%1  4,9%1
11,3%1  6,2%1
11,3%110,7%111,0%2

11,6%110,5%111,1%2

29,0%330,6%329,7%6

27,7%348,2%537,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

5,8%466,0%435,9%89
4,9%4010,3%727,4%112
6,7%5410,1%718,3%125

87,7%70578,8%55783,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti 
teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%803100,0%707100,0%1510
3,1%257,2%515,0%76

88,8%71386,3%61087,6%1323
8,1%656,5%467,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%65100,0%46100,0%111

  2,2%1,9%1

2,5%2  1,5%2

  4,4%21,8%2
3,8%2  2,2%2

  9,3%43,8%4

3,5%25,9%34,5%5
1,5%18,7%44,5%5
8,8%64,9%27,2%8

7,5%511,0%59,0%10

9,8%69,8%49,8%11

17,8%1215,0%716,7%18

29,5%1922,5%1026,6%29

63,5%4166,9%3064,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%803100,0%707100,0%1510
3,3%265,7%404,4%67

56,8%45659,0%41757,8%873
39,9%32135,3%24937,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast 
kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%803100,0%707100,0%1510
26,7%21439,0%27632,4%490

28,9%23232,1%22730,4%459
,4%3  ,2%3

8,2%669,9%709,0%136
35,9%28819,0%13428,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja 
esmast meditsiinilist nõu küsida?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%803100,0%707100,0%1510

,6%51,8%131,2%17

75,4%60686,8%61480,8%1219

24,0%19311,4%8018,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%193100,0%80100,0%273
1,2%26,6%52,8%8
5,0%102,4%24,3%12

11,5%223,7%39,2%25
59,6%11555,2%4458,3%159
22,6%4432,1%2625,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti 
nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%803100,0%707100,0%1510
2,1%172,1%152,1%32

,5%4,5%4,5%8

6,9%557,9%567,4%111
11,0%8911,0%7811,0%167

3,9%312,3%163,1%47
7,2%588,1%577,6%115
2,9%232,6%182,8%42

30,7%24621,9%15526,5%401
34,9%28143,5%30738,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
1,7%142,1%151,9%29

,4%3,3%2,3%5

12,5%1019,8%6911,2%170
40,2%32340,0%28340,1%605

10,8%876,6%468,8%133
,3%2,3%2,3%4
,4%3,6%4,5%7

3,1%252,9%213,0%46
30,5%24537,5%26533,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
5,2%427,5%536,3%95
4,9%402,8%203,9%59

1,7%142,5%182,1%31

28,8%23123,0%16226,1%394

3,2%263,1%223,2%48

20,4%16420,9%14820,6%312

9,6%7713,7%9711,5%174

1,2%101,2%81,2%18

25,0%20125,2%17825,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

1,6%131,8%131,7%26

2,7%221,2%82,0%30

3,8%31,9%72,5%37
2,6%212,4%172,5%38

2,6%212,4%172,5%38

2,6%212,7%192,6%40
86,1%69189,7%63487,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal 
initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%456100,0%239100,0%695
1,8%82,1%51,9%13

22,4%10218,9%4521,2%148
15,3%7015,3%3715,3%106
29,3%13428,8%6929,1%203
31,2%14234,9%8432,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%456100,0%239100,0%695
,7%3,3%1,6%4

66,8%30469,6%16767,7%471
32,6%14830,1%7231,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%148100,0%72100,0%221

  1,8%1,6%1
4,6%72,7%24,0%9

6,1%91,3%14,6%10

4,7%74,7%34,7%10

4,5%77,6%65,5%12

6,1%94,8%35,7%13

8,0%125,6%47,2%16

9,4%147,1%58,6%19
9,5%1412,0%910,3%23

9,5%1414,3%1011,1%24

11,3%1718,4%1313,7%30

83,2%12390,6%6585,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral 
probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%456100,0%239100,0%695

2,1%103,2%82,5%17
35,5%16238,6%9236,6%254
62,4%28458,2%13960,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%162100,0%92100,0%254
  2,4%2,9%2

6,9%119,6%97,9%20

9,1%1513,0%1210,5%27

84,0%13675,0%6980,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud 
aega
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%162100,0%92100,0%254
2,3%47,4%74,2%11

59,7%9752,6%4957,1%145

3,6%61,9%23,0%8
34,4%5638,1%3535,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud 
aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%456100,0%239100,0%695
3,0%141,8%42,6%18

13,9%6314,3%3414,0%97
25,8%11722,4%5424,6%171
14,3%6517,1%4115,2%106

16,9%7714,1%3415,9%111
10,1%469,2%229,8%68

6,8%317,0%176,8%48
4,3%204,4%114,3%30
5,0%239,7%236,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%456100,0%239100,0%695
3,4%164,5%113,8%26

26,0%11823,4%5625,1%174
65,8%30063,6%15265,0%452

4,9%228,6%216,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%456100,0%239100,0%695

6,3%296,3%156,3%44

66,4%30269,5%16667,5%469

27,3%12524,2%5826,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima 
hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%456100,0%239100,0%695
1,0%41,3%31,1%8
3,1%143,1%73,1%21
8,4%387,2%178,0%56

55,1%25156,6%13655,6%387
32,4%14831,7%7632,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%52100,0%25100,0%77

3,7%27,3%24,8%4

7,9%44,0%16,6%5

9,0%54,0%17,4%6
9,1%57,2%28,5%7

22,9%129,3%218,6%14

22,5%1228,9%724,5%19

38,7%2067,3%1747,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel 
külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%456100,0%239100,0%695

,5%21,6%4,9%6

86,8%39586,2%20686,6%602

12,7%5812,1%2912,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%375100,0%227100,0%603
1,7%62,0%41,8%11

18,7%7018,3%4218,6%112
17,5%6614,2%3216,3%98
28,8%10823,5%5326,8%162
33,2%12542,1%9636,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%428100,0%479100,0%907
19,4%8326,1%12522,9%208
10,5%4518,3%8814,6%133
15,3%6614,3%6914,8%134
43,7%18736,3%17439,8%361
11,0%474,9%247,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati 
hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
6,4%5112,5%899,3%140

13,1%10523,7%16818,1%273

9,8%7812,3%8711,0%165

23,8%19120,3%14322,1%334
34,0%27322,2%15728,5%430
13,0%1048,9%6311,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%375100,0%398100,0%773
1,2%41,3%51,3%10
3,6%144,5%184,1%31
2,7%103,2%133,0%23

,6%21,0%4,8%6

5,5%216,6%266,1%47

42,9%16135,7%14239,2%303

43,6%16347,6%18945,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite 
hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
4,3%348,2%586,1%92
1,9%15,8%51,4%20
4,7%385,3%385,0%75

48,7%39157,0%40352,6%794
40,4%32528,6%20234,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%53100,0%43100,0%96

  4,5%22,0%2
  7,8%33,5%3

7,1%46,6%36,9%7
6,2%39,8%47,8%8

9,6%512,5%510,9%10
43,6%2336,4%1640,3%39

61,8%3348,8%2156,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%803100,0%707100,0%1510
3,6%297,9%565,6%85

84,7%68183,7%59184,2%1272
11,7%948,4%5910,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Hambaarsti vastuvõtt on 
tasuline/kallis 
Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Hambaarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Hambaarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Muu põhjus
Hambaarst polnud 
kompetentne/pädev
Hambaarst asub kaugel 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%94100,0%59100,0%153

,8%11,4%11,1%2

2,1%2  1,3%2
2,1%23,0%22,4%4

4,1%43,0%23,6%6
4,6%43,4%24,2%6

5,7%54,4%35,2%8

3,3%310,1%65,9%9

42,1%4030,0%1837,4%57

68,5%6476,4%4571,5%110

K65.  Millised probleemid tekkisid Teil seoses hambaarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%803100,0%707100,0%1510

,4%3,8%5,5%8

69,9%56175,7%53572,6%1096

29,8%23923,5%16626,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%239100,0%166100,0%405
3,4%83,5%63,4%14
3,4%8,6%12,2%9

10,9%2620,2%3314,7%59

2,3%61,2%21,9%8

1,7%4,5%11,2%5

56,6%13547,3%7952,8%214

21,8%5226,8%4423,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma 
pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%239100,0%166100,0%405

7,1%1710,5%188,5%34
2,7%61,9%32,4%10
7,8%194,9%86,6%27

50,9%12251,8%8651,2%208
31,6%7630,8%5131,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%222100,0%149100,0%371

63,8%14264,9%9764,3%238
3,8%91,1%22,7%10
4,0%92,5%43,4%13

20,8%4620,0%3020,5%76
7,6%1711,4%179,1%34

100,0%222100,0%149100,0%371

8,7%195,3%87,3%27
3,0%72,5%42,8%10
5,6%122,5%44,3%16

55,3%12366,9%9959,9%222
27,5%6122,9%3425,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%31100,0%11100,0%42

  7,0%11,9%1

7,4%28,3%17,6%3
14,7%5  10,7%5
13,8%416,8%214,6%6
21,1%711,3%118,5%8

19,5%632,5%423,0%10
28,3%916,5%225,1%11

19,7%641,2%525,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest 
häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%239100,0%166100,0%405
1,7%42,8%52,1%9
1,8%41,8%31,8%7
5,8%143,3%54,8%19
7,5%189,6%168,3%34

43,8%10549,0%8145,9%186
39,4%9433,5%5637,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%239100,0%166100,0%405
1,3%33,5%62,2%9
4,9%122,4%43,9%16
6,1%152,5%44,7%19

50,6%12147,5%7949,3%200
37,1%8944,0%7339,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%26100,0%8100,0%35

4,1%113,3%16,3%2

5,0%124,0%29,5%3
6,8%219,2%29,7%3

37,3%1035,4%336,9%13

69,7%1843,5%463,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%803100,0%707100,0%1510

  ,3%2,1%2

79,4%63781,7%57780,5%1215

20,6%16618,0%12719,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%166100,0%127100,0%293

,8%1  ,4%1

1,3%2  ,7%2
6,6%113,8%55,4%16

10,8%18,8%16,4%19

8,9%157,1%98,1%24

80,0%13393,0%11985,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%166100,0%127100,0%293
  1,7%2,7%2

22,3%3718,2%2320,5%60
29,5%4920,8%2625,7%75
26,8%4535,1%4530,4%89

21,4%3524,2%3122,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%803100,0%707100,0%1510

,2%1,2%1,2%3

78,6%63284,9%60081,6%1232

21,2%17014,9%10518,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%170100,0%105100,0%276
1,1%2,9%11,0%3
8,5%155,6%67,4%20
6,3%117,3%86,7%18

19,3%3318,8%2019,1%53
64,8%11067,3%7165,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas 
…? 

100,0%170100,0%105100,0%276
,5%1,9%1,6%2

50,8%8653,0%5651,7%142
48,7%8346,1%4947,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 
ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%83100,0%49100,0%132
1,0%12,1%11,4%2

95,6%7991,9%4594,2%124
3,4%36,0%34,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Pikk …
KOKKU 100,0%3100,0%3100,0%6

100,0%3100,0%3100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%170100,0%105100,0%276
2,2%43,9%42,9%8
5,5%96,2%75,8%16

60,5%10361,1%6460,7%167
31,8%5428,8%3030,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%13100,0%11100,0%24

6,4%1  3,5%1
6,1%111,4%18,5%2

  29,6%313,3%3
28,9%431,2%329,9%7

66,0%927,8%348,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%402100,0%345100,0%746

8,3%3313,7%4710,8%81

1,8%72,1%71,9%14

55,8%22452,4%18054,2%405

34,1%13731,8%11033,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%803100,0%707100,0%1510

18,7%15018,4%13018,6%280

41,0%33041,9%29641,4%626

40,2%32339,7%28140,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%803100,0%707100,0%1510
2,7%212,7%192,7%41
1,7%141,7%121,7%26

95,6%76895,5%67595,6%1443

8,4%4610,3%509,3%96

4,8%266,7%335,7%59

86,8%47682,9%40285,0%878
25,1%20230,8%21727,8%419
13,8%11114,8%10514,3%215
61,1%49154,4%38558,0%875

6,2%5010,8%768,3%126
70,1%56364,5%45667,5%1019
23,7%19024,8%17524,2%365

,7%6,9%6,8%12

2,6%212,6%182,6%39

96,7%77796,6%68296,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%803100,0%707100,0%1510
7,6%6110,3%728,9%134
9,7%7811,8%8410,7%162

82,6%66477,9%55180,4%1214
5,4%439,3%667,2%109
7,3%5911,9%849,5%143

87,3%70178,8%55783,3%1258
18,8%15121,6%15320,1%304
10,5%8410,9%7710,7%161
70,7%56867,5%47769,2%1045

5,7%46  5,7%46
85,9%690  85,9%690

8,4%68  8,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%803100,0%707100,0%1510

43,0%34550,2%35546,4%700

5,5%455,4%385,5%83

51,5%41444,4%31348,2%727
7,5%6011,5%829,4%142
1,4%114,4%312,8%42

91,1%73284,1%59487,8%1326

17,7%14226,7%18921,9%331

13,9%11111,9%8413,0%196

68,4%55061,3%43465,1%983

13,0%10423,1%16317,7%268

4,0%325,0%354,5%67

83,0%66771,9%50877,8%1175

22,5%18024,5%17323,4%354

9,0%729,4%679,2%139

68,6%55166,1%46767,4%1018

23,1%18626,2%18524,6%371

8,8%718,8%628,8%133

68,1%54765,0%45966,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%803100,0%707100,0%1510

39,5%31744,4%31441,8%631

2,8%233,6%253,2%48

57,6%46352,0%36855,0%831
12,0%9615,6%11113,7%207
13,7%11011,8%8312,8%193
74,3%59772,6%51373,5%1110
19,6%15734,7%24526,7%403

2,5%203,8%273,1%47
77,9%62661,5%43570,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%803100,0%707100,0%1510
4,3%355,5%394,9%74
2,0%162,9%202,4%36

93,7%75391,6%64892,7%1400

35,9%28835,7%25235,8%540

9,2%7410,8%7610,0%151

54,9%44153,5%37854,2%819

15,4%12418,9%13317,0%257

4,3%354,3%304,3%65

80,3%64576,8%54378,7%1188
5,3%436,4%455,8%88
8,0%646,1%437,1%107

86,8%69787,6%61987,1%1316
6,8%546,4%456,6%100
2,1%175,9%413,8%58

91,2%73287,7%62089,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

,4%3,9%6,6%9

2,2%182,5%172,3%35
3,2%262,5%182,9%44

3,0%243,7%263,3%50
10,4%848,5%609,5%144

83,1%66884,5%59783,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi 
saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%112100,0%83100,0%195

,9%1  ,5%1

1,1%11,0%11,1%2
1,8%22,3%22,0%4
6,1%73,2%34,9%9

21,3%2438,4%3228,6%56

68,8%7755,1%4662,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%112100,0%83100,0%195

,7%1  ,4%1
  1,2%1,5%1

1,8%21,0%11,4%3
2,6%3  1,5%3
7,0%86,4%56,7%13

44,2%4923,5%2035,3%69

43,7%4968,0%5754,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%112100,0%83100,0%195

1,8%2  1,0%2
  2,7%21,2%2

5,7%63,2%34,6%9
9,6%114,2%37,3%14

18,9%2122,2%1820,3%40
36,3%4116,9%1428,0%55

31,0%3555,6%4641,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%112100,0%83100,0%195

,7%1  ,4%1

,9%11,0%11,0%2
2,6%31,0%11,9%4
2,1%23,3%32,6%5

20,6%238,9%715,6%30

73,1%8285,8%7278,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%18100,0%10100,0%28

  7,9%12,8%1
4,5%1  2,9%1

  8,0%12,9%1
  8,0%12,9%1
  8,0%12,9%1
  8,2%13,0%1

4,7%1  3,0%1
5,3%1  3,4%1

5,4%1  3,5%1
5,9%1  3,7%1
5,9%1  3,7%1
5,9%1  3,8%1
7,3%1  4,7%1

  18,1%26,5%2
14,5%3  9,3%3

5,5%117,9%210,0%3
9,3%212,5%110,5%3

23,0%4  14,7%4
20,5%419,3%220,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te 
pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

1,3%101,2%91,3%19

3,0%242,0%142,5%38
5,6%452,9%214,4%66
7,0%5610,6%758,7%131

84,8%68183,8%59284,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust 

pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%66100,0%40100,0%105
  2,4%1,9%1

81,8%5476,3%3079,8%84
18,2%1221,3%819,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%12100,0%8100,0%20

  14,9%16,2%1
15,1%29,6%112,8%3

40,3%529,3%235,8%7
44,6%546,2%445,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud 
(mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

1,3%111,3%91,3%20

2,1%172,0%142,0%31
4,0%329,0%646,4%96

16,3%13114,0%9915,2%230
40,9%32928,6%20235,1%531
46,7%37553,6%37949,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

2,5%202,4%172,4%37
9,5%769,2%659,4%141

13,3%10718,0%12715,5%234
15,3%12320,1%14217,5%265

19,8%15920,4%14420,1%304
48,5%39039,8%28144,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse 
arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
14,5%11615,9%11315,1%229
71,9%57873,1%51772,5%1094

7,6%615,6%406,7%100

6,1%495,3%385,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama 

politseile või mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%803100,0%707100,0%1510
1,3%101,0%71,2%18

35,0%28139,4%27937,1%560
63,7%51259,5%42161,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%512100,0%421100,0%933
5,5%287,8%336,5%61
2,0%101,6%71,8%17
6,9%356,2%266,5%61

43,3%22244,8%18844,0%410
42,3%21639,7%16741,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%512100,0%421100,0%933

1,6%8,8%31,2%11
4,3%223,2%133,8%36
3,3%174,6%193,9%36

12,2%629,8%4111,1%104

22,9%11724,9%10523,8%222
23,2%11926,1%11024,5%228

33,3%17029,8%12531,7%295

46,3%23743,5%18345,0%420

69,1%35470,1%29569,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%803100,0%707100,0%1510
1,0%82,0%141,5%22

64,6%51974,4%52669,2%1045
34,4%27623,6%16729,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%276100,0%167100,0%443
,4%12,0%31,0%4

72,2%19971,9%12072,1%319
17,0%4712,7%2115,4%68
10,4%2913,5%2211,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%76100,0%44100,0%119

1,3%1  ,8%1
3,7%35,2%24,3%5

31,7%2421,2%927,9%33
30,8%2339,1%1733,8%40
67,7%5170,2%3168,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%803100,0%707100,0%1510

3,6%295,2%374,4%66

83,6%67283,7%59283,7%1263

12,7%10211,0%7811,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma 
terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%803100,0%707100,0%1510
15,1%12217,4%12316,2%245
39,0%31337,6%26538,3%579
37,1%29834,5%24435,9%541

5,5%447,5%536,4%97
3,3%263,0%213,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%70100,0%74100,0%145

3,9%35,0%44,5%6

52,0%3737,3%2844,5%64

44,1%3157,7%4351,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata 
määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

,6%5,8%6,7%10

13,4%10711,5%8112,5%189
12,8%10314,5%10213,6%205

16,0%12818,4%13017,1%258

16,6%13417,9%12617,2%260

26,1%21023,9%16925,0%378

26,8%21524,8%17525,8%390

30,6%24627,2%19229,0%438

28,5%22930,6%21629,5%445
34,0%27332,1%22733,1%500

45,9%36933,8%23940,3%608

59,9%48259,9%42359,9%905

71,8%57770,2%49671,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates 
sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%803100,0%707100,0%1510

12,0%9613,4%9512,6%191

8,3%677,7%548,0%121

79,7%64178,9%55879,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%803100,0%707100,0%1510
,5%41,5%111,0%15

29,7%23945,5%32237,1%560
69,8%56153,0%37461,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%803100,0%707100,0%1510
5,6%4512,4%888,8%132

,1%1,2%1,1%2
4,0%323,5%253,7%56

59,8%48160,8%43060,3%910
30,5%24523,2%16427,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna 
on …?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

1,3%111,6%111,4%22
2,7%225,6%404,1%61

6,1%494,9%355,6%84

10,0%807,0%498,6%129

9,3%759,1%649,2%139

11,9%968,7%6210,4%158
77,3%62177,5%54777,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel 
arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

1,1%91,1%81,1%16
2,5%201,9%132,2%33

4,5%362,1%153,4%51
2,5%205,7%404,0%60

7,0%566,2%446,6%99

11,4%918,3%5910,0%150
78,0%62678,3%55378,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel 
apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%803100,0%707100,0%1510

11,1%8924,7%17517,5%264

18,8%15118,7%13218,7%283
17,5%14111,2%7914,6%220
17,1%13715,0%10616,1%243
35,5%28530,4%21533,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

2,5%201,3%92,0%29
6,8%556,3%456,6%99

11,2%909,7%6810,5%158
5,8%4717,2%12211,1%168

16,9%13612,9%9115,0%227

59,6%47955,6%39357,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja 
ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
2,3%194,6%323,4%51

22,8%18336,1%25529,1%439
74,9%60159,3%41967,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%601100,0%419100,0%1020
,3%21,6%7,9%9
,6%3,6%3,6%6

1,8%112,0%81,9%19
40,0%24146,1%19342,5%434
57,3%34449,6%20854,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%14100,0%11100,0%25

  16,6%27,3%2

7,2%19,2%18,1%2
13,7%28,8%111,5%3

33,1%59,4%122,7%6

24,5%320,4%222,7%6

27,4%444,8%535,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%803100,0%707100,0%1510
8,3%679,2%658,8%132

46,9%37753,2%37649,9%753
44,8%36037,5%26541,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%360100,0%265100,0%625

2,2%81,1%31,7%11
2,7%102,6%72,7%17
3,7%134,7%124,1%26
8,7%3113,7%3610,8%68

19,4%7014,7%3917,4%109
22,6%8118,2%4820,7%129
35,1%12631,0%8233,4%209
32,0%11538,0%10134,5%216

49,1%17750,7%13449,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%259100,0%163100,0%423
4,7%124,3%74,6%19

30,0%7825,9%4228,4%120

19,0%4918,7%3018,9%80

21,4%5621,3%3521,4%90

24,8%6429,8%4926,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud 
valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
,7%61,3%91,0%15

52,8%42559,9%42356,1%848
30,4%24425,3%17928,0%423
16,1%12913,5%9514,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist 
aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%373100,0%274100,0%647

1,5%62,8%82,1%14

2,2%82,5%72,4%15

5,0%193,7%104,4%29

11,5%439,7%2610,7%69
9,4%3515,6%4312,0%78

12,2%4632,3%8820,7%134

62,1%23254,7%15059,0%381

67,3%25148,4%13259,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

,1%1,1%1,1%2
,2%1,6%4,4%5
,5%41,4%101,0%14

,7%62,0%141,3%20
1,1%93,3%232,1%32

4,5%364,3%304,4%67

4,5%365,2%374,8%73

90,3%72587,3%61788,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna 
olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%803100,0%707100,0%1510

25,5%20526,1%18525,8%390

64,7%52064,9%45964,8%979

9,7%789,0%639,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
12,3%9914,0%9913,1%198
58,3%46964,1%45361,0%921
29,4%23621,9%15525,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

2,5%203,3%232,9%43

3,1%2510,1%716,3%96

5,4%439,2%657,2%108

11,2%908,9%6310,1%153

11,0%8910,2%7210,7%161

13,0%1049,8%6911,5%174
23,0%18419,3%13621,2%321

25,7%20716,5%11721,4%323

33,2%26723,3%16528,6%432
39,3%31629,8%21134,9%527
41,2%33134,6%24438,1%576
46,0%36944,6%31545,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, 
haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku 

kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%803100,0%707100,0%1510
10,9%889,3%6610,2%154
61,9%49877,3%54669,1%1044
27,1%21813,4%9520,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%218100,0%95100,0%312

3,5%81,1%12,8%9
2,8%62,9%32,8%9
2,8%64,0%43,2%10
5,2%11  3,7%11
6,5%143,9%45,7%18
7,6%175,6%57,0%22

10,3%224,2%48,5%26
7,7%1711,9%119,0%28
9,3%2014,4%1410,8%34

22,5%4923,5%2222,8%71

33,9%7434,7%3334,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%803100,0%707100,0%1510

,8%71,5%111,1%17

82,9%66689,4%63285,9%1297

15,0%1218,8%6312,1%183

1,3%11,3%2,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või 
külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%131100,0%65100,0%196

3,9%51,5%13,1%6
2,6%36,5%43,9%8
3,5%56,1%44,3%9

4,9%66,0%45,3%10

8,0%1010,6%78,8%17

10,6%146,6%49,3%18
15,5%2022,7%1517,9%35

31,0%4128,1%1830,0%59
32,2%4230,1%1931,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni 
jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
,6%52,7%191,6%25

94,3%75891,6%64793,0%1405
5,0%405,7%405,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

  ,2%1,1%1
1,0%82,8%191,8%28

3,5%283,3%243,4%52
8,6%697,9%568,3%125
7,4%599,9%708,6%129

21,0%16922,3%15821,6%327
44,5%35744,3%31344,4%670
65,4%52657,2%40461,6%930
73,3%58967,8%47970,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

,1%1,3%2,2%3
2,0%162,2%152,1%32
6,2%503,7%265,0%76

12,9%1046,0%439,7%146

12,4%10014,0%9913,1%199
16,3%13112,5%8914,5%219

15,4%12414,6%10315,0%227
70,7%56872,5%51271,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%803100,0%707100,0%1510
12,3%9912,7%9012,5%188

4,6%375,0%354,8%72
25,3%20323,3%16524,4%368
37,0%29735,0%24736,0%544
20,9%16824,0%17022,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga 

pikad
B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt 

pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%803100,0%707100,0%1510
8,7%709,4%669,0%136

32,0%25736,9%26134,3%518
,8%61,0%7,9%14
,7%5,7%5,7%10

1,1%9,1%1,6%10
,7%6,8%6,8%12

4,3%353,4%243,9%59
2,9%233,4%243,1%47
1,5%121,5%111,5%23
6,5%524,6%325,6%84

12,3%998,2%5810,4%157
12,0%9613,7%9712,8%193
16,6%13316,2%11516,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti 
juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%803100,0%707100,0%1510
8,7%709,6%689,1%138

24,9%20027,2%19326,0%393
21,6%17418,6%13120,2%305
38,3%30838,1%26938,2%577

6,4%526,4%466,4%97
5,3%424,1%294,7%71

25,4%20429,0%20527,1%409
26,6%21424,2%17125,5%385
37,4%30036,7%25937,0%559

5,4%436,0%435,7%86
2,7%224,0%293,3%50

30,0%24132,8%23231,3%473
29,3%23525,4%18027,5%415
32,7%26232,6%23132,6%493

5,3%435,1%365,2%79
4,4%353,8%274,1%62

47,6%38246,7%33047,2%712
29,3%23628,5%20128,9%437
16,3%13117,1%12116,7%252

2,4%193,9%283,1%47
3,3%263,0%213,1%47

49,6%39946,5%32948,2%727
29,6%23830,0%21229,8%450
14,9%12017,4%12316,1%243

2,5%203,1%222,8%42
3,2%263,8%273,5%53

28,9%23234,9%24731,7%479
29,9%24025,7%18127,9%422
33,6%27031,5%22232,6%492

4,4%354,1%294,3%65
2,9%232,8%202,8%43

35,2%28338,8%27436,9%557
34,2%27430,3%21432,4%489
24,3%19524,6%17424,4%369

3,4%283,5%253,5%52
1,9%152,3%162,1%31

64,9%52161,4%43463,3%955
23,3%18725,1%17824,1%364

7,8%638,8%628,3%125
2,2%172,4%172,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole 
nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

,1%1,1%1,1%2

,2%2  ,1%2

  ,3%2,2%2
,8%61,6%111,1%17

2,3%181,7%122,0%30
4,3%352,1%153,3%50

7,1%573,5%255,4%82

9,4%766,4%468,0%121

11,7%946,6%479,3%141

71,2%57281,5%57676,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid 
Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%226100,0%120100,0%345

5,6%138,3%106,5%22

7,9%186,7%87,5%26
8,7%207,4%98,2%28

10,0%2313,5%1611,2%39

13,8%3114,4%1714,0%48
18,7%4213,3%1616,8%58
17,6%4016,7%2017,3%60

33,6%7640,1%4835,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%226100,0%120100,0%345
9,9%2211,6%1410,5%36
1,0%21,9%21,3%5
5,2%12,7%13,6%13

60,6%13764,4%7761,9%214
23,3%5321,4%2622,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%14100,0%3100,0%17

7,2%1  5,9%1
  32,6%15,9%1

6,0%126,6%19,7%2
16,1%2  13,2%2

51,0%7  41,7%7

38,4%567,4%243,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei 
jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%803100,0%707100,0%1510

  ,4%3,2%3
5,0%401,5%113,4%51
6,8%543,4%245,2%78
4,7%387,2%515,9%89

10,2%827,5%539,0%135
11,5%939,2%6510,4%158
16,4%1325,5%3911,3%171
14,9%12013,8%9814,4%218
17,2%13814,3%10115,8%239

17,1%13715,1%10716,2%244
19,3%15517,8%12618,6%281
19,9%16017,8%12618,9%285
22,4%18015,5%10919,2%289
20,7%16618,5%13019,7%297

20,5%16528,7%20324,3%368
27,5%22124,4%17226,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
NaineMees

SuguKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%463100,0%347100,0%810

1,4%71,1%41,3%10
2,1%102,7%92,4%19

6,8%316,9%246,8%55
20,1%9317,5%6119,0%154
20,6%9620,3%7020,5%166
31,3%14527,6%9629,7%241
37,0%17133,3%11535,4%287

42,6%19730,6%10637,5%304
59,5%27669,4%24163,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
8,8%424,4%455,8%88
9,9%485,9%607,1%108

26,5%12825,1%25825,5%386
43,1%20853,1%54649,9%754
11,8%5711,5%11811,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
3,9%193,2%333,4%51
6,3%313,5%364,4%67

29,3%14215,4%15819,8%299
48,0%23260,2%61856,3%850
12,5%6017,7%18216,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
2,0%103,4%353,0%45

11,0%539,4%969,9%150
40,0%19333,6%34535,7%539
35,1%17040,0%41038,4%580
11,8%5713,6%13913,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

1,0%5,5%5,7%10

1,1%5,6%6,7%11
,6%31,1%121,0%15

2,1%101,1%111,4%22

,7%41,9%191,5%23
2,1%101,2%131,5%23
,8%42,1%211,7%25
,9%42,1%221,8%26

1,2%62,5%262,1%32
1,4%73,0%312,5%38
3,8%192,6%263,0%45

5,4%261,9%203,0%46

7,1%341,2%133,1%47
4,4%212,6%273,2%48

6,1%301,9%193,2%49
3,5%173,1%323,2%49

3,1%155,8%594,9%74

7,3%353,9%405,0%75

5,2%255,0%515,1%77

2,3%116,6%675,2%79

3,1%156,4%655,3%80

4,7%238,7%897,4%112
12,9%626,7%688,7%131

6,8%3311,0%1139,7%146
25,1%12127,8%28526,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

,4%2,6%6,5%8

,7%3,9%9,8%12

,7%31,1%121,0%15
,8%41,4%141,2%18

1,0%51,4%141,2%19
1,0%51,9%191,6%24
4,0%191,6%162,3%35

4,0%194,1%424,0%61

7,1%342,9%294,2%64

7,0%343,9%404,9%74

6,9%334,3%445,1%77

5,3%267,1%736,5%98

11,8%574,1%426,6%99

6,6%327,0%726,9%104
11,6%567,2%738,6%129

9,3%4512,5%12811,5%173
16,4%7910,3%10512,2%185

39,2%18949,0%50345,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
  ,2%2,1%2

2,1%101,6%171,8%27
13,9%679,5%9710,9%164
39,3%19035,7%36636,9%556
33,7%16337,8%38836,5%551
11,1%5315,2%15613,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
,4%2,4%4,4%6

58,4%28261,4%63060,4%912
41,3%19938,3%39339,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%199100,0%393100,0%592
  1,0%4,7%4

16,4%3319,9%7818,7%111

52,2%10444,6%17547,2%279
31,4%6334,6%13633,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
4,8%233,9%404,2%63

22,0%10615,5%15917,6%266
20,2%9817,8%18318,6%280
19,9%9619,1%19719,4%293
15,5%7520,1%20718,6%281
17,7%8623,6%24221,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

  ,3%3,2%3
,7%4,3%3,4%7

9,9%486,9%717,8%118

11,4%5512,8%13212,4%187
15,7%7621,0%21519,3%291
25,3%12218,6%19120,8%314
37,1%17941,4%42540,0%604
49,0%23744,6%45846,0%695
62,8%30367,6%69566,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%357100,0%832100,0%1190

1,4%5,4%3,7%8

1,1%4,7%6,8%10

,8%31,2%101,1%13

1,9%71,1%91,4%16
2,0%71,6%131,7%21
3,9%141,2%102,0%24
2,0%72,3%192,2%26

2,8%102,2%192,4%29
3,3%122,4%202,7%32
5,5%203,1%263,8%46
1,5%55,1%434,0%48

3,0%115,2%434,5%54
4,3%154,9%414,7%56

6,1%224,4%374,9%59
5,2%195,2%445,2%62
3,3%126,5%545,6%66

5,3%196,4%536,0%72
22,2%7911,3%9414,6%174

42,0%15057,4%47752,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja 
teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis 

on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%357100,0%832100,0%1190

1,4%5,9%81,1%13

1,3%51,2%101,3%15
2,3%81,1%91,5%17

1,3%51,9%151,7%20

2,4%91,6%131,8%22

2,2%81,8%151,9%23

2,5%92,2%182,3%27

1,9%72,9%242,6%31

4,7%171,9%162,7%33

1,3%53,6%302,9%35

6,6%243,0%254,0%48

11,7%425,1%437,1%85
24,6%8811,3%9415,3%182
14,3%5117,8%14816,8%199

14,0%5018,8%15717,4%207
24,2%8732,7%27230,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes 
häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
  100,0%3100,0%3
  100,0%3100,0%3

100,0%55100,0%132100,0%187
1,8%11,4%21,5%3

26,3%1419,0%2521,1%39
71,9%4079,7%10577,4%145

100,0%237100,0%458100,0%695
,8%21,9%91,5%11

18,4%4414,2%6515,7%109
80,8%19183,9%38482,8%576

100,0%179100,0%425100,0%604
  1,2%5,9%5

31,7%5717,0%7221,4%129
68,3%12281,8%34777,8%470

100,0%76100,0%215100,0%291
  2,3%51,7%5

32,0%2422,8%4925,2%73
68,0%5274,9%16173,1%213

100,0%303100,0%695100,0%998
,4%11,3%91,0%10

30,6%9317,5%12121,5%214
69,0%20981,2%56477,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja 
nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%55100,0%132100,0%187
3,3%22,1%32,5%5

57,8%3250,0%6652,3%98
38,9%2147,9%6345,2%84

100,0%237100,0%458100,0%695
,4%11,4%61,1%7

64,1%15258,2%26760,2%418
35,5%8440,4%18538,7%269

100,0%179100,0%425100,0%604
1,0%21,6%71,4%9

78,4%14176,4%32477,0%465
20,6%3722,0%9421,6%131

100,0%307100,0%706100,0%1013
1,1%31,6%121,5%15

75,6%23266,5%47069,3%702
23,3%7231,9%22529,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, 
haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%143100,0%369100,0%512
,7%12,4%91,9%10

7,0%104,0%154,8%25
1,3%21,3%51,3%7

19,9%2814,0%5215,6%80
71,2%10178,4%28976,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, 
haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%30100,0%56100,0%87

14,3%41,8%16,2%5
20,9%6  7,3%6

10,9%310,5%610,6%9
6,0%213,5%810,9%9

17,1%59,2%512,0%10

9,5%322,8%1318,2%16
31,8%1048,5%2742,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult 
osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
,8%42,1%221,7%26

40,8%19746,5%47844,7%675
58,4%28251,4%52753,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%282100,0%527100,0%809
  ,3%2,2%2

2,8%84,2%223,7%30
  ,9%5,6%5

,4%1,6%3,5%4

1,1%3,2%1,5%4
2,3%6,4%21,0%8

2,4%71,1%61,6%13
5,1%142,3%123,3%27
1,4%42,9%152,4%19
1,1%33,4%182,6%21

2,1%61,2%61,5%12
11,0%317,9%429,0%73
11,8%339,0%4710,0%81
11,4%323,5%186,3%51

47,1%13362,1%32856,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
10,9%5316,6%17014,7%223

41,5%20041,2%42341,3%624
1,4%71,6%171,5%23
1,2%61,4%151,3%20

1,5%73,3%342,7%41

19,6%9513,5%13915,5%234

2,9%143,9%403,6%54
9,3%459,5%979,4%142

11,8%579,0%929,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest 
teatada?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
5,4%263,1%323,8%58
5,4%262,9%293,7%55

21,9%10611,7%12014,9%225
58,2%28162,6%64361,2%924

9,2%4419,8%20316,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda 
perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
1,6%8,9%91,1%17

3,8%183,6%373,7%56
4,7%224,0%414,2%63

14,2%699,2%9510,8%163
59,2%28651,3%52753,8%813
16,5%8030,9%31826,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
3,1%153,3%343,2%49

30,4%14725,0%25626,7%403
1,3%6,7%7,9%13
2,2%112,4%252,3%35

46,5%22539,1%40141,5%626
16,5%8029,5%30325,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%465100,0%992100,0%1456
11,4%536,9%698,4%122

9,2%434,6%466,1%88
15,7%7310,5%10412,1%177
38,6%17936,9%36637,4%545
25,1%11741,1%40736,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%303100,0%695100,0%998
4,2%135,7%405,2%52

24,5%7424,9%17324,7%247
16,8%5114,6%10115,3%152
26,6%8130,0%20829,0%289
28,0%8524,9%17325,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%465100,0%989100,0%1454
7,8%368,0%797,9%115

16,4%7611,4%11313,0%189
75,8%35280,6%79879,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%76100,0%113100,0%189
  ,9%1,5%1
  2,4%31,4%3

6,8%54,1%55,2%10
2,5%2,7%11,4%3

26,8%2029,5%3328,4%54

64,0%4962,4%7063,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala …
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%465100,0%989100,0%1454
6,7%317,7%767,4%107
7,3%344,0%405,1%74
8,3%385,6%556,4%93

22,6%10516,2%16018,3%266
30,7%14327,8%27528,7%418
24,4%11438,7%38234,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%465100,0%989100,0%1454
9,2%439,0%899,1%132

10,0%4616,1%16014,2%206

26,3%12220,0%19822,0%320
50,2%23347,0%46548,0%698

4,4%207,8%776,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%465100,0%989100,0%1454
2,1%101,8%181,9%28
3,1%142,1%212,4%36

12,5%586,4%638,3%121
67,9%31657,0%56460,5%879
14,4%6732,7%32426,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%73100,0%84100,0%157

1,4%1  ,6%1
3,8%32,2%22,9%5
2,6%23,6%33,1%5
1,2%17,5%64,5%7

6,2%44,5%45,3%8

11,3%813,4%1112,4%19
14,9%1119,1%1617,2%27

28,2%2013,4%1120,3%32

23,8%1724,2%2024,0%38

37,4%2738,8%3338,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%465100,0%989100,0%1454
1,8%82,3%232,1%31

5,7%267,7%767,1%103
48,1%22454,0%53552,2%758

6,5%301,8%183,3%48
20,4%9514,4%14316,4%238
17,5%8119,7%19519,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%176100,0%338100,0%514
  ,6%2,4%2

3,3%62,0%72,5%13
  ,9%3,6%3

29,1%5110,7%3617,0%87

5,2%94,4%154,7%24

37,7%6640,9%13839,8%205

24,7%4340,6%13735,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%336100,0%770100,0%1107
1,2%41,4%111,3%15

75,5%25472,5%55873,4%812
23,3%7826,2%20225,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata 
või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%336100,0%770100,0%1107
17,2%5814,6%11315,4%170

1,3%4,4%3,7%8
1,5%51,0%81,2%13

61,8%20851,4%39654,5%604
18,3%6232,5%25128,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%9100,0%11100,0%21

  9,0%14,9%1
  11,2%16,2%1
  20,1%211,0%2

24,6%2  11,1%2

43,9%418,0%229,7%6

31,5%341,7%537,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

4,9%246,4%655,9%89
8,0%397,2%747,4%112

14,2%685,5%568,3%125
76,7%37186,8%89183,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti 
teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
4,2%205,4%565,0%76

86,9%42088,0%90487,6%1323
9,0%436,6%677,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%43100,0%67100,0%111

2,3%1  ,9%1

  2,4%21,5%2

4,6%2  1,8%2
1,9%12,4%22,2%2

4,6%23,3%23,8%4

8,5%41,9%14,5%5
4,6%24,4%34,5%5
4,7%28,8%67,2%8

8,8%49,1%69,0%10

10,8%59,2%69,8%11

15,9%717,1%1216,7%18

27,2%1226,3%1826,6%29

69,9%3061,7%4164,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
4,8%234,2%434,4%67

51,9%25160,6%62257,8%873
43,3%20935,2%36137,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast 
kella 18?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
30,4%14733,4%34332,4%490

23,2%11233,8%34730,4%459
,2%1,2%2,2%3

20,9%1013,4%359,0%136
25,4%12229,2%30028,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja 
esmast meditsiinilist nõu küsida?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

2,0%10,7%81,2%17

83,8%40579,3%81480,8%1219

14,1%6819,9%20518,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%68100,0%205100,0%273
3,0%22,7%62,8%8

  5,7%124,3%12
6,4%410,2%219,2%25

74,6%5152,9%10858,3%159
15,9%1128,6%5925,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti 
nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
1,8%92,2%232,1%32

,8%4,4%4,5%8

5,8%288,1%837,4%111
11,1%5411,0%11311,0%167

2,7%133,4%343,1%47
10,8%526,1%637,6%115

4,7%231,9%192,8%42
25,4%12327,1%27826,5%401
36,9%17839,9%41038,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
1,4%72,1%221,9%29

,2%1,4%4,3%5

11,7%5711,0%11311,2%170
44,6%21638,0%39040,1%605

7,7%379,4%968,8%133
,2%1,3%3,3%4
,9%4,3%3,5%7

1,1%54,0%413,0%46
32,3%15634,5%35433,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
2,8%147,9%816,3%95
1,7%85,0%513,9%59

2,9%141,7%172,1%31

30,1%14524,2%24826,1%394

4,6%222,5%253,2%48

23,0%11119,5%20120,6%312

15,1%739,8%10111,5%174

1,7%81,0%101,2%18

18,0%8728,4%29225,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

1,2%61,9%201,7%26

3,0%141,5%162,0%30

3,0%152,2%232,5%37
2,5%122,5%262,5%38

2,5%122,6%262,5%38

3,1%152,4%242,6%40
88,3%42787,5%89887,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal 
initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%237100,0%458100,0%695
1,9%51,9%91,9%13

18,9%4522,4%10321,2%148
17,7%4214,0%6415,3%106
32,3%7727,5%12629,1%203
29,1%6934,2%15632,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%237100,0%458100,0%695
,4%1,7%3,6%4

53,2%12675,2%34567,7%471
46,5%11024,1%11031,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%110100,0%110100,0%221

  1,1%1,6%1
1,8%26,2%74,0%9

6,1%73,0%34,6%10

6,6%72,8%34,7%10

5,6%65,4%65,5%12

3,1%38,3%95,7%13

13,6%15,9%17,2%16

9,2%108,1%98,6%19
14,5%166,1%710,3%23

14,2%168,0%911,1%24

21,2%236,2%713,7%30

85,9%9585,3%9485,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral 
probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%237100,0%458100,0%695

2,6%62,4%112,5%17
46,0%10931,7%14536,6%254
51,4%12265,9%30260,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%109100,0%145100,0%254
  1,5%2,9%2

10,0%116,4%97,9%20

14,1%157,7%1110,5%27

75,9%8384,4%12380,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud 
aega
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%109100,0%145100,0%254
6,7%72,2%34,2%11

47,0%5164,7%9457,1%145

3,8%42,4%43,0%8
42,5%4630,6%4535,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud 
aega
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%237100,0%458100,0%695
3,2%82,3%102,6%18

18,3%4311,8%5414,0%97
23,0%5425,5%11724,6%171
17,7%4214,0%6415,2%106

18,5%4414,6%6715,9%111
5,8%1411,9%549,8%68
5,5%137,5%346,8%48
2,5%65,3%244,3%30
5,4%137,2%336,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%237100,0%458100,0%695
3,7%93,8%173,8%26

26,5%6324,3%11125,1%174
66,8%15864,1%29465,0%452

3,0%77,8%366,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%237100,0%458100,0%695

3,5%87,7%356,3%44

65,5%15568,5%31467,5%469

31,0%7323,8%10926,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima 
hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%237100,0%458100,0%695
1,2%31,1%51,1%8
3,5%82,9%133,1%21

10,4%256,7%318,0%56
67,1%15949,7%22855,6%387
17,8%4239,6%18232,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%33100,0%44100,0%77

5,4%24,4%24,8%4

6,5%26,7%36,6%5

5,5%28,8%47,4%6
5,0%211,0%58,5%7

13,1%422,7%1018,6%14

27,2%922,5%1024,5%19

67,7%2233,0%1447,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel 
külastuskorral eriarstiga rahule
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%237100,0%458100,0%695

  1,4%6,9%6

90,0%21384,9%38986,6%602

10,0%2413,8%6312,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%178100,0%425100,0%603
2,3%41,6%71,8%11

13,0%2320,9%8918,6%112
15,4%2716,7%7116,3%98
25,0%4427,6%11726,8%162
44,4%7933,3%14136,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%305100,0%602100,0%907
16,4%5026,3%15822,9%208
12,7%3915,6%9414,6%133
21,4%6511,5%6914,8%134
38,8%11840,3%24339,8%361
10,7%336,4%387,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati 
hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
6,3%3110,6%1099,3%140

22,9%11115,8%16218,1%273

14,8%729,1%9411,0%165

22,2%10722,1%22722,1%334
24,9%12030,2%31028,5%430

8,8%4312,2%12511,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%290100,0%483100,0%773
  2,0%101,3%10

2,9%94,7%234,1%31
2,5%73,2%163,0%23

1,3%4,5%2,8%6

7,2%215,4%266,1%47

45,8%13335,3%17039,2%303

40,3%11748,9%23645,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite 
hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
5,6%276,4%656,1%92
2,5%12,8%81,4%20
6,8%334,1%435,0%75

62,7%30347,9%49152,6%794
22,4%10840,8%41934,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%45100,0%51100,0%96

2,2%11,9%12,0%2
4,7%22,4%13,5%3
4,1%29,3%56,9%7
4,5%210,8%67,8%8

18,2%84,5%210,9%10
50,1%2331,7%1640,3%39

54,1%2457,7%2956,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
4,3%216,2%645,6%85

77,4%37487,4%89884,2%1272
18,3%896,3%6510,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

  ,8%8,5%8

73,8%35672,1%74072,6%1096

26,2%12727,1%27926,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%127100,0%279100,0%405
3,6%53,3%93,4%14
3,9%51,5%42,2%9
8,9%1117,3%4814,7%59

,9%12,3%71,9%8

,8%11,3%41,2%5

57,8%7350,5%14152,8%214

24,0%3023,8%6623,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma 
pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%127100,0%279100,0%405

10,5%137,6%218,5%34
3,5%41,8%52,4%10
7,7%106,1%176,6%27

52,8%6750,5%14151,2%208
25,4%3233,9%9531,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%113100,0%258100,0%371

49,2%5670,9%18364,3%238
4,0%42,2%62,7%10
5,0%62,7%73,4%13

29,4%3316,5%4320,5%76
12,4%147,7%209,1%34

100,0%113100,0%258100,0%371

14,3%164,3%117,3%27
2,8%32,8%72,8%10
6,0%73,6%94,3%16

52,1%5963,4%16359,9%222
24,8%2826,0%6725,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%17100,0%25100,0%42

  3,1%11,9%1

6,0%18,7%27,6%3
  17,8%510,7%5

25,4%47,5%214,6%6
20,1%317,4%418,5%8

34,5%615,3%423,0%10
39,4%715,6%425,1%11

6,2%138,3%1025,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest 
häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%127100,0%279100,0%405
2,1%32,1%62,1%9

  2,7%71,8%7
5,1%64,6%134,8%19
7,8%108,6%248,3%34

44,3%5646,7%13045,9%186
40,7%5235,3%9937,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%127100,0%279100,0%405
2,8%41,9%52,2%9
5,4%73,2%93,9%16
5,4%74,3%124,7%19

57,3%7345,7%12749,3%200
29,1%3744,8%12539,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%14100,0%21100,0%35

8,1%15,2%16,3%2

16,7%24,8%19,5%3
  16,1%39,7%3

50,4%728,0%636,9%13

53,8%769,7%1563,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

  ,2%2,1%2

85,6%41478,0%80180,5%1215

14,4%7021,8%22419,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%70100,0%224100,0%293

  ,6%1,4%1

1,6%1,4%1,7%2
1,2%16,7%155,4%16

11,7%84,8%116,4%19

15,5%115,8%138,1%24

82,8%5886,6%19485,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%70100,0%224100,0%293
  1,0%2,7%2

11,1%823,4%5220,5%60
30,9%2224,1%5425,7%75
37,0%2628,4%6430,4%89

21,0%1523,1%5222,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

  ,2%3,2%3

82,2%39781,3%83581,6%1232

17,8%8618,5%19018,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%86100,0%190100,0%276
1,1%11,0%21,0%3
6,3%57,9%157,4%20
3,9%38,0%156,7%18

15,6%1320,7%3919,1%53
73,1%6362,5%11865,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%86100,0%190100,0%276
  ,9%2,6%2

58,4%5048,6%9251,7%142
41,6%3650,5%9647,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. 
Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%36100,0%96100,0%132
  1,9%21,4%2

94,2%3494,3%9094,2%124
5,8%23,8%44,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%2100,0%4100,0%6

100,0%2100,0%4100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%86100,0%190100,0%276
3,7%32,5%52,9%8
2,3%27,3%145,8%16

66,6%5758,1%11060,7%167
27,3%2332,1%6130,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%5100,0%19100,0%24

16,0%1  3,5%1
  10,9%28,5%2

45,5%24,2%113,3%3
  38,3%729,9%7

38,5%251,7%1048,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%196100,0%551100,0%746

14,1%289,6%5310,8%81

2,2%41,9%101,9%14

56,7%11153,3%29454,2%405

27,1%5335,2%19433,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

21,6%10417,1%17618,6%280

37,9%18343,1%44241,4%626

40,5%19639,8%40840,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%483100,0%1027100,0%1510
2,5%122,8%282,7%41
3,0%151,1%111,7%26

94,4%45696,1%98795,6%1443

20,9%59,1%919,3%96

  5,8%595,7%59

79,1%1985,1%86085,0%878
24,3%11729,4%30227,8%419
11,7%5615,5%15914,3%215
64,1%31055,1%56658,0%875
5,4%269,7%1008,3%126

66,0%31968,1%70067,5%1019
28,6%13822,1%22724,2%365

,4%2,9%10,8%12

2,1%102,8%292,6%39

97,4%47196,2%98896,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

ÜLDARSTIABI
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%483100,0%1027100,0%1510
12,3%597,3%748,9%134

6,3%3112,8%13110,7%162
81,4%39380,0%82180,4%1214
4,7%228,4%867,2%109
5,6%2711,3%1169,5%143

89,8%43480,3%82583,3%1258
22,4%10819,0%19520,1%304

7,3%3512,3%12610,7%161
70,2%33968,7%70669,2%1045

5,4%145,9%325,7%46
87,2%23085,2%46085,9%690

7,4%208,9%488,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%483100,0%1027100,0%1510

53,0%25643,2%44446,4%700

7,2%354,7%485,5%83

39,8%19252,1%53548,2%727
12,7%627,8%809,4%142

4,5%222,0%202,8%42
82,7%40090,2%92687,8%1326

26,5%12819,8%20321,9%331

14,3%6912,3%12713,0%196

59,2%28667,9%69765,1%983

22,7%11015,4%15817,7%268

6,7%323,4%354,5%67

70,6%34181,2%83477,8%1175

27,2%13221,6%22223,4%354

6,0%2910,7%1109,2%139

66,8%32367,7%69567,4%1018

29,7%14422,1%22724,6%371

9,5%468,5%878,8%133

60,8%29469,4%71266,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%483100,0%1027100,0%1510

49,9%24138,0%39041,8%631

5,0%242,3%243,2%48

45,1%21859,7%61355,0%831
14,7%7113,2%13613,7%207
14,6%7011,9%12312,8%193
70,7%34274,8%76973,5%1110
33,9%16423,3%23926,7%403

3,5%173,0%303,1%47
62,7%30373,8%75770,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?
RAVIMID
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%483100,0%1027100,0%1510
8,9%433,0%314,9%74
4,8%231,2%132,4%36

86,3%41795,8%98392,7%1400

39,4%19134,1%35035,8%540

7,2%3511,3%11610,0%151

53,4%25854,6%56154,2%819

25,0%12113,3%13617,0%257

5,7%273,7%384,3%65

69,3%33583,1%85378,7%1188
4,8%236,2%645,8%88
4,7%238,2%847,1%107

90,4%43785,6%87987,1%1316
9,4%465,3%546,6%100
6,9%332,4%253,8%58

83,6%40492,3%94889,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

,6%3,6%6,6%9

3,4%161,8%192,3%35
5,2%251,8%192,9%44

4,2%202,9%303,3%50
10,4%509,1%949,5%144

79,7%38585,7%88083,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi 
saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%78100,0%117100,0%195

  ,9%1,5%1

  1,8%21,1%2
2,6%21,7%22,0%4
8,5%72,4%34,9%9

29,0%2328,4%3328,6%56

59,9%4764,9%7662,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%78100,0%117100,0%195

  ,7%1,4%1
1,3%1  ,5%1

  2,4%31,4%3
  2,5%31,5%3

6,3%57,0%86,7%13

31,7%2537,7%4435,3%69

60,7%4749,6%5854,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%78100,0%117100,0%195

  1,7%21,0%2
  1,9%21,2%2

5,4%44,1%54,6%9
10,7%85,0%67,3%14

26,0%2016,5%1920,3%40
18,0%1434,8%4128,0%55

42,1%3341,1%4841,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%78100,0%117100,0%195

  ,7%1,4%1

2,4%2  1,0%2
3,7%3,7%11,9%4
2,6%22,6%32,6%5

15,3%1215,8%1815,6%30

76,0%5980,2%9478,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%14100,0%14100,0%28

  5,8%12,8%1
  5,8%12,9%1
  5,9%12,9%1
  5,9%12,9%1
  5,9%12,9%1

5,8%1  3,0%1
5,9%1  3,0%1

  7,0%13,4%1

  7,0%13,5%1
7,3%1  3,7%1
7,3%1  3,7%1
7,4%1  3,8%1
9,2%1  4,7%1
5,9%17,2%16,5%2

  18,9%39,3%3
12,8%27,1%110,0%3
11,7%29,2%110,5%3
28,9%4  14,7%4
19,9%320,1%320,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te 
pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

1,0%51,4%141,3%19

3,3%162,1%222,5%38
7,2%353,0%314,4%66
8,1%399,0%928,7%131

81,6%39485,6%87984,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust 

pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%50100,0%55100,0%105
  1,7%1,9%1

74,6%3784,4%4779,8%84
25,4%1313,9%819,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%13100,0%8100,0%20

  16,3%16,2%1
7,9%120,9%212,8%3

37,1%533,6%335,8%7
55,0%729,2%245,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud 
(mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

,8%41,5%161,3%20

1,6%82,2%232,0%31
6,5%316,3%656,4%96

16,3%7914,7%15115,2%230
27,4%13338,8%39835,1%531
54,7%26447,7%48949,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

,4%23,4%352,4%37
8,8%439,6%999,4%141

20,4%9813,2%13615,5%234
18,2%8817,2%17717,5%265

20,3%9820,0%20620,1%304
42,8%20745,2%46444,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse 
arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
13,5%6515,9%16315,1%229
72,3%35072,5%74572,5%1094

8,1%396,0%616,7%100

6,0%295,6%585,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama 

politseile või mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
1,9%9,8%81,2%18

47,8%23132,0%32937,1%560
50,3%24367,2%69061,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%243100,0%690100,0%933
8,5%215,8%406,5%61
2,2%51,7%121,8%17
6,0%146,8%476,5%61

46,4%11343,1%29744,0%410
36,8%8942,6%29441,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%243100,0%690100,0%933

1,2%31,3%91,2%11
5,4%133,2%223,8%36
5,4%133,4%233,9%36

12,4%3010,6%7311,1%104

32,1%7820,9%14423,8%222
26,5%6423,8%16424,5%228

31,7%7731,7%21831,7%295

53,2%12942,2%29145,0%420

63,4%15471,7%49469,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
2,4%111,0%111,5%22

80,0%38664,2%65969,2%1045
17,7%8534,8%35729,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%85100,0%357100,0%443
  1,2%41,0%4

74,2%6371,6%25672,1%319
11,4%1016,4%5915,4%68
14,5%1210,8%3911,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%22100,0%97100,0%119

  1,0%1,8%1
4,7%14,2%44,3%5

28,8%627,7%2727,9%33
51,5%1129,8%2933,8%40
49,7%1172,9%7168,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

6,8%333,2%334,4%66

85,8%41482,7%84983,7%1263

7,4%3614,1%14511,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma 
terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
18,3%8815,2%15616,2%245
44,4%21535,5%36438,3%579
30,5%14838,4%39435,9%541

5,4%267,0%716,4%97
1,3%74,0%413,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%32100,0%112100,0%145

5,6%24,2%54,5%6

57,4%1940,7%4644,5%64

37,0%1255,1%6251,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata 
määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

1,6%8,3%3,7%10

12,3%5912,6%12912,5%189
17,1%8311,9%12213,6%205

11,3%5519,8%20417,1%258

13,2%6419,1%19617,2%260

25,5%12324,9%25525,0%378

18,1%8729,5%30325,8%390

21,2%10232,7%33629,0%438

28,8%13929,9%30729,5%445
35,1%17032,2%33133,1%500

37,3%18041,7%42840,3%608

54,7%26462,4%64059,9%905

60,8%29475,9%77971,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates 
sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

15,4%7411,3%11612,6%191

8,9%437,6%788,0%121

75,7%36681,1%83379,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
,2%11,4%141,0%15

42,4%20534,6%35537,1%560
57,4%27864,0%65761,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
9,7%478,3%858,8%132

,3%1,1%1,1%2
4,2%203,5%363,7%56

68,0%32856,7%58260,3%910
17,9%8631,4%32327,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna 
on …?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

1,2%61,5%161,4%22
4,2%204,0%414,1%61

5,7%285,5%565,6%84

9,5%468,1%848,6%129

10,9%538,4%869,2%139

10,6%5110,4%10610,4%158
75,3%36478,3%80477,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel 
arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

1,3%61,0%101,1%16
2,0%102,3%242,2%33

4,6%222,8%283,4%51
4,8%233,6%374,0%60

9,6%465,2%536,6%99

7,4%3611,2%11510,0%150
76,9%37278,7%80878,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel 
apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

19,7%9516,4%16917,5%264

21,3%10317,6%18018,7%283
14,1%6814,8%15214,6%220
21,1%10213,8%14116,1%243
23,8%11537,5%38533,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

,2%12,8%282,0%29
6,0%296,9%706,6%99

10,3%5010,6%10910,5%158
14,8%729,4%9711,1%168

19,0%9213,2%13515,0%227

52,6%25460,2%61857,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja 
ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
3,5%173,3%343,4%51

33,2%16027,1%27829,1%439
63,2%30669,6%71567,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%306100,0%715100,0%1020
,9%3,8%6,9%9
,3%1,7%5,6%6

3,1%101,3%101,9%19
49,1%15039,7%28442,5%434
46,6%14257,4%41054,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%10100,0%15100,0%25

9,8%15,6%17,3%2

9,8%16,9%18,1%2
9,4%113,1%211,5%3

37,7%412,1%222,7%6

16,1%227,4%422,7%6

35,1%435,0%535,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%483100,0%1027100,0%1510
11,6%567,4%768,8%132
47,0%22751,2%52649,9%753
41,5%20041,4%42541,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%200100,0%425100,0%625

1,5%31,8%81,7%11
1,5%33,3%142,7%17
1,9%45,2%224,1%26
8,7%1711,9%5010,8%68

23,4%4714,6%6217,4%109
22,8%4619,7%8420,7%129
41,7%8429,4%12533,4%209
16,7%3342,9%18234,5%216

69,1%13840,6%17349,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%136100,0%287100,0%423
2,9%45,3%154,6%19

20,3%2832,3%9328,4%120

12,1%1622,1%6318,9%80

30,8%4216,9%4921,4%90

33,9%4623,4%6726,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud 
valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
,4%21,2%131,0%15

63,4%30752,7%54156,1%848
21,9%10630,9%31728,0%423
14,2%6915,2%15614,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist 
aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%174100,0%473100,0%647

2,1%42,1%102,1%14

3,9%71,8%92,4%15

9,1%162,7%134,4%29

12,0%2110,2%4810,7%69
20,0%359,1%4312,0%78

26,7%4618,5%8820,7%134

59,7%10458,7%27859,0%381

58,2%10159,7%28259,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

,2%1,1%1,1%2
  ,5%5,4%5

1,2%6,8%81,0%14

,8%41,6%171,3%20
,5%22,9%302,1%32

5,7%283,8%394,4%67

3,8%195,3%544,8%73

91,2%44187,8%90288,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna 
olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

17,7%8629,6%30425,8%390

78,2%37858,5%60164,8%979

4,1%2011,9%1229,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
14,7%7112,4%12713,1%198
55,8%27063,5%65261,0%921
29,5%14224,2%24825,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

2,7%132,9%302,9%43

9,4%454,9%506,3%96

6,9%337,3%757,2%108

11,9%589,3%9510,1%153

12,2%599,9%10210,7%161

16,7%819,0%9311,5%174
20,8%10021,5%22021,2%321

20,1%9722,0%22621,4%323

36,3%17525,0%25728,6%432
34,5%16735,1%36034,9%527
39,4%19037,5%38538,1%576
38,1%18448,8%50145,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, 
haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku 

kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
5,9%2912,2%12510,2%154

78,6%38064,7%66469,1%1044
15,5%7523,1%23820,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%75100,0%238100,0%312

11,7%9  2,8%9
7,1%51,5%42,8%9
3,6%33,1%73,2%10

  4,8%113,7%11
  7,5%185,7%18
  9,2%227,0%22

2,6%210,3%258,5%26
  11,8%289,0%28

4,0%313,0%3110,8%34
28,4%2121,0%5022,8%71

49,7%3729,2%6934,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%483100,0%1027100,0%1510

1,6%8,9%91,1%17

89,1%43184,4%86785,9%1297

8,7%4213,7%14112,1%183

,6%31,0%10,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või 
külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%45100,0%151100,0%196

  4,1%63,1%6
  5,0%83,9%8

10,3%52,6%44,3%9

9,4%44,0%65,3%10

12,7%67,7%128,8%17

4,6%210,7%169,3%18
35,0%1612,8%1917,9%35

17,1%833,9%5130,0%59
33,2%1531,0%4731,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni 
jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
1,6%81,6%171,6%25

87,9%42595,5%98093,0%1405
10,5%512,9%305,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

  ,1%1,1%1
1,6%81,9%201,8%28

2,6%133,8%393,4%52
15,5%754,9%508,3%125

7,1%349,2%958,6%129

7,6%3728,2%29021,6%327
55,5%26839,2%40244,4%670
62,6%30361,1%62861,6%930
69,4%33571,4%73370,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

,2%1,2%2,2%3
1,0%52,6%272,1%32
2,2%116,4%655,0%76

8,5%4110,3%1059,7%146

20,5%999,7%10013,1%199
11,0%5316,2%16614,5%219

14,3%6915,4%15815,0%227
74,2%35970,2%72171,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%483100,0%1027100,0%1510
14,4%7011,6%11912,5%188

4,5%224,9%504,8%72
17,2%8327,7%28524,4%368
34,0%16437,0%38036,0%544
29,9%14418,8%19322,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga 

pikad
B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt 

pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%483100,0%1027100,0%1510
4,9%2410,9%1129,0%136

39,0%18932,1%32934,3%518
  1,3%14,9%14

,4%2,8%8,7%10
1,0%5,5%5,6%10

,2%11,0%11,8%12
2,5%124,6%473,9%59
1,3%63,9%403,1%47
1,0%51,8%181,5%23
5,1%255,8%605,6%84
7,4%3611,8%12110,4%157

11,8%5713,3%13612,8%193
25,5%12312,2%12516,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti 
juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%483100,0%1027100,0%1510
8,5%419,4%979,1%138

28,9%14024,6%25326,0%393
21,0%10119,8%20420,2%305
33,5%16240,5%41638,2%577

8,2%405,6%586,4%97
3,6%175,3%544,7%71

33,0%15924,3%24927,1%409
23,9%11626,2%26925,5%385
33,0%15939,0%40037,0%559

6,5%315,3%545,7%86
2,2%113,9%403,3%50

36,6%17728,8%29631,3%473
23,7%11529,3%30127,5%415
32,0%15532,9%33832,6%493

5,5%275,1%525,2%79
4,3%214,0%414,1%62

54,3%26243,8%45047,2%712
27,7%13429,5%30328,9%437
10,1%4919,8%20316,7%252

3,7%182,8%293,1%47
2,3%113,5%363,1%47

56,5%27344,2%45448,2%727
28,6%13830,4%31229,8%450

9,6%4619,2%19716,1%243
3,0%152,7%282,8%42
2,7%133,8%393,5%53

43,4%21026,2%26931,7%479
28,0%13527,9%28627,9%422
23,1%11137,1%38132,6%492

2,8%135,0%514,3%65
2,5%123,0%312,8%43

48,8%23631,3%32136,9%557
29,5%14333,7%34632,4%489
16,3%7928,2%29024,4%369

2,8%143,8%393,5%52
2,1%102,1%212,1%31

63,4%30663,2%64963,3%955
27,3%13222,6%23224,1%364

4,8%239,9%1028,3%125
2,4%112,2%232,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole 
nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

  ,2%2,1%2

,2%1,1%1,1%2

,2%1,1%1,2%2
1,6%8,9%91,1%17

1,6%82,2%222,0%30
2,9%143,5%363,3%50

2,5%126,8%705,4%82

6,1%308,9%918,0%121

7,6%3710,1%1049,3%141

82,4%39873,0%74976,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid 
Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%77100,0%268100,0%345

16,5%133,6%106,5%22

4,0%38,5%237,5%26
4,3%39,4%258,2%28

12,9%1010,8%2911,2%39

15,7%1213,5%3614,0%48
8,2%619,3%5216,8%58

15,3%1217,9%4817,3%60

43,3%3333,7%9035,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%77100,0%268100,0%345
11,6%910,2%2710,5%36

  1,7%51,3%5
3,0%23,8%103,6%13

68,9%5359,9%16061,9%214
16,6%1324,4%6522,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%2100,0%15100,0%17

43,6%1  5,9%1
  6,9%15,9%1
  11,3%29,7%2
  15,3%213,2%2

  48,2%741,7%7

56,4%141,7%643,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei 
jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%483100,0%1027100,0%1510

,4%2,1%1,2%3
4,2%213,0%303,4%51
6,0%294,8%495,2%78
4,0%206,7%695,9%89
9,7%478,6%889,0%135

12,0%589,7%9910,4%158
5,7%2713,9%14311,3%171

14,0%6814,6%15014,4%218
13,6%6616,9%17415,8%239

13,0%6317,7%18116,2%244
18,5%8918,6%19118,6%281
22,8%11017,0%17518,9%285
19,9%9618,8%19319,2%289
20,3%9819,4%19919,7%297

30,8%14921,3%21924,3%368
22,2%10727,9%28626,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Mitte-eestlaneEestlane

RahvusKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%252100,0%558100,0%810

1,4%31,2%71,3%10
,4%13,3%182,4%19

15,4%393,0%166,8%55
31,0%7813,5%7519,0%154
21,6%5520,0%11120,5%166
33,8%8527,9%15529,7%241
39,3%9933,7%18835,4%287

46,6%11833,4%18637,5%304
56,9%14466,9%37363,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
8,2%245,2%134,2%114,5%125,4%179,1%115,8%88
8,7%256,6%179,0%246,8%185,5%175,5%77,1%108

26,1%7629,4%7734,5%9124,4%6619,7%6013,6%1625,5%386
47,4%13846,3%12143,0%11354,1%14756,9%17351,8%6249,9%754

9,6%2812,6%339,3%2510,2%2812,5%3820,0%2411,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
3,6%114,0%101,1%33,4%93,8%115,5%73,4%51
4,5%135,2%134,5%124,9%134,2%131,8%24,4%67

21,7%6320,7%5427,1%7115,8%4316,3%5015,5%1819,8%299
55,5%16258,0%15151,5%13559,7%16258,6%17851,6%6256,3%850
14,6%4312,1%3215,7%4116,2%4417,1%5225,6%3016,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
3,9%114,4%123,0%82,2%61,2%43,7%43,0%45

12,9%387,0%1813,2%3510,1%287,9%246,4%89,9%150
35,5%10340,8%10743,1%11338,3%10431,3%9513,7%1635,7%539
37,1%10836,7%9629,8%7836,9%10046,1%14148,0%5738,4%580
10,7%3111,1%2910,9%2912,4%3413,4%4128,3%3413,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,6%2,8%2,8%2,8%2,4%1,9%1,7%10

,8%21,1%31,1%3  ,9%3  ,7%11
,6%22,2%61,5%4,8%2,4%1  1,0%15

2,3%71,9%51,5%41,1%3,4%11,9%21,4%22

,8%21,5%41,5%41,5%42,5%8,9%11,5%23
2,5%71,5%41,1%31,9%51,3%4  1,5%23
1,7%51,8%52,6%71,5%4,8%31,8%21,7%25
2,0%61,8%51,5%41,9%51,2%42,7%31,8%26

3,9%112,9%81,9%51,5%4,8%3,9%12,1%32
2,2%72,2%6,7%23,7%103,0%93,6%42,5%38
3,1%94,0%114,9%131,5%42,1%61,8%23,0%45

3,4%103,3%95,3%142,3%61,7%51,8%23,0%46

4,0%125,6%151,5%41,5%43,8%12,9%13,1%47
3,4%102,5%72,6%71,5%45,1%154,6%53,2%48

1,7%54,1%111,9%57,6%212,5%8  3,2%49
2,8%82,9%83,4%93,4%94,2%131,9%23,2%49

6,1%185,1%135,6%156,0%162,5%83,6%44,9%74

6,2%185,6%153,8%104,6%125,9%181,8%25,0%75

2,0%61,8%54,9%136,4%1710,1%314,6%55,1%77

7,2%213,7%104,5%124,1%115,0%158,2%105,2%79

5,1%155,5%146,0%166,8%184,2%133,6%45,3%80

7,3%218,4%227,9%218,3%226,7%204,5%57,4%112
11,3%337,0%1814,7%396,0%166,7%213,6%48,7%131

8,4%2513,6%357,5%208,3%2211,2%348,2%109,7%146
23,6%6924,6%6422,8%6030,4%8326,7%8141,9%5026,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,6%2  ,4%11,5%4,4%1  ,5%8

,5%2,7%2,4%11,1%31,2%4,9%1,8%12

1,7%51,8%5,7%2,8%2,4%1  1,0%15
,6%21,8%51,5%4,7%21,2%41,8%21,2%18

1,7%51,8%51,1%31,5%4  1,8%21,2%19
2,0%61,5%43,0%81,5%4,8%3  1,6%24
2,0%62,2%62,6%73,0%82,5%8,9%12,3%35

3,6%114,8%136,4%174,1%113,3%10  4,0%61

8,7%254,8%133,7%101,9%52,5%82,7%34,2%64

3,7%114,4%126,0%166,1%165,4%172,7%34,9%74

7,6%225,2%146,7%183,4%94,2%131,8%25,1%77

5,0%158,1%218,6%238,2%225,0%151,8%26,5%98

7,3%215,9%159,8%266,1%165,9%181,8%26,6%99

7,0%205,5%146,1%167,5%208,3%256,4%86,9%104
7,6%227,7%206,7%185,6%158,8%2722,8%278,6%129
8,1%246,6%177,9%2112,1%3315,5%4726,4%3111,5%173

13,8%4015,1%3914,3%3810,2%2810,5%326,4%812,2%185

48,9%14248,9%12843,8%11552,6%14343,1%13128,2%3445,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
    ,4%1  ,4%1  ,1%2

5,1%152,2%61,9%5  ,4%1  1,8%27
22,0%6419,9%529,4%254,9%131,7%54,6%510,9%164
55,8%16350,8%13241,5%10928,6%7819,2%5913,6%1636,9%556
15,2%4425,0%6538,2%10048,1%13152,7%16141,8%5036,5%551

2,0%62,2%68,6%2318,4%5025,5%7840,0%4813,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
,8%2    ,8%2,4%1  ,4%6

28,9%8442,7%11159,2%15574,8%20383,3%25487,2%10460,4%912
70,2%20457,3%15040,8%10724,4%6616,3%5012,8%1539,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%204100,0%150100,0%107100,0%66100,0%50100,0%15100,0%592
  1,3%2,9%1    7,1%1,7%4

14,0%2913,5%2025,8%2819,8%1336,0%1821,3%318,7%111

46,8%9648,1%7246,9%5044,6%3048,6%2450,1%847,2%279
39,2%8037,2%5626,4%2835,5%2415,4%821,5%333,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
2,3%73,3%91,5%43,4%96,7%2011,9%144,2%63

11,2%3314,6%3819,9%5221,5%5820,6%6318,1%2217,6%266
10,7%3120,7%5420,6%5422,2%6018,4%5620,9%2518,6%280
22,2%6517,3%4524,8%6516,8%4617,6%5415,5%1819,4%293
25,3%7416,1%4215,7%4116,9%4618,0%5520,0%2418,6%281
28,3%8228,0%7317,5%4619,3%5218,8%5713,6%1621,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,8%2    ,4%1    ,2%3
  ,7%2    ,8%31,9%2,4%7

12,6%379,6%256,0%166,8%186,7%211,8%27,8%118

16,2%4712,9%3412,7%3311,6%3211,3%345,5%712,4%187
21,1%6122,5%5921,7%5716,6%4516,3%5016,3%1919,3%291
12,9%3816,1%4221,4%5624,8%6725,2%7728,1%3420,8%314
32,0%9342,5%11138,9%10243,7%11938,5%11752,0%6240,0%604
59,0%17250,5%13246,1%12139,9%10841,0%12531,0%3746,0%695
78,3%22875,9%19865,5%17259,4%16157,7%17652,7%6366,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%253100,0%217100,0%206100,0%204100,0%225100,0%83100,0%1190

,3%1,5%11,9%4,5%1,6%1  ,7%8

1,0%21,3%3,5%1,5%11,1%3  ,8%10

,3%12,2%5,5%12,5%5,6%1  1,1%13

1,9%51,4%31,5%31,5%3,6%11,3%11,4%16
2,9%72,2%51,9%41,0%21,1%3  1,7%21

,6%22,2%51,9%41,5%34,6%10  2,0%24
2,3%61,8%43,3%72,0%41,1%34,0%32,2%26

1,3%31,3%34,3%91,5%32,8%65,2%42,4%29
3,3%83,1%73,8%83,0%6  3,8%32,7%32
3,6%94,0%93,8%84,5%93,4%83,9%33,8%46
3,5%94,8%104,8%104,5%92,8%63,9%34,0%48

2,6%74,0%96,2%135,0%103,9%97,8%74,5%54
2,9%73,5%85,2%118,1%165,1%112,6%24,7%56

3,3%84,9%115,7%124,0%87,3%163,9%34,9%59
6,8%175,3%122,4%54,0%86,2%147,8%65,2%62
9,0%234,0%94,3%95,5%115,1%113,9%35,6%66

5,1%135,8%135,7%126,0%127,9%185,2%46,0%72
16,8%4314,2%3115,3%3214,0%2911,9%2715,6%1314,6%174

54,8%13950,9%11052,8%10952,3%10752,0%11754,4%4552,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis 
on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%253100,0%217100,0%206100,0%204100,0%225100,0%83100,0%1190

,6%21,3%3,5%1  2,8%61,3%11,1%13

1,6%42,2%51,9%4,5%1,6%1  1,3%15
1,3%31,3%32,8%62,0%4,6%1  1,5%17

2,3%61,3%33,3%7,5%11,1%31,3%11,7%20

2,9%72,2%52,9%6,5%1,6%11,3%11,8%22

1,3%3,9%21,0%23,0%62,9%63,9%31,9%23

1,6%43,1%72,9%62,0%41,7%42,7%22,3%27

1,9%52,2%51,9%42,5%53,4%85,2%42,6%31

3,6%92,2%52,9%62,0%43,4%81,3%12,7%33

2,6%63,1%74,3%94,5%91,7%4  2,9%35

3,9%104,0%93,4%75,5%114,5%101,3%14,0%48

5,8%157,2%167,2%158,5%177,9%185,2%47,1%85
16,6%4216,0%3517,7%3713,6%2815,3%347,8%615,3%182
13,5%3417,7%3814,3%2918,0%3718,1%4123,4%2016,8%199

17,4%4411,9%2617,2%3517,5%3622,0%5019,4%1617,4%207
33,5%8534,9%7626,0%5428,9%5926,5%6031,2%2630,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
100,0%2    100,0%1    100,0%3
100,0%2    100,0%1    100,0%3
100,0%47100,0%34100,0%33100,0%32100,0%34100,0%7100,0%187

1,7%12,9%1  3,2%1    1,5%3
20,9%1014,3%523,5%819,2%622,2%849,5%321,1%39
77,4%3782,8%2876,5%2677,5%2577,8%2750,5%377,4%145

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695
1,4%2,7%1,8%14,7%5  2,9%11,5%11

13,8%2416,0%2115,5%1915,1%1621,5%275,9%215,7%109
84,8%14683,3%11083,7%10180,3%8778,5%9891,1%3482,8%576

100,0%93100,0%111100,0%102100,0%119100,0%117100,0%62100,0%604
    ,9%11,7%21,1%11,8%1,9%5

26,4%2523,6%2620,3%2119,1%2319,6%2319,4%1221,4%129
73,6%6976,4%8578,8%8179,3%9479,4%9378,8%4977,8%470

100,0%61100,0%59100,0%57100,0%45100,0%50100,0%19100,0%291
1,3%11,6%11,7%12,2%12,6%1  1,7%5

21,5%1321,4%1331,0%1831,8%1420,5%1027,8%525,2%73
77,2%4776,9%4567,3%3866,0%3076,9%3872,2%1473,1%213

100,0%228100,0%198100,0%172100,0%161100,0%176100,0%63100,0%998
1,4%31,0%2  1,3%2  5,2%31,0%10

20,1%4620,0%4022,3%3822,1%3622,5%4024,1%1521,5%214
78,5%17979,1%15677,7%13476,6%12477,5%13670,7%4477,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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VanusKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%47100,0%34100,0%33100,0%32100,0%34100,0%7100,0%187
3,5%22,9%12,9%13,2%1    2,5%5

51,7%2462,9%2152,6%1838,6%1255,6%1949,5%352,3%98
44,9%2134,1%1144,4%1558,1%1844,4%1550,5%345,2%84

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695
1,4%21,4%2,8%11,9%2    1,1%7

64,3%11161,3%8161,8%7551,9%5656,0%7070,7%2660,2%418
34,2%5937,3%4937,4%4546,3%5044,0%5529,3%1138,7%269

100,0%93100,0%111100,0%102100,0%119100,0%117100,0%62100,0%604
,9%13,4%4,9%12,5%3    1,4%9

83,4%7880,9%9079,9%8269,8%8372,7%8577,3%4877,0%465
15,7%1515,7%1719,2%2027,6%3327,3%3222,7%1421,6%131

100,0%230100,0%199100,0%174100,0%166100,0%180100,0%65100,0%1013
2,5%61,5%31,1%21,2%2,7%11,7%11,5%15

70,5%16263,3%12667,3%11770,6%11772,4%13076,7%5069,3%702
27,1%6235,2%7031,6%5528,3%4726,9%4821,6%1429,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%109100,0%98100,0%90100,0%89100,0%96100,0%29100,0%512
2,2%21,9%2  3,5%31,3%13,7%11,9%10

2,2%27,9%84,4%43,5%35,4%57,4%24,8%25
2,3%21,0%12,1%2  1,3%1  1,3%7

11,2%1214,8%1417,5%1617,2%1517,4%1718,8%515,6%80
82,2%9074,5%7376,0%6975,8%6774,5%7170,1%2076,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011
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VanusKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%15100,0%15100,0%18100,0%15100,0%18100,0%5100,0%87

  6,3%111,4%26,7%17,3%1  6,2%5
  12,6%25,6%113,4%27,2%1  7,3%6

  18,5%316,8%313,3%27,3%1  10,6%9
33,5%56,3%15,6%1  14,2%3  10,9%9

  19,0%316,7%36,5%17,0%140,6%212,0%10

27,6%418,5%35,6%120,2%314,2%339,6%218,2%16
55,4%818,7%349,5%946,7%750,0%919,8%142,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011
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VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
2,2%7,7%21,5%41,9%51,7%52,7%31,7%26

44,9%13143,0%11241,2%10842,8%11645,3%13858,3%6944,7%675
52,9%15456,3%14757,3%15055,3%15053,1%16239,0%4753,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%154100,0%147100,0%150100,0%150100,0%162100,0%47100,0%809
,5%1,7%1        ,2%2

2,1%33,9%64,6%75,5%83,1%52,3%13,7%30
1,0%2  1,9%3      ,6%5
2,1%3    ,7%1    ,5%4

  ,7%11,3%2,7%1    ,5%4
2,2%31,3%21,3%2,7%1    1,0%8

1,6%22,6%41,3%22,1%3,8%1  1,6%13
5,9%93,2%52,6%4  4,8%82,3%13,3%27
2,6%42,6%41,9%34,7%7,8%1  2,4%19

  3,2%54,6%72,0%33,9%6  2,6%21

  2,6%41,9%32,7%4,8%1  1,5%12
7,4%118,5%139,8%1512,3%187,1%129,3%49,0%73
5,9%97,9%1212,5%1911,6%1714,1%232,3%110,0%81

12,8%208,5%126,0%92,1%33,2%52,3%16,3%51

55,8%8654,2%8050,2%7655,0%8361,3%9981,4%3856,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
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VanusKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
14,0%4114,2%3713,1%3413,5%3713,8%4226,3%3114,7%223

48,7%14244,1%11537,4%9839,5%10737,3%11439,9%4841,3%624
1,1%3,4%11,5%41,1%32,5%83,7%41,5%23
1,4%41,1%31,9%5,4%12,1%6,9%11,3%20

2,5%73,3%92,3%63,0%82,9%91,8%22,7%41

16,7%4915,2%4016,9%4416,9%4614,6%459,1%1115,5%234

2,8%81,5%47,9%213,8%103,3%10,9%13,6%54
5,9%1711,1%297,1%1911,2%3012,9%396,4%89,4%142
6,8%209,2%2412,1%3210,6%2910,4%3211,0%139,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?
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VanusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole …
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
4,2%122,5%73,7%104,1%112,9%97,3%93,8%58
4,2%122,9%84,1%113,0%85,0%15,9%13,7%55

14,1%4117,0%4421,1%5516,6%4510,9%335,4%614,9%225
62,8%18365,0%17053,8%14158,2%15864,5%19763,6%7661,2%924
14,6%4312,5%3317,2%4518,1%4916,7%5122,7%2716,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?
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VanusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
1,4%4,7%2,4%1,8%22,1%6,9%11,1%17

2,5%72,9%83,4%94,1%115,0%154,6%63,7%56
3,7%112,6%74,5%123,7%105,4%176,3%84,2%63

11,8%3410,7%2815,0%399,4%258,0%2410,0%1210,8%163
55,9%16357,0%14950,9%13455,0%14954,1%16545,4%5453,8%813
24,7%7226,1%6825,9%6827,0%7325,4%7732,8%3926,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
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VanusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
5,6%16,8%23,7%102,6%72,1%66,3%83,2%49

27,6%8027,6%7223,5%6226,3%7126,9%8230,2%3626,7%403
,6%2,4%11,5%4,7%21,3%4,9%1,9%13

1,4%42,2%62,3%61,9%53,3%103,6%42,3%35
38,8%11343,0%11237,9%9947,1%12843,5%13334,5%4141,5%626
26,0%7626,1%6831,1%8221,4%5822,9%7024,5%2925,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?
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VanusKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%284100,0%253100,0%255100,0%260100,0%291100,0%114100,0%1456
4,3%125,3%135,8%1510,2%2713,6%4013,4%158,4%122
7,5%218,0%205,8%154,8%125,3%153,9%46,1%88

15,6%4411,5%2910,1%2610,6%2812,3%3612,5%1412,1%177
38,9%11041,7%10638,2%9740,4%10533,9%9924,8%2837,4%545
33,6%9533,5%8540,1%10234,0%8934,9%10145,4%5236,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%228100,0%198100,0%172100,0%161100,0%176100,0%63100,0%998
6,1%144,8%106,3%114,5%74,3%85,1%35,2%52

29,5%6725,3%5016,6%2930,4%4924,7%4313,8%924,7%247
19,7%4517,4%3411,5%2015,8%2610,1%1815,4%1015,3%152
26,2%6030,1%6032,0%5521,5%3532,6%5736,4%2329,0%289
18,5%4222,4%4433,6%5827,8%4528,3%5029,3%1825,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%284100,0%253100,0%254100,0%260100,0%289100,0%114100,0%1454
4,6%135,6%147,4%199,0%2311,4%3311,4%137,9%115

12,7%3611,0%2815,9%4014,1%3712,8%379,5%1113,0%189
82,7%23583,4%21176,7%19576,9%20075,7%21979,1%9079,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%36100,0%28100,0%40100,0%37100,0%37100,0%11100,0%189
    2,4%1      ,5%1

2,3%13,4%12,4%1      1,4%3

6,7%2  7,4%38,3%33,5%1  5,2%10
4,6%2    2,8%1    1,4%3

18,3%724,1%726,8%1127,5%1037,7%1450,0%528,4%54

68,2%2572,5%2061,0%2561,3%2358,7%2250,0%563,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%284100,0%253100,0%254100,0%260100,0%289100,0%114100,0%1454
5,2%154,9%125,4%149,4%259,6%2812,3%147,4%107
5,8%167,2%183,5%94,0%105,7%172,9%35,1%74
7,2%204,6%127,4%197,9%206,1%183,9%46,4%93

17,9%5122,5%5718,2%4617,6%4618,6%5410,5%1218,3%266
28,3%8028,8%7328,3%7230,6%8027,5%8029,8%3428,7%418
35,7%10132,1%8137,2%9430,5%7932,4%9440,6%4634,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%284100,0%253100,0%254100,0%260100,0%289100,0%114100,0%1454
4,9%146,8%178,6%2211,0%2913,1%3811,4%139,1%132

13,5%3812,7%3216,2%4114,0%3612,3%3619,8%2314,2%206

22,5%6424,3%6224,5%6222,0%5720,3%5914,3%1622,0%320
55,7%15848,6%12345,3%11548,2%12643,7%12744,0%5048,0%698

3,4%107,6%195,5%144,7%1210,6%3110,5%126,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%284100,0%253100,0%254100,0%260100,0%289100,0%114100,0%1454
1,7%51,1%31,9%51,6%42,6%82,8%31,9%28
2,0%62,3%63,1%81,6%43,1%92,8%32,4%36
9,0%256,5%1612,8%339,0%245,8%175,7%68,3%121

60,0%17064,5%16357,0%14458,0%15164,8%18755,3%6360,5%879
27,3%7825,6%6525,2%6429,8%7823,8%6933,4%3826,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%31100,0%22100,0%40100,0%28100,0%26100,0%10100,0%157

  4,5%1        ,6%1
5,3%24,3%12,5%13,7%1    2,9%5
5,3%2  2,4%13,8%14,9%1  3,1%5
2,7%1  4,8%27,3%25,0%111,1%14,5%7

10,6%38,9%24,9%23,7%1    5,3%8

2,7%130,2%79,8%414,9%415,0%4  12,4%19
21,0%721,4%519,5%814,8%49,9%311,1%117,2%27

23,8%721,9%522,2%911,1%324,9%611,0%120,3%32

26,1%817,5%419,5%825,9%720,1%555,4%524,0%38

34,0%1134,8%846,3%1933,5%940,4%1033,4%338,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%284100,0%253100,0%254100,0%260100,0%289100,0%114100,0%1454
2,0%61,5%43,5%92,0%52,2%61,0%12,1%31

5,5%156,0%157,4%198,3%227,9%237,6%97,1%103
37,4%10647,2%12049,5%12659,6%15559,1%17171,4%8152,2%758

4,3%123,0%84,7%122,4%63,1%91,0%13,3%48
22,8%6517,5%4417,5%4414,9%3912,4%368,6%1016,4%238
28,0%7924,7%6317,4%4413,0%3415,3%4410,6%1219,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%144100,0%107100,0%89100,0%73100,0%80100,0%22100,0%514
    1,1%11,4%1    ,4%2

2,3%31,8%21,1%1  7,9%6  2,5%13
  ,9%11,1%11,4%1    ,6%3

27,4%4012,7%148,9%88,5%624,0%195,1%117,0%87

1,7%22,7%38,9%88,4%63,2%39,9%24,7%24

31,7%4648,6%5243,4%3849,3%3628,5%2345,2%1039,8%205

36,9%5333,2%3635,4%3131,1%2336,4%2939,8%935,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%211100,0%189100,0%201100,0%200100,0%223100,0%83100,0%1107
1,2%2,5%11,0%21,5%32,9%6  1,3%15

71,3%15069,0%13072,1%14578,0%15674,9%16776,6%6473,4%812
27,6%5830,5%5826,9%5420,5%4122,2%5023,4%1925,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%211100,0%189100,0%201100,0%200100,0%223100,0%83100,0%1107
18,2%3810,1%1912,8%2614,8%3019,5%4416,8%1415,4%170

,4%1  1,0%2  1,7%41,3%1,7%8
,4%1,5%11,5%31,0%22,3%51,3%11,2%13

48,9%10360,9%11554,9%11058,2%11650,8%11354,7%4654,5%604
32,1%6828,4%5429,9%6026,0%5225,7%5725,9%2228,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%2100,0%1100,0%5100,0%2100,0%9100,0%2100,0%21

      50,3%1    4,9%1
        14,3%1  6,2%1
      49,7%114,2%1  11,0%2

    20,1%1  14,6%1  11,1%2

49,7%1100,0%139,8%2  14,7%149,4%129,7%6

50,3%1  40,1%2  42,1%450,6%137,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,3%15,2%149,4%256,4%177,5%238,2%105,9%89
5,9%175,1%135,6%157,1%198,8%2717,3%217,4%112

12,7%377,0%187,5%207,6%216,7%207,3%98,3%125
81,4%23787,1%22786,1%22683,8%22883,2%25475,4%9083,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
5,8%171,4%44,5%123,4%96,7%2011,8%145,0%76

85,7%25091,9%24086,5%22787,2%23788,8%27083,6%10087,6%1323
8,5%256,6%179,0%249,4%264,6%144,5%57,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%25100,0%17100,0%24100,0%26100,0%14100,0%5100,0%111

    4,2%1      ,9%1

6,7%2          1,5%2

    8,4%2      1,8%2
10,0%2          2,2%2

    8,4%23,9%18,8%1  3,8%4

6,7%2  4,2%14,0%19,0%1  4,5%5
    12,6%37,8%2    4,5%5

6,7%25,5%18,3%24,1%18,9%120,1%17,2%8

6,6%211,1%212,5%3  8,9%139,7%29,0%10

19,9%55,5%112,5%38,0%2    9,8%11

3,4%111,3%28,4%220,0%545,5%640,0%216,7%18

23,4%627,8%533,4%827,9%727,1%4  26,6%29

66,7%1688,9%1554,0%1364,2%1645,7%679,9%464,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
5,6%162,6%75,6%153,0%85,4%163,6%44,4%67

74,9%21857,9%15152,0%13652,2%14248,0%14666,4%7957,8%873
19,5%5739,5%10342,4%11144,8%12246,6%14230,0%3637,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
34,5%10031,5%8233,7%8829,2%7929,7%9041,0%4932,4%490

25,8%7533,7%8831,7%8329,3%7931,3%9531,7%3830,4%459
,3%1,4%1  ,4%1    ,2%3

11,4%3310,0%268,3%228,0%227,6%238,2%109,0%136
28,0%8224,4%6426,3%6933,2%9031,4%9619,0%2328,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

1,4%4,4%11,5%4,8%22,1%6  1,2%17

83,1%24286,0%22480,9%21277,0%20973,2%22390,9%10880,8%1219

15,5%4513,6%3617,6%4622,3%6024,7%759,1%1118,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%45100,0%36100,0%46100,0%60100,0%75100,0%11100,0%273
      8,5%53,4%3  2,8%8

5,4%25,3%22,1%18,4%51,7%1  4,3%12
18,3%88,1%310,6%55,1%36,7%510,0%19,2%25
58,2%2667,5%2461,9%2947,7%2963,0%4740,1%458,3%159
18,1%819,1%725,4%1230,3%1825,3%1949,9%525,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
3,1%92,2%61,5%42,3%61,2%42,7%32,1%32

,6%2,4%11,5%4,4%1    ,5%8

6,4%197,3%199,0%248,6%235,8%187,2%97,4%111
17,7%5114,0%3710,8%287,5%206,7%208,2%1011,0%167

3,4%102,2%63,3%94,2%112,1%64,6%53,1%47
8,5%257,8%209,4%254,9%135,4%1712,8%157,6%115
3,7%114,1%112,2%62,3%61,7%52,7%32,8%42

25,9%7526,1%6828,5%7530,1%8226,8%8216,3%1926,5%401
30,9%9036,0%9433,7%8939,8%10850,3%15345,5%5438,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
1,4%41,8%51,9%52,3%6,4%16,3%81,9%29
1,1%3,4%1  ,4%1    ,3%5

5,9%1714,4%3712,4%3313,6%3712,2%377,3%911,2%170
54,0%15742,7%11140,5%10637,5%10228,8%8834,5%4140,1%605

7,9%236,6%175,9%1610,2%2811,7%3611,9%148,8%133
,3%1    ,4%1,4%1,9%1,3%4
,3%1,7%2,4%1  ,9%3,9%1,5%7

2,2%62,9%83,0%82,6%74,5%142,7%33,0%46
27,0%7830,5%8036,0%9433,1%9041,1%12535,5%4233,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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VanusKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
9,5%287,7%204,5%124,1%115,0%157,2%96,3%95
5,3%163,3%94,1%112,3%65,0%152,7%33,9%59

4,0%121,5%4,4%11,5%42,9%91,8%22,1%31

23,8%6928,7%7536,7%9626,0%7019,3%5920,0%2426,1%394

2,8%85,2%142,6%72,3%64,2%13  3,2%48

18,3%5317,3%4520,7%5422,5%6124,3%7419,9%2420,6%312

8,2%248,9%237,9%2115,4%4213,4%4120,0%2411,5%174

1,4%41,8%5,7%2  2,1%6,9%11,2%18

26,6%7825,7%6722,5%5925,9%7023,8%7327,3%3325,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

2,5%72,5%71,1%32,3%6,8%3  1,7%26

1,4%43,0%83,0%81,5%41,7%5,9%12,0%30

  ,8%21,5%46,0%164,6%14,9%12,5%37
2,2%62,9%81,5%42,3%62,1%66,4%82,5%38

5,3%163,7%103,0%81,1%3,4%1,9%12,5%38

4,5%133,0%84,1%111,1%3,8%31,9%22,6%40
84,9%24786,4%22687,6%23087,9%23990,3%27590,9%10887,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011
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VanusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695
2,4%41,5%2,8%11,0%14,0%5  1,9%13

21,0%3619,6%2619,6%2423,6%2626,6%339,0%321,2%148
15,7%2715,4%2013,9%1717,0%1816,4%208,8%315,3%106
32,3%5634,4%4529,3%3519,8%2124,4%3138,1%1429,1%203
28,6%4929,2%3836,4%4438,7%4228,5%3644,2%1632,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695
,9%2,7%1    1,0%1  ,6%4

65,1%11271,4%9467,4%8263,0%6868,3%8579,7%2967,7%471
33,9%5827,8%3732,6%3937,0%4030,7%3820,3%831,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%58100,0%37100,0%39100,0%40100,0%38100,0%8100,0%221

        3,3%1  ,6%1
1,4%15,2%27,5%35,1%2  14,1%14,0%9

  2,7%12,5%17,9%310,1%414,5%14,6%10

4,2%25,3%2  2,5%110,1%414,9%14,7%10

8,5%52,6%110,0%42,5%13,3%1  5,5%12

4,2%22,6%14,9%2  13,2%528,5%25,7%13

5,7%310,6%47,5%35,2%26,8%314,9%17,2%16

8,5%57,8%310,2%42,5%113,2%514,9%18,6%19
7,0%413,3%57,5%317,9%76,8%314,2%110,3%23

9,9%68,0%312,5%57,7%320,0%8  11,1%24

14,1%810,6%47,5%318,0%720,3%8  13,7%30

98,6%5889,5%3387,6%3579,6%3266,6%2685,1%685,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695

4,3%71,5%21,6%2  3,0%45,8%22,5%17
38,1%6629,3%3940,7%4937,9%4135,7%4541,1%1536,6%254
57,6%9969,3%9157,7%7062,1%6761,3%7653,0%2060,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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VanusKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%66100,0%39100,0%49100,0%41100,0%45100,0%15100,0%254
  2,5%1    2,8%1  ,9%2

1,3%115,1%68,0%415,1%6  21,3%37,9%20

7,5%57,6%34,0%214,7%614,4%628,8%410,5%27

91,2%6074,8%2988,0%4370,1%2982,8%3750,0%880,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011
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VanusKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%66100,0%39100,0%49100,0%41100,0%45100,0%15100,0%254
5,1%32,5%16,0%35,0%22,8%1  4,2%11

44,8%2965,0%2553,9%2759,8%2559,9%2785,4%1357,1%145

1,3%15,1%22,0%1  8,6%4  3,0%8
48,9%3227,5%1138,0%1935,2%1428,6%1314,6%235,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695
,9%21,5%22,4%33,8%45,1%62,8%12,6%18

18,1%3111,0%1521,2%269,4%109,3%1211,7%414,0%97
22,3%3830,8%4123,6%2924,5%2725,4%3214,7%524,6%171
14,7%2518,9%2515,5%1914,3%1510,2%1323,5%915,2%106

18,2%3117,5%2312,2%1511,4%1216,4%2123,6%915,9%111
10,9%195,1%78,1%1013,2%1413,2%175,9%29,8%68

5,2%95,9%84,1%510,3%118,2%1011,9%46,8%48
2,8%52,2%38,1%104,7%55,1%62,9%14,3%30
6,7%117,2%104,9%68,4%97,1%93,0%16,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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VanusKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695
3,8%62,2%34,1%55,7%62,0%38,8%33,8%26

24,8%4320,4%2728,6%3529,3%3224,6%3120,7%825,1%174
69,6%12067,2%8960,1%7357,6%6270,4%8855,7%2165,0%452

1,9%310,2%137,2%97,4%83,0%414,8%56,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695

7,1%126,6%94,8%65,7%66,0%78,8%36,3%44

65,8%11370,1%9265,9%8062,2%6770,5%8876,6%2867,5%469

27,1%4723,4%3129,3%3532,2%3523,5%2914,6%526,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695
1,0%2      3,0%46,0%21,1%8
1,4%22,2%31,7%24,7%57,1%9  3,1%21
9,1%168,0%1110,6%134,7%58,2%102,9%18,0%56

57,7%9955,6%7358,5%7157,6%6250,1%6349,9%1855,6%387
30,8%5334,2%4529,2%3533,0%3631,5%3941,2%1532,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%18100,0%13100,0%15100,0%10100,0%19100,0%1100,0%77

4,6%114,3%26,5%1      4,8%4

4,6%1  19,9%3  6,8%1  6,6%5

13,5%2  13,3%2  6,6%1  7,4%6
18,1%37,0%1  9,9%16,7%1  8,5%7

4,5%17,3%113,3%230,0%333,1%6100,0%118,6%14

13,6%228,3%446,9%730,0%313,3%3  24,5%19

59,3%1157,6%820,0%349,9%553,6%10  47,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
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VanusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%172100,0%132100,0%121100,0%108100,0%125100,0%37100,0%695

    2,4%3,9%11,0%13,0%1,9%6

92,9%16087,6%11687,8%10679,3%8680,7%10191,1%3486,6%602

7,1%1212,4%169,8%1219,8%2118,3%235,9%212,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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VanusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%93100,0%111100,0%102100,0%119100,0%116100,0%62100,0%603
,8%12,6%3  ,9%13,3%43,6%21,8%11

14,9%1413,0%1420,2%2123,3%2823,0%2714,1%918,6%112
13,2%1217,4%1916,2%1715,6%1819,7%2314,1%916,3%98
33,2%3123,5%2632,7%3318,1%2124,3%2835,0%2226,8%162
37,9%3543,5%4830,9%3242,2%5029,7%3533,2%2136,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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VanusKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%198100,0%150100,0%160100,0%153100,0%189100,0%57100,0%907
27,3%5423,4%3521,5%3425,9%4018,2%3418,7%1122,9%208
18,2%3620,9%3115,9%259,2%1410,8%209,5%514,6%133
18,2%368,4%1319,2%3110,7%1617,6%339,5%514,8%134
29,7%5941,6%6236,7%5946,1%7042,6%8052,9%3039,8%361

6,6%135,7%96,8%118,1%1210,9%219,5%57,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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VanusKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
12,3%368,7%238,2%229,8%278,8%275,4%69,3%140

25,6%7521,6%5620,6%5413,8%3812,2%3710,9%1318,1%273

13,5%3911,5%3010,9%299,4%2511,3%356,3%711,0%165

16,6%4819,5%5125,9%6824,5%6624,6%7521,9%2622,1%334
22,7%6626,9%7023,9%6333,5%9131,0%9438,2%4628,5%430

9,3%2711,8%3110,5%289,0%2512,1%3717,3%2111,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
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VanusKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%162100,0%137100,0%151100,0%130100,0%147100,0%47100,0%773
3,0%52,1%3,6%1,8%1    1,3%10

11,1%182,8%41,9%33,1%41,7%3  4,1%31
1,0%21,4%23,2%55,5%73,5%54,8%23,0%23

1,0%2  ,7%11,6%2,9%1  ,8%6

2,5%46,3%97,2%114,8%69,5%147,1%36,1%47

39,6%6444,8%6150,4%7637,8%4932,2%4711,6%539,2%303

41,7%6842,7%5936,0%5446,5%6052,2%7676,6%3645,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
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VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
9,5%286,2%166,0%166,4%173,3%104,5%56,1%92
2,0%6,8%22,3%6,8%2,8%31,9%21,4%20
4,2%126,7%175,3%143,4%95,0%156,3%85,0%75

53,7%15657,3%15049,9%13150,1%13657,0%17440,1%4852,6%794
30,5%8929,1%7636,5%9639,4%10733,9%10347,3%5634,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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VanusKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%18100,0%19100,0%20100,0%11100,0%18100,0%10100,0%96

  5,1%14,9%1      2,0%2
    5,1%1  7,0%111,3%13,5%3

9,1%29,9%210,0%2    11,0%16,9%7
  9,7%210,1%2  14,4%311,1%17,8%8

4,6%115,1%310,2%2  14,4%322,3%210,9%10
41,2%735,1%760,2%1245,5%535,7%611,1%140,3%39

58,8%1160,3%1244,8%981,8%956,9%1033,1%356,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
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VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
7,0%205,8%154,1%114,5%125,8%187,2%95,6%85

83,1%24282,0%21483,9%22084,2%22985,3%26090,0%10784,2%1272
9,9%2912,2%3212,0%3211,4%318,8%272,7%310,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?
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VanusKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,3%1,7%2,7%2  ,8%3,9%1,5%8

67,4%19668,4%17973,2%19274,9%20374,0%22684,6%10172,6%1096

32,3%9430,9%8126,1%6925,1%6825,2%7714,5%1726,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?
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VanusKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%94100,0%81100,0%69100,0%68100,0%77100,0%17100,0%405
4,3%42,4%21,5%14,4%35,0%4  3,4%14

    2,9%23,0%25,1%46,3%12,2%9
7,9%714,3%1211,3%819,4%1320,0%1524,8%414,7%59

2,6%22,4%21,4%1  1,7%16,4%11,9%8

,9%11,2%11,4%13,0%2    1,2%5

53,2%5045,2%3658,6%4062,8%4346,7%3650,0%952,8%214

31,2%2934,6%2823,0%167,4%521,5%1712,5%223,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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VanusKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%94100,0%81100,0%69100,0%68100,0%77100,0%17100,0%405

13,9%137,2%67,0%58,9%63,4%312,2%28,5%34
1,7%22,4%2  1,5%15,1%46,3%12,4%10
7,0%74,8%45,7%49,1%68,2%6  6,6%27

48,8%4659,4%4854,4%3749,2%3443,4%3356,5%1051,2%208
28,6%2726,2%2132,9%2331,3%2139,9%3125,0%431,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%81100,0%75100,0%64100,0%62100,0%74100,0%15100,0%371

65,5%5371,8%5470,5%4557,2%3661,7%4635,7%564,3%238
4,0%31,3%1  3,3%25,3%4  2,7%10
5,1%42,5%23,1%23,2%23,5%3  3,4%13

18,3%1523,1%1717,0%1119,8%1219,2%1443,0%720,5%76
7,1%61,3%19,4%616,5%1010,3%821,3%39,1%34

100,0%81100,0%75100,0%64100,0%62100,0%74100,0%15100,0%371

5,1%410,3%84,7%39,9%66,9%57,2%17,3%27
3,0%22,6%2  1,7%15,2%47,2%12,8%10
4,1%33,9%34,6%35,0%35,2%4  4,3%16

60,5%4957,7%4363,0%4055,5%3560,2%4571,3%1159,9%222
27,2%2225,7%1927,7%1827,9%1722,5%1714,3%225,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
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VanusKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%8100,0%6100,0%4100,0%9100,0%14100,0%1100,0%42

9,7%1          1,9%1

    50,3%2  9,0%1  7,6%3
      21,9%217,8%3  10,7%5

30,1%2      18,6%3100,0%114,6%6
  16,9%124,6%122,6%227,0%4  18,5%8

30,4%250,0%325,2%122,3%29,3%1  23,0%10
39,9%3    11,3%136,9%5100,0%125,1%11

20,0%266,4%4  44,1%48,8%1  25,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
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VanusKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%94100,0%81100,0%69100,0%68100,0%77100,0%17100,0%405
1,8%22,4%21,4%14,5%3  6,0%12,1%9
2,6%22,4%21,4%11,5%1  6,3%11,8%7

  3,6%35,7%47,5%56,7%512,5%24,8%19
12,2%117,0%65,7%45,9%410,1%86,3%18,3%34
41,7%3946,5%3749,8%3440,2%2749,9%3856,2%1045,9%186
41,8%3938,1%3136,0%2540,4%2833,4%2612,6%237,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%94100,0%81100,0%69100,0%68100,0%77100,0%17100,0%405
2,6%21,2%11,4%11,5%11,7%112,6%22,2%9
2,6%26,0%51,4%17,5%51,7%16,4%13,9%16
6,0%61,2%14,3%34,6%36,7%56,3%14,7%19

48,0%4554,8%4447,1%3247,8%3348,4%3750,1%949,3%200
40,7%3836,8%3045,9%3138,7%2641,5%3224,7%439,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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VanusKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%8100,0%6100,0%4100,0%8100,0%6100,0%2100,0%35

          100,0%26,3%2

  16,7%1  12,4%120,4%1  9,5%3
29,6%216,8%1        9,7%3

40,5%333,4%226,0%150,6%419,8%150,2%136,9%13

60,2%550,0%374,0%362,1%579,6%549,8%163,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI 
MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,3%1    ,4%1    ,1%2

83,2%24286,1%22580,2%21176,8%20875,0%22884,5%10180,5%1215

16,5%4813,9%3619,8%5222,9%6225,0%7615,5%1819,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%48100,0%36100,0%52100,0%62100,0%76100,0%18100,0%293

        1,7%1  ,4%1

      1,6%1  6,0%1,7%2
8,4%47,9%3  6,6%45,0%45,8%15,4%16

3,5%28,0%37,6%46,6%46,7%56,0%16,4%19

12,0%610,5%45,6%38,3%56,7%55,8%18,1%24

83,0%4084,2%3190,5%4786,8%5483,3%6488,1%1685,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.
Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%48100,0%36100,0%52100,0%62100,0%76100,0%18100,0%293
    1,8%1  1,6%1  ,7%2

10,2%515,5%613,1%721,1%1331,6%2429,6%520,5%60
30,5%1531,7%1234,0%1821,4%1316,8%1329,6%525,7%75
32,3%1629,0%1126,4%1436,2%2328,3%2229,1%530,4%89

26,9%1323,8%924,7%1321,3%1321,7%1711,7%222,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

        ,8%3  ,2%3

75,9%22179,4%20783,2%21882,7%22482,9%25290,9%10881,6%1232

24,1%7020,6%5416,8%4417,3%4716,3%509,1%1118,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%70100,0%54100,0%44100,0%47100,0%50100,0%11100,0%276
1,2%11,8%1      9,8%11,0%3
8,1%67,2%48,8%44,3%27,8%410,3%17,4%20
5,8%49,0%511,0%54,4%25,2%3  6,7%18

22,0%1516,1%917,8%826,0%1212,7%620,2%219,1%53
63,0%4465,9%3562,5%2865,2%3174,3%3759,8%665,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%70100,0%54100,0%44100,0%47100,0%50100,0%11100,0%276
1,2%11,7%1        ,6%2

53,5%3855,5%3051,0%2345,6%2153,8%2739,8%451,7%142
45,3%3242,8%2349,0%2254,4%2646,2%2360,2%747,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%32100,0%23100,0%22100,0%26100,0%23100,0%7100,0%132
2,5%1    4,1%1    1,4%2

95,0%3095,9%2291,1%2087,8%22100,0%23100,0%794,2%124
2,5%14,1%18,9%28,1%2    4,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-39

VanusKOKKU

Pikk …
KOKKU 100,0%1100,0%1100,0%2100,0%2100,0%6

100,0%1100,0%1100,0%2100,0%2100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%70100,0%54100,0%44100,0%47100,0%50100,0%11100,0%276
2,3%23,6%22,2%12,2%12,6%110,0%12,9%8
5,7%41,8%19,0%44,2%210,0%5  5,8%16

60,6%4360,8%3357,6%2571,8%3448,9%2480,2%960,7%167
31,4%2233,8%1831,2%1421,8%1038,5%199,8%130,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%6100,0%3100,0%5100,0%3100,0%6100,0%1100,0%24

14,8%1          3,5%1
14,2%1      19,5%1  8,5%2
14,0%1      20,7%1100,0%113,3%3
56,9%333,0%139,2%234,4%1    29,9%7

  67,0%280,3%465,6%259,8%4  48,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%132100,0%141100,0%125100,0%136100,0%146100,0%67100,0%746

8,6%1112,3%1710,3%1312,1%1610,3%1511,3%810,8%81

1,9%22,0%31,6%21,5%23,4%5  1,9%14

45,8%6057,3%8161,6%7754,1%7352,3%7655,1%3754,2%405

43,7%5828,4%4026,6%3332,3%4433,9%5033,6%2233,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

14,0%4118,0%4718,0%4720,4%5520,6%6322,7%2718,6%280

54,7%15944,4%11648,7%12835,6%9730,8%9427,2%3241,4%626

31,3%9137,6%9833,3%8844,0%11948,7%14850,1%6040,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
3,1%93,6%101,1%31,1%32,1%68,2%102,7%41
1,4%42,6%72,3%61,2%31,3%41,9%21,7%26

95,5%27893,7%24596,6%25497,7%26596,7%29589,9%10795,6%1443

7,5%149,1%1510,5%197,8%158,8%1915,5%149,3%96

2,6%55,1%95,4%108,4%167,6%163,6%35,7%59

89,9%16685,7%14384,1%15583,7%16183,6%18081,0%7385,0%878
30,2%8824,5%6426,9%7128,5%7724,6%7537,2%4427,8%419
15,9%4613,2%3512,7%3312,0%3314,7%4520,1%2414,3%215
53,8%15762,2%16260,4%15959,6%16260,7%18542,7%5158,0%875

7,0%207,7%207,8%209,3%257,1%2215,4%188,3%126
73,9%21573,9%19364,8%17056,3%15369,1%21164,5%7767,5%1019
19,2%5618,4%4827,4%7234,3%9323,8%7320,0%2424,2%365

1,1%3,7%2  ,7%2,4%12,8%3,8%12

3,3%102,2%62,6%71,9%52,5%83,6%42,6%39

95,5%27897,1%25397,4%25697,4%26497,1%29693,6%11296,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
10,4%308,1%216,0%167,2%198,0%2419,1%238,9%134

9,8%2910,7%2811,6%307,1%1913,3%4112,8%1510,7%162
79,8%23281,3%21282,4%21685,7%23378,7%24068,1%8180,4%1214

9,5%286,5%174,8%136,0%166,3%1913,6%167,2%109
9,2%2710,3%278,2%2210,5%289,6%298,2%109,5%143

81,3%23783,1%21786,9%22883,5%22784,2%25678,2%9383,3%1258
16,8%4911,4%3017,6%4623,0%6224,7%7534,5%4120,1%304

8,7%2511,0%2910,1%2610,2%2812,6%3812,7%1510,7%161
74,5%21777,6%20272,4%19066,9%18262,7%19152,8%6369,2%1045
13,4%222,6%41,4%22,8%43,4%517,0%95,7%46
73,8%12290,3%13688,7%12391,6%13488,1%13280,8%4185,9%690
12,8%217,1%119,9%145,6%88,5%132,2%18,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

41,0%11945,6%11946,4%12245,5%12347,2%14460,7%7246,4%700

4,2%127,4%195,6%154,5%125,5%176,5%85,5%83

54,7%15947,0%12348,0%12650,0%13647,3%14432,8%3948,2%727
19,1%568,1%217,1%194,9%137,9%247,3%99,4%142

3,1%93,3%91,9%53,8%101,7%53,7%42,8%42
77,8%22688,6%23191,0%23991,3%24890,4%27689,0%10687,8%1326

7,0%2018,8%4922,4%5920,3%5531,4%9643,5%5221,9%331

12,1%3512,9%3416,1%4211,6%3213,4%4110,0%1213,0%196

80,9%23568,3%17861,4%16168,1%18555,2%16846,5%5565,1%983

4,2%1214,0%3615,0%3918,1%4926,9%8240,8%4917,7%268

2,8%83,7%104,1%113,8%107,2%225,5%74,5%67

93,0%27182,4%21580,9%21278,2%21265,9%20153,7%6477,8%1175

41,4%12015,1%3914,2%3715,5%4218,4%5649,1%5823,4%354

8,1%2410,6%2810,1%267,1%1910,1%319,1%119,2%139

50,5%14774,3%19475,7%19977,4%21071,5%21841,8%5067,4%1018

38,0%11122,4%5917,9%4713,2%3618,4%5652,7%6324,6%371

9,0%2610,7%288,6%237,9%229,7%304,5%58,8%133

53,0%15466,9%17573,4%19378,9%21471,9%21942,8%5166,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
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VanusKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

50,6%14737,1%9740,9%10736,0%9840,6%12448,9%5841,8%631

2,0%63,3%93,0%82,3%65,0%153,6%43,2%48

47,4%13859,5%15556,1%14761,7%16854,4%16647,5%5755,0%831
10,9%3210,6%2812,4%3215,0%4115,8%4821,8%2613,7%207

8,2%2410,3%2713,2%3510,1%2720,9%6413,7%1612,8%193
80,9%23579,1%20674,4%19574,9%20363,2%19364,6%7773,5%1110
16,3%4721,6%5627,7%7330,4%8328,9%8846,4%5526,7%403

,6%23,7%104,1%112,6%73,8%125,5%63,1%47
83,1%24274,7%19568,2%17966,9%18267,3%20548,1%5770,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
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VanusKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
5,6%164,8%132,6%73,7%105,5%179,1%114,9%74
1,7%52,6%71,5%42,7%72,5%84,6%52,4%36

92,7%27092,6%24295,9%25293,6%25492,0%28086,3%10392,7%1400

46,4%13540,4%10531,8%8425,9%7030,2%9245,4%5435,8%540

10,9%3211,0%299,7%2610,5%297,9%2410,0%1210,0%151

42,7%12448,6%12758,4%15363,6%17361,9%18944,6%5354,2%819

25,9%7517,7%4613,5%359,4%2613,0%4029,1%3517,0%257

2,6%71,8%54,1%114,5%127,5%235,5%74,3%65

71,5%20880,5%21082,3%21686,1%23479,4%24265,4%7878,7%1188
6,2%182,9%85,9%166,0%164,6%1413,6%165,8%88
4,2%125,8%158,2%225,3%1410,0%3110,9%137,1%107

89,7%26191,3%23885,8%22588,8%24185,4%26075,5%9087,1%1316
8,5%253,7%105,6%156,0%166,3%1912,8%156,6%100
4,8%145,2%133,7%102,6%73,4%102,7%33,8%58

86,7%25391,1%23890,6%23891,4%24890,3%27584,5%10189,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI
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VanusKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

  1,5%4,7%2,7%2,4%1  ,6%9

3,9%112,6%72,3%6,8%22,9%9  2,3%35
3,4%102,2%64,9%134,1%111,3%4  2,9%44

3,9%113,6%103,4%93,0%82,9%92,7%33,3%50
6,7%209,2%2418,0%479,8%278,0%241,8%29,5%144

84,0%24483,1%21775,2%19784,2%22986,6%26495,4%11483,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011
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VanusKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%35100,0%35100,0%56100,0%35100,0%32100,0%2100,0%195

      2,9%1    ,5%1

2,3%1      4,0%1  1,1%2
  5,5%2  5,9%2    2,0%4

7,0%28,5%31,7%18,9%3    4,9%9

23,2%827,6%1029,9%1720,5%744,1%14  28,6%56

67,5%2458,4%2068,4%3861,8%2151,9%17100,0%262,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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VanusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%35100,0%35100,0%56100,0%35100,0%32100,0%2100,0%195

2,3%1          ,4%1
  2,8%1        ,5%1

2,3%12,8%1  3,0%1    1,4%3
  2,8%11,7%12,9%1    1,5%3

4,7%25,6%27,1%48,9%37,9%3  6,7%13

25,8%933,4%1236,8%2132,3%1144,1%14100,0%235,3%69

64,9%2352,6%1854,4%3152,9%1848,0%15  54,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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VanusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%35100,0%35100,0%56100,0%35100,0%32100,0%2100,0%195

  2,8%1  3,0%1    1,0%2
      2,9%13,9%1  1,2%2

6,9%22,7%13,5%23,0%18,2%3  4,6%9
14,1%52,8%18,8%55,9%24,0%1  7,3%14

25,6%933,5%1214,1%820,7%711,9%4  20,3%40
25,4%922,1%827,8%1632,4%1128,0%9100,0%228,0%55

35,0%1238,8%1349,2%2835,1%1247,9%15  41,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%35100,0%35100,0%56100,0%35100,0%32100,0%2100,0%195

2,3%1          ,4%1

2,3%1    3,0%1    1,0%2
4,7%22,8%1  3,0%1    1,9%4
2,3%12,8%11,8%13,0%14,0%1  2,6%5

9,1%316,7%615,7%917,6%620,2%6  15,6%30

79,3%2877,7%2782,5%4673,4%2575,8%24100,0%278,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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VanusKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%10100,0%2100,0%7100,0%4100,0%5100,0%28

8,0%1        2,8%1
8,1%1        2,9%1
8,2%1        2,9%1
8,2%1        2,9%1
8,2%1        2,9%1
8,4%1        3,0%1
8,5%1        3,0%1

    13,8%1    3,4%1

    14,0%1    3,5%1
      25,6%1  3,7%1
      25,6%1  3,7%1
      25,7%1  3,8%1
        25,4%14,7%1

8,5%1    24,3%1  6,5%2
        50,1%39,3%3

8,5%150,9%114,0%1    10,0%3
16,9%2      24,5%110,5%3

    29,2%251,3%2  14,7%4
16,8%249,1%129,0%224,3%1  20,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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VanusKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,6%21,5%42,6%71,5%4,8%3  1,3%19

3,9%112,2%63,0%82,3%62,1%6  2,5%38
4,3%121,5%47,9%216,0%163,8%12,9%14,4%66
8,1%248,0%216,4%176,4%1711,6%3514,5%178,7%131

84,0%24487,2%22782,7%21785,0%23182,9%25384,6%10184,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%23100,0%13100,0%29100,0%23100,0%17100,0%1100,0%105
  7,5%1        ,9%1

71,6%1677,0%1082,7%2486,7%2077,1%13100,0%179,8%84
28,4%715,5%217,3%513,3%322,9%4  19,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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VanusKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%7100,0%2100,0%5100,0%3100,0%4100,0%20

        32,8%16,2%1
24,5%2  20,3%1    12,8%3

50,2%350,0%119,4%166,4%2  35,8%7
25,3%250,0%160,3%333,6%167,2%345,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011
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VanusKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,6%22,6%71,5%41,9%5,4%1,9%11,3%20

2,0%62,9%81,9%52,6%71,7%5  2,0%31
5,6%165,8%151,1%34,5%128,7%2719,1%236,4%96

14,0%4115,1%3923,2%6114,7%4013,8%425,5%715,2%230
32,8%9641,1%10744,8%11836,4%9928,8%8819,9%2435,1%531
52,0%15144,6%11643,9%11550,1%13654,5%16657,3%6849,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

1,4%43,6%101,8%53,7%101,7%52,7%32,4%37
9,3%276,2%1610,9%2910,1%2811,3%346,4%89,4%141

14,4%4212,9%3416,5%4316,5%4517,6%5413,7%1615,5%234
21,6%6318,0%4712,0%3213,6%3717,1%5229,0%3517,5%265

18,8%5521,8%5719,5%5121,8%5918,9%5820,1%2420,1%304
43,5%12745,9%12048,6%12844,3%12044,0%13435,5%4244,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
14,6%4312,9%3416,1%4214,6%4015,4%4719,9%2415,1%229
76,0%22176,8%20071,9%18973,0%19866,6%20369,2%8372,5%1094

5,1%157,0%187,9%214,5%128,8%276,3%86,7%100

4,2%123,3%94,1%117,9%229,2%284,5%55,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
,9%21,5%41,1%31,2%31,7%5  1,2%18

47,3%13830,6%8030,0%7927,5%7538,5%11760,0%7137,1%560
51,9%15167,9%17768,8%18171,4%19459,8%18240,0%4861,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%151100,0%177100,0%181100,0%194100,0%182100,0%48100,0%933
13,5%206,5%126,0%115,8%112,1%46,9%36,5%61

3,8%62,7%51,6%3,5%11,4%3  1,8%17
4,8%77,5%138,2%156,8%135,6%104,6%26,5%61

40,6%6150,8%9045,6%8242,1%8241,3%7540,9%2044,0%410
37,3%5632,4%5738,6%7044,8%8749,6%9047,6%2341,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%151100,0%177100,0%181100,0%194100,0%182100,0%48100,0%933

1,1%21,6%3,6%1,5%12,1%42,3%11,2%11
7,6%114,4%83,8%74,3%8,7%1  3,8%36
7,0%114,9%91,6%34,7%92,1%42,3%13,9%36

3,2%511,9%2112,0%2213,2%2611,9%2218,4%911,1%104

19,5%2922,8%4024,4%4419,0%3728,0%5143,1%2123,8%222
25,0%3823,9%4222,2%4021,5%4230,7%5622,6%1124,5%228

20,5%3128,7%5132,5%5933,6%6537,9%6943,3%2131,7%295

49,3%7443,3%7744,6%8143,8%8545,5%8343,0%2145,0%420

68,5%10368,5%12270,6%12872,0%14068,4%12566,0%3169,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
2,3%72,2%61,5%41,1%3,8%3  1,5%22

78,4%22869,1%18063,4%16664,7%17665,8%20079,1%9469,2%1045
19,4%5628,7%7535,1%9234,2%9333,4%10220,9%2529,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%56100,0%75100,0%92100,0%93100,0%102100,0%25100,0%443
    1,1%12,2%21,2%1  1,0%4

84,2%4775,5%5668,1%6367,0%6267,6%6987,1%2272,1%319
4,3%214,1%1118,1%1717,6%1618,7%1912,9%315,4%68

11,6%710,4%812,7%1213,2%1212,5%13  11,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%9100,0%18100,0%28100,0%29100,0%32100,0%3100,0%119

      3,5%1    ,8%1
9,2%1  3,4%17,2%24,0%1  4,3%5

  31,4%631,2%939,2%1120,0%632,8%127,9%33
9,0%131,7%634,7%1039,6%1136,1%1133,4%133,8%40

90,8%863,3%1265,2%1956,9%1676,0%24100,0%368,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

6,2%184,8%134,5%122,2%63,3%106,4%84,4%66

85,9%25086,7%22682,4%21681,2%22182,5%25182,7%9983,7%1263

7,9%238,5%2213,1%3416,5%4514,2%4310,9%1311,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
20,5%6015,0%3914,6%3815,8%4313,8%4219,1%2316,2%245
48,7%14241,6%10934,6%9138,4%10433,9%10325,3%3038,3%579
25,2%7336,7%9637,0%9739,5%10739,8%12139,2%4735,9%541

3,7%114,5%128,2%223,8%109,6%2911,9%146,4%97
2,0%62,2%65,6%152,6%72,9%94,5%53,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%16100,0%17100,0%36100,0%17100,0%38100,0%20100,0%145

10,1%25,5%110,7%4      4,5%6

29,9%561,2%1135,4%1329,7%546,9%1866,8%1344,5%64

60,1%1033,2%653,9%1970,3%1253,1%2033,2%651,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,9%2,4%11,5%41,1%3    ,7%10

7,6%228,1%2112,3%3216,6%4515,9%4816,5%2012,5%189
30,7%8914,3%3710,2%277,9%216,3%199,0%1113,6%205

8,7%2512,9%3421,2%5620,3%5521,2%6520,0%2417,1%258

9,5%289,6%2518,3%4824,8%6720,9%6423,6%2817,2%260

15,5%4522,8%6032,9%8627,1%7428,0%8523,7%2825,0%378

14,6%4222,8%6031,0%8132,7%8929,2%8924,5%2925,8%390

18,5%5429,1%7633,3%8732,7%8933,4%10225,4%3029,0%438

13,5%3919,6%5132,5%8535,4%9640,6%12441,9%5029,5%445
23,1%6727,7%7239,2%10337,7%10237,2%11335,5%4233,1%500

18,0%5241,2%10850,5%13354,1%14743,2%13230,9%3740,3%608

48,3%14155,5%14564,3%16966,5%18164,8%19860,8%7259,9%905

52,7%15365,4%17173,3%19278,8%21481,1%24780,0%9571,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

25,0%7313,3%357,5%209,5%267,1%2213,6%1612,6%191

7,3%218,8%236,8%188,6%238,0%249,1%118,0%121

67,7%19777,9%20385,7%22581,9%22284,9%25977,3%9279,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
  ,7%21,1%3,8%21,6%52,7%31,0%15

17,4%5129,8%7837,2%9842,1%11446,2%14166,3%7937,1%560
82,6%24069,5%18161,7%16257,2%15552,2%15931,0%3761,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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VanusKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
5,3%168,0%217,9%217,2%207,9%2426,3%318,8%132

  ,4%1    ,4%1  ,1%2
4,2%123,7%104,9%133,4%93,3%101,8%23,7%56

61,5%17959,3%15562,2%16360,1%16362,1%18951,0%6160,3%910
28,9%8428,6%7525,0%6629,3%8026,3%8020,9%2527,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,3%11,8%53,7%101,9%5,4%1  1,4%22
2,8%82,9%84,1%112,3%65,8%189,0%114,1%61

4,8%144,4%127,1%195,2%146,3%195,4%65,6%84

7,0%209,3%2411,2%297,9%217,6%239,1%118,6%129

9,3%2710,4%279,3%2510,9%308,0%245,5%79,2%139

8,7%2510,7%2810,5%2811,6%3111,7%368,2%1010,4%158
79,5%23179,0%20673,5%19377,8%21176,6%23378,2%9377,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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VanusKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,9%21,8%5  1,1%31,3%41,8%21,1%16
2,8%81,5%44,1%113,0%8,8%3  2,2%33

3,1%94,1%112,3%63,7%104,2%131,8%23,4%51
2,8%82,2%63,7%102,7%75,0%1511,8%144,0%60

8,1%244,8%126,7%186,1%178,8%271,8%26,6%99

7,5%228,8%2311,2%2915,4%428,8%276,4%810,0%150
78,4%22882,4%21576,5%20175,2%20477,8%23779,1%9478,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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VanusKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

10,4%3013,5%3514,6%3816,9%4617,9%5550,0%6017,5%264

15,7%4619,9%5216,4%4321,4%5820,9%6417,2%2118,7%283
14,4%4217,2%4515,7%4114,3%3913,9%429,1%1114,6%220
17,2%5013,3%3516,5%4318,1%4917,7%5410,0%1216,1%243
42,3%12336,1%9436,7%9629,3%7929,7%9013,6%1633,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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VanusKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

1,4%41,8%53,3%92,6%71,2%4,9%12,0%29
5,6%166,2%165,3%149,0%247,5%234,6%56,6%99

6,7%2011,4%307,5%2010,9%3016,7%517,3%910,5%158
7,6%228,9%2310,9%297,5%2010,4%3235,3%4211,1%168

15,2%4415,5%4018,0%4714,7%4016,4%504,5%515,0%227

64,5%18859,0%15458,4%15357,1%15552,7%16151,0%6157,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
3,7%112,2%63,7%101,9%52,9%99,0%113,4%51

20,8%6124,3%6326,3%6928,1%7631,8%9760,8%7329,1%439
75,5%22073,5%19270,0%18470,0%19065,3%19930,1%3667,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%220100,0%192100,0%184100,0%190100,0%199100,0%36100,0%1020
1,1%2,5%11,6%3  ,6%13,0%1,9%9
1,1%2  ,5%1  1,3%3  ,6%6
1,5%32,5%52,1%43,8%7    1,9%19

44,7%9844,0%8442,3%7836,5%6944,7%8942,5%1542,5%434
51,6%11353,1%10253,4%9859,7%11453,3%10654,5%2054,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011
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60-7450-5940-4930-3920-29

VanusKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%6100,0%5100,0%5100,0%7100,0%3100,0%25

14,2%1    14,2%1  7,3%2

      28,4%2  8,1%2
  40,6%219,9%1    11,5%3

28,6%2  40,5%229,0%2  22,7%6

43,1%2  19,8%113,8%149,5%122,7%6

28,7%259,4%319,8%128,8%250,5%135,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
10,2%308,8%237,5%2010,9%307,5%236,4%88,8%132
55,1%16154,0%14143,4%11445,8%12447,8%14656,4%6749,9%753
34,7%10137,2%9749,1%12943,3%11744,7%13637,3%4441,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%101100,0%97100,0%129100,0%117100,0%136100,0%44100,0%625

,8%13,9%42,3%3,9%1  4,9%21,7%11
2,4%21,0%12,3%31,7%24,7%64,8%22,7%17
5,7%63,9%43,1%43,4%43,7%57,3%34,1%26
1,6%23,0%39,1%1213,1%1517,8%2426,7%1210,8%68

25,3%2619,9%1919,1%2510,5%1215,0%2014,6%617,4%109
29,3%3020,8%2022,8%2912,3%1421,5%2914,7%720,7%129
54,6%5536,7%3633,6%4327,9%3324,3%3319,6%933,4%209
21,0%2123,6%2335,7%4634,6%4151,3%7033,9%1534,5%216

40,0%4043,8%4247,5%6156,7%6754,4%7458,6%2649,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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VanusKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%90100,0%79100,0%84100,0%68100,0%84100,0%19100,0%423
3,6%32,5%24,7%46,0%44,5%411,9%24,6%19

33,9%3026,7%2131,7%2622,5%1524,3%2035,2%728,4%120

14,6%1324,1%1917,7%1519,3%1319,6%1617,6%318,9%80

18,4%1619,7%1621,2%1827,0%1822,7%1917,6%321,4%90

29,5%2626,9%2124,7%2125,3%1729,0%2417,6%326,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
,8%2,4%1  1,1%31,7%52,7%31,0%15

56,8%16557,3%14958,5%15452,7%14351,9%15865,5%7856,1%848
31,7%9226,5%6928,8%7631,1%8525,9%7919,1%2328,0%423
10,7%3115,9%4112,7%3315,1%4120,6%6312,7%1514,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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VanusKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%122100,0%111100,0%109100,0%125100,0%141100,0%38100,0%647

3,3%42,6%3,9%12,5%31,8%3  2,1%14

1,4%21,7%22,7%34,1%51,8%32,9%12,4%15

2,7%34,4%55,5%65,0%63,7%58,6%34,4%29

10,7%137,9%910,8%1212,2%159,0%1320,1%810,7%69
8,6%1110,5%1210,8%1210,7%1319,9%285,7%212,0%78

21,9%2720,0%2219,8%2214,6%1828,9%4111,5%420,7%134

49,5%6161,8%6853,2%5858,4%7360,4%8594,3%3659,0%381

69,4%8566,1%7362,2%6856,0%7053,3%7531,3%1259,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,3%1    ,4%1    ,1%2
    ,4%1,7%2,8%2  ,4%5

,3%1,7%2  1,1%32,1%61,8%21,0%14

,3%12,2%61,1%31,9%5,8%32,7%31,3%20
,8%21,5%42,6%72,2%62,5%84,5%52,1%32

3,7%116,3%164,1%113,0%84,6%145,5%74,4%67

4,5%133,7%104,4%125,6%155,4%175,5%74,8%73

92,4%26989,7%23489,6%23587,6%23887,1%26584,5%10188,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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VanusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

26,6%7723,8%6227,6%7229,7%8123,7%7220,9%2525,8%390

66,4%19368,2%17863,1%16660,2%16467,1%20561,9%7464,8%979

7,0%208,1%219,3%2410,1%279,1%2817,2%209,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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VanusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
16,3%479,9%2615,4%4010,5%2912,9%3913,6%1613,1%198
57,5%16766,1%17258,7%15459,7%16263,7%19460,0%7161,0%921
26,2%7624,0%6325,9%6829,8%8123,4%7126,4%3125,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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VanusKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

4,8%142,6%71,5%43,0%82,1%63,7%42,9%43

3,1%95,8%155,3%146,4%177,6%2314,5%176,3%96

10,1%297,4%194,1%116,4%177,5%237,2%97,2%108

2,6%78,5%2212,4%3315,8%4313,8%424,6%510,1%153

2,5%77,0%1813,1%3416,6%4515,5%477,3%910,7%161

9,7%2811,8%319,7%2612,5%3413,5%4111,9%1411,5%174
32,6%9523,5%6119,5%5117,7%4817,6%549,9%1221,2%321

9,9%2919,2%5024,7%6530,9%8422,5%6922,7%2721,4%323

29,6%8635,7%9326,7%7028,7%7826,8%8219,2%2328,6%432
48,0%14037,4%9838,3%10027,1%7429,3%8921,8%2634,9%527
48,0%14039,6%10334,9%9236,5%9936,9%11224,4%2938,1%576
12,6%3737,4%9850,8%13360,9%16559,4%18159,2%7145,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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VanusKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
4,7%148,8%2311,6%3010,1%2716,2%498,2%1010,2%154

87,4%25475,3%19763,0%16560,9%16558,7%17969,9%8369,1%1044
7,9%2315,8%4125,4%6729,0%7925,1%7721,9%2620,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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VanusKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%23100,0%41100,0%67100,0%79100,0%77100,0%26100,0%312

  2,4%11,5%15,3%43,4%3  2,8%9
10,7%2    5,3%4  8,4%22,8%9

7,3%2  5,8%42,6%21,7%14,0%13,2%10
    2,9%23,9%38,4%6  3,7%11

6,9%26,8%35,9%47,7%61,7%18,3%25,7%18
10,7%29,2%410,3%76,4%53,3%34,1%17,0%22
10,6%211,6%55,9%410,3%86,6%58,4%28,5%26

  2,4%111,7%811,6%913,3%10  9,0%28
17,8%418,5%817,7%123,9%36,6%58,3%210,8%34
17,9%423,4%1026,5%1820,8%1621,7%1725,3%722,8%71

25,2%632,7%1424,9%1733,7%2743,4%3341,5%1134,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

2,0%61,1%31,1%31,5%4,4%1  1,1%17

90,4%26385,3%22382,8%21779,7%21686,6%26495,4%11485,9%1297

7,0%2012,5%3315,3%4016,6%4512,9%394,6%512,1%183

,6%21,1%3,7%22,2%6    ,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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VanusKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%22100,0%35100,0%42100,0%51100,0%39100,0%5100,0%196

    2,3%18,0%4  19,9%13,1%6
3,7%12,7%12,3%12,0%19,6%4  3,9%8
7,6%211,0%47,0%3      4,3%9

7,4%22,6%1  10,1%56,5%3  5,3%10

22,1%510,8%47,1%36,0%36,4%3  8,8%17

  16,2%69,4%412,1%63,2%120,1%19,3%18
22,4%521,6%818,8%816,1%813,0%519,9%117,9%35

44,3%1032,3%1132,4%1421,9%1132,2%13  30,0%59
3,6%129,9%1132,3%1440,1%2035,4%1440,0%231,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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VanusKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
2,2%7,4%1,8%2,7%22,9%93,6%41,6%25

92,1%26895,2%24894,7%24993,9%25590,4%27591,8%10993,0%1405
5,7%174,4%124,5%125,3%146,7%214,6%55,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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VanusKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

          ,9%1,1%1
,3%12,2%61,9%51,1%32,9%93,6%41,8%28

3,9%111,9%54,5%123,3%93,3%103,6%43,4%52
7,6%227,7%207,5%207,6%2111,3%356,5%88,3%125
6,4%197,0%187,5%2010,9%299,2%2812,7%158,6%129

20,2%5922,3%5827,6%7219,5%5320,4%6219,0%2321,6%327
46,5%13547,2%12344,3%11643,3%11845,2%13833,7%4044,4%670
66,1%19267,0%17561,1%16061,4%16756,0%17154,4%6561,6%930
75,6%22075,0%19668,6%18071,9%19567,8%20759,1%7070,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,3%1  ,4%1  ,4%1  ,2%3
3,9%111,4%4,7%2,7%21,2%47,3%92,1%32
2,5%73,7%107,4%207,6%213,7%116,3%85,0%76

12,4%368,5%229,3%2410,9%308,4%267,3%99,7%146

13,8%4011,8%3113,2%3511,7%3216,8%518,2%1013,1%199
16,2%4716,1%4211,6%3013,5%3714,2%4316,4%2014,5%219

8,1%2412,5%3319,0%5018,4%5019,7%609,1%1115,0%227
70,0%20475,4%19772,3%19072,9%19868,6%20969,1%8271,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
11,8%3415,5%4013,1%3512,4%349,2%2814,5%1712,5%188

6,7%203,7%103,7%106,8%184,2%131,8%24,8%72
21,3%6217,9%4725,8%6819,5%5332,7%10032,7%3924,4%368
34,8%10140,4%10534,8%9138,7%10533,4%10232,7%3936,0%544
25,4%7422,5%5922,6%5922,6%6120,5%6318,2%2222,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
9,8%2810,6%288,6%238,2%225,0%1516,4%209,0%136

42,2%12337,5%9836,8%9730,1%8226,0%7933,5%4034,3%518
  1,1%31,1%31,1%31,2%4,9%1,9%14

,8%21,5%4  1,5%4    ,7%10
1,4%4,4%1  ,8%2,8%3  ,6%10

,8%2,4%1,4%12,3%6,4%1  ,8%12
4,5%133,3%91,9%53,0%86,3%194,6%53,9%59
2,8%84,0%112,2%63,7%102,9%92,7%33,1%47

,8%22,2%6,8%23,7%10,8%3  1,5%23
5,6%164,5%126,0%166,4%176,2%193,7%45,6%84
5,6%169,1%2413,4%3510,9%3013,4%419,1%1110,4%157
9,5%288,1%2113,5%3515,8%4316,3%5013,6%1612,8%193

16,1%4717,4%4515,4%4012,5%3420,6%6315,5%1916,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510
12,0%357,0%188,2%226,7%187,9%2417,2%219,1%138
25,5%7428,7%7524,0%6326,7%7324,7%7527,2%3226,0%393
24,7%7218,7%4922,5%5921,1%5715,5%4717,3%2120,2%305
33,1%9640,8%10640,4%10639,8%10842,7%13025,5%3038,2%577

4,6%134,8%134,9%135,6%159,2%2812,8%156,4%97
6,7%202,5%74,5%123,4%93,3%1011,8%144,7%71

28,9%8432,8%8623,7%6225,6%6923,5%7230,0%3627,1%409
28,4%8321,0%5529,1%7625,9%7023,4%7124,5%2925,5%385
32,9%9640,8%10638,6%10137,9%10340,6%12424,7%2937,0%559

3,1%93,0%84,1%117,2%199,2%289,1%115,7%86
6,4%191,8%51,9%52,3%61,7%59,1%113,3%50

32,5%9536,0%9429,6%7827,4%7428,0%8539,1%4731,3%473
25,3%7424,9%6532,1%8425,5%6931,4%9622,6%2727,5%415
30,6%8933,5%8732,2%8539,2%10631,9%9723,8%2832,6%493

5,1%153,7%104,1%115,6%157,1%225,4%65,2%79
4,8%142,2%63,8%103,8%103,8%129,1%114,1%62

50,9%14851,5%13452,2%13745,5%12440,2%12339,0%4747,2%712
29,0%8425,7%6728,4%7433,4%9128,8%8827,3%3328,9%437
12,5%3718,0%4714,2%3715,1%4121,7%6620,0%2416,7%252

2,8%82,6%71,5%42,3%65,4%164,6%53,1%47
4,2%121,8%53,0%81,5%42,1%610,0%123,1%47

51,1%14953,3%13948,8%12847,4%12943,2%13242,7%5148,2%727
32,0%9327,2%7131,0%8130,4%8329,3%8927,3%3329,8%450
10,6%3115,8%4115,7%4117,7%4820,5%6216,3%1916,1%243

2,0%61,9%51,5%43,0%85,0%153,7%42,8%42
5,0%152,2%63,0%81,9%52,1%610,9%133,5%53

32,1%9335,4%9233,9%8929,0%7927,3%8335,5%4231,7%479
28,7%8426,5%6926,9%7133,9%9226,3%8021,9%2627,9%422
31,1%9032,3%8432,9%8631,5%8637,2%11327,2%3232,6%492

3,1%93,7%103,4%93,8%107,1%224,6%54,3%65
4,5%131,8%51,5%41,9%52,1%68,2%102,8%43

35,8%10438,7%10140,2%10635,8%9735,3%10735,3%4236,9%557
30,9%9030,5%8033,2%8737,6%10230,9%9430,0%3632,4%489
24,9%7224,9%6522,1%5821,0%5728,8%8823,7%2824,4%369

4,0%124,0%113,0%83,7%102,9%92,7%33,5%52
2,5%71,1%31,5%4,4%12,1%68,2%102,1%31

64,0%18664,3%16869,3%18261,6%16760,3%18457,3%6863,3%955
26,1%7626,9%7019,5%5126,3%7121,7%6624,5%2924,1%364

5,3%156,2%167,1%197,5%2013,8%4210,0%128,3%125
2,0%61,5%42,6%74,1%112,1%6  2,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

,3%1    ,4%1    ,1%2

  ,4%1,4%1      ,1%2

      ,4%1,4%1  ,2%2
1,4%41,1%31,1%3,4%11,7%5,9%11,1%17

,8%21,1%31,9%53,0%83,8%11  2,0%30
2,2%64,0%113,8%104,2%113,7%11  3,3%50

13,1%385,1%133,7%103,0%83,3%101,8%25,4%82

3,6%118,8%237,5%207,2%2013,4%416,4%88,0%121

3,4%108,4%2212,7%3316,6%4510,0%31  9,3%141

78,2%22877,6%20273,8%19471,7%19572,5%22190,9%10876,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%59100,0%56100,0%66100,0%76100,0%79100,0%10100,0%345

4,2%23,4%26,1%46,8%511,3%9  6,5%22

5,5%35,2%37,3%58,1%69,6%811,1%17,5%26
1,4%13,4%25,9%410,8%814,6%1122,1%28,2%28
9,6%613,8%816,5%1110,9%88,0%6  11,2%39

6,9%413,8%817,8%1216,2%1214,6%1111,0%114,0%48
8,2%520,8%1212,0%814,8%1125,8%2022,2%216,8%58

25,9%1513,8%823,8%1616,2%129,6%811,5%117,3%60

48,0%2934,4%1932,8%2232,5%2533,8%2733,2%335,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%59100,0%56100,0%66100,0%76100,0%79100,0%10100,0%345
10,9%615,5%912,0%810,9%86,4%5  10,5%36

    1,5%11,3%13,2%3  1,3%5
4,1%21,7%14,5%31,4%16,5%5  3,6%13

64,4%3867,3%3765,6%4360,8%4654,8%4355,5%561,9%214
20,6%1215,5%916,3%1125,6%1929,0%2344,5%422,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-29

VanusKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%2100,0%1100,0%4100,0%2100,0%8100,0%17

    25,4%1    5,9%1
      49,5%1  5,9%1

67,6%2        9,7%2
    24,9%1  16,6%113,2%2

66,4%2  74,6%3  33,2%341,7%7

66,0%2100,0%1  50,5%150,3%443,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%291100,0%261100,0%262100,0%272100,0%305100,0%119100,0%1510

    1,1%3      ,2%3
  ,4%1,4%14,2%1110,9%333,6%43,4%51

,8%21,5%47,5%2010,2%286,7%213,6%45,2%78
7,0%205,5%145,6%155,3%145,4%167,2%95,9%89
5,9%1710,3%2711,3%3010,2%288,4%267,2%99,0%135

12,8%377,0%188,2%2211,4%3111,7%3611,7%1410,4%158
6,4%1911,4%3017,2%4512,8%3511,8%365,4%611,3%171
5,6%1613,2%3416,1%4215,4%4219,7%6019,1%2314,4%218
2,0%612,5%3321,3%5620,7%5623,8%7313,5%1615,8%239

14,6%4316,2%4218,0%4718,1%4917,2%529,0%1116,2%244
6,8%2015,8%4119,2%5022,9%6226,4%8022,7%2718,6%281

18,9%5520,6%5422,1%5823,8%6513,8%4210,0%1218,9%285
24,5%7118,4%4820,6%5418,1%4915,9%4815,4%1819,2%289
18,6%5419,1%5018,7%4921,9%5921,3%6516,4%2019,7%297

29,2%8525,4%6616,1%4219,1%5222,7%6944,6%5324,3%368
21,0%6126,1%6831,0%8128,2%7728,5%8716,3%1926,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
60-7450-5940-4930-3920-2915-19

VanusKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%143100,0%138100,0%158100,0%156100,0%167100,0%47100,0%810

2,3%3  ,6%1,7%13,1%5  1,3%10
4,5%71,4%22,5%4,7%11,5%37,0%32,4%19

8,1%123,5%57,0%116,5%109,2%154,7%26,8%55
27,1%3918,8%2616,2%2619,7%3116,1%2711,7%519,0%154
34,4%4925,8%3617,9%2811,8%1815,3%2518,5%920,5%166
46,9%6738,1%5327,4%4324,2%3819,8%3313,9%629,7%241
47,0%6738,8%5432,9%5229,5%4632,9%5527,8%1335,4%287

43,6%6240,5%5638,5%6140,5%6331,4%5218,5%937,5%304
19,4%2856,8%7872,7%11581,0%12775,5%12690,8%4263,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
5,8%224,3%359,8%325,8%88
7,9%297,1%586,4%217,1%108

22,3%8329,1%23620,4%6725,5%386
52,9%19648,8%39749,3%16149,9%754
11,1%4110,8%8814,1%4611,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
2,1%82,7%226,7%223,4%51
3,7%144,5%374,9%164,4%67

19,1%7121,4%17416,8%5519,8%299
57,9%21556,4%45954,3%17756,3%850
17,3%6415,0%12217,3%5616,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
3,0%112,6%213,8%123,0%45

11,9%449,9%807,8%259,9%150
39,4%14635,4%28832,2%10535,7%539
36,8%13739,1%31838,5%12538,4%580

9,0%3313,0%10517,8%5813,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,5%2,9%7,3%1,7%10

,5%2,9%7,6%2,7%11
1,1%41,3%11  1,0%15

,8%31,6%131,7%61,4%22

1,4%52,1%17,3%11,5%23
1,5%51,5%131,6%51,5%23
1,5%61,6%132,0%71,7%25
1,0%42,0%162,1%71,8%26

3,0%112,0%161,4%52,1%32
3,9%152,4%201,0%32,5%38
2,0%73,7%302,3%83,0%45

3,3%123,3%272,0%73,0%46

3,4%133,1%252,7%93,1%47
2,9%113,7%302,4%83,2%48

7,6%282,4%19,4%13,2%49
5,2%192,8%232,0%63,2%49

5,7%215,2%423,3%114,9%74

8,3%314,1%333,3%115,0%75

6,6%254,5%374,8%165,1%77

3,7%144,8%397,8%255,2%79

6,7%255,2%433,9%135,3%80

9,5%357,0%576,0%207,4%112
8,8%338,6%708,8%298,7%131

7,7%289,7%7911,9%399,7%146
20,9%7725,9%21136,5%11926,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,3%1,5%4,9%3,5%8

,5%2,8%61,3%4,8%12

2,2%8,8%7  1,0%15
2,1%8,9%7,9%31,2%18

2,2%81,0%8,9%31,2%19
1,3%52,1%17,8%21,6%24
3,0%112,2%182,0%72,3%35

6,2%234,0%321,8%64,0%61

4,5%173,9%314,8%164,2%64

7,7%295,0%401,6%54,9%74

5,2%195,5%454,0%135,1%77

6,5%246,3%516,9%236,5%98

7,3%277,8%632,6%86,6%99

7,4%276,9%566,3%206,9%104
5,0%198,4%6813,0%428,6%129
9,1%349,7%7918,3%6011,5%173

13,8%5111,9%9711,2%3612,2%185

49,8%18548,3%39335,3%11545,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
  ,2%1,3%1,1%2

1,7%61,9%161,5%51,8%27
6,4%2411,4%9214,8%4810,9%164

32,2%12040,6%33032,9%10736,9%556
47,2%17533,6%27331,4%10236,5%551
12,5%4612,4%10119,1%6213,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
,2%1,5%4,4%1,4%6

63,6%23658,3%47462,0%20260,4%912
36,2%13441,2%33537,6%12339,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%134100,0%335100,0%123100,0%592
1,4%2,6%2  ,7%4

22,1%3019,1%6413,7%1718,7%111

53,2%7144,9%15146,7%5747,2%279
23,2%3135,4%11939,7%4933,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Vähem kui kuu aega …
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
2,7%103,8%316,9%224,2%63

14,5%5418,7%15218,3%6017,6%266
23,1%8617,6%14315,8%5218,6%280
20,5%7620,2%16516,0%5219,4%293
16,1%6018,0%14722,9%7518,6%281
23,0%8521,7%17620,2%6621,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,2%1,2%2,2%1,2%3
  ,2%11,7%5,4%7

6,8%257,5%619,9%327,8%118

16,8%6211,4%929,8%3212,4%187
18,1%6720,0%16219,0%6219,3%291
16,9%6321,3%17323,8%7820,8%314
48,4%17939,4%32032,0%10440,0%604
52,9%19645,9%37338,6%12646,0%695
65,9%24467,2%54663,5%20766,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%308100,0%639100,0%243100,0%1190

1,1%3,8%5  ,7%8

1,5%5,7%4,4%1,8%10

2,0%61,1%7  1,1%13

2,2%71,4%9,3%11,4%16
1,2%42,4%15,7%21,7%21
1,0%32,8%181,2%32,0%24
1,8%62,4%152,3%62,2%26

2,2%72,6%162,3%62,4%29
2,6%83,0%192,1%52,7%32
4,6%143,2%204,5%113,8%46
4,7%154,0%263,3%84,0%48

4,2%135,3%342,7%74,5%54
7,0%224,0%253,7%94,7%56

4,8%154,6%305,8%144,9%59
2,9%95,7%367,1%175,2%62
5,9%185,6%365,0%125,6%66

8,8%275,8%372,9%76,0%72
10,7%3313,6%8722,1%5414,6%174

55,5%17152,9%33848,8%11952,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste 
tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde 

jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%308100,0%639100,0%243100,0%1190

1,7%51,0%7,4%11,1%13

2,2%7,7%51,5%41,3%15
3,1%91,1%7,4%11,5%17

1,2%41,9%121,9%51,7%20

2,4%71,6%101,5%41,8%22

1,8%61,3%83,8%91,9%23

2,9%92,4%16,9%22,3%27

4,2%132,2%141,6%42,6%31

2,4%73,7%23,8%22,7%33

5,0%152,2%142,2%52,9%35

5,6%173,9%252,4%64,0%48

9,2%286,8%435,3%137,1%85
16,9%5216,5%10510,2%2515,3%182
13,5%4217,0%10920,2%4916,8%199

16,4%5016,8%10720,3%4917,4%207
26,5%8230,8%19733,2%8130,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis 
oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
100,0%1100,0%2100,0%1100,0%3
100,0%1100,0%2100,0%1100,0%3
100,0%62100,0%92100,0%32100,0%187

3,2%2,9%1  1,5%3
28,6%1813,0%1230,2%1021,1%39
68,2%4286,2%8069,8%2277,4%145

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695
2,5%51,0%41,6%21,5%11

17,9%3514,8%5514,6%1815,7%109
79,6%15684,2%31483,8%10682,8%576

100,0%179100,0%320100,0%104100,0%604
,6%1,3%13,2%3,9%5

20,6%3719,5%6228,6%3021,4%129
78,9%14280,2%25768,3%7177,8%470

100,0%67100,0%162100,0%62100,0%291
1,4%11,9%31,6%11,7%5

29,7%2023,3%3825,3%1625,2%73
68,9%4674,8%12173,1%4573,1%213

100,0%244100,0%546100,0%207100,0%998
  1,0%62,4%51,0%10

18,8%4622,2%12222,6%4721,5%214
81,2%19876,7%41975,1%15577,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks 
raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%62100,0%92100,0%32100,0%187
1,6%12,1%25,1%22,5%5

54,5%3447,9%4460,9%1952,3%98
43,9%2750,0%4634,0%1145,2%84

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695
1,4%3,7%31,5%21,1%7

59,7%11758,5%21866,0%8360,2%418
39,0%7640,8%15232,4%4138,7%269

100,0%179100,0%320100,0%104100,0%604
1,5%31,8%6  1,4%9

76,1%13777,2%24777,8%8177,0%465
22,4%4021,0%6722,2%2321,6%131

100,0%246100,0%553100,0%214100,0%1013
1,1%31,2%72,6%61,5%15

69,8%17269,1%38269,1%14869,3%702
29,1%7229,7%16428,3%6029,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks 
või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%140100,0%277100,0%94100,0%512
1,4%21,8%52,9%31,9%10

5,0%74,9%134,2%44,8%25
  2,4%7  1,3%7

13,3%1916,4%4517,0%1615,6%80
80,3%11374,6%20675,9%7276,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või 
haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%19100,0%52100,0%16100,0%87

10,9%26,3%3  6,2%5
  12,1%6  7,3%6

17,4%37,5%412,7%210,6%9
9,7%26,6%326,1%410,9%9

10,6%27,6%427,8%412,0%10

11,2%222,6%1211,7%218,2%16
44,6%847,0%2426,6%442,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
2,7%10,9%72,6%81,7%26

45,9%17043,0%34947,6%15544,7%675
51,4%19156,1%45649,8%16253,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%191100,0%456100,0%162100,0%809
,5%1,2%1  ,2%2

3,7%74,4%202,0%33,7%30
  ,6%31,1%2,6%5
  ,4%21,5%2,5%4

,5%1,2%11,3%2,5%4
1,5%3,4%22,2%41,0%8

2,8%51,0%51,7%31,6%13
4,9%92,8%132,9%53,3%27
3,6%72,5%11,6%12,4%19
1,6%32,1%105,1%82,6%21

1,2%22,2%10  1,5%12
12,8%249,0%414,7%89,0%73

9,3%1810,8%498,4%1410,0%81
3,7%76,4%298,7%146,3%51

54,1%10357,0%26059,8%9756,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
12,4%4615,3%12416,1%5214,7%223

34,5%12841,3%33649,1%16041,3%624
1,8%71,2%102,0%71,5%23

,6%21,3%102,4%81,3%20

3,5%132,9%241,2%42,7%41

19,4%7214,9%12112,5%4115,5%234

5,7%213,3%262,0%63,6%54
13,8%518,0%657,9%269,4%142

8,2%3011,9%976,8%229,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
2,3%83,8%315,6%183,8%58
4,7%173,6%292,7%93,7%55

18,3%6814,7%11911,7%3814,9%225
58,7%21861,9%50362,3%20361,2%924
16,0%5916,0%13017,7%5816,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
1,2%4,8%71,7%61,1%17

4,2%163,3%274,2%143,7%56
1,7%65,0%415,0%164,2%63

10,0%3710,7%8712,0%3910,8%163
55,4%20554,8%44549,8%16353,8%813
27,6%10225,4%20627,4%8926,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
3,6%132,7%224,2%143,2%49

27,4%10226,0%21227,6%9026,7%403
1,1%4,7%61,0%3,9%13
2,8%102,0%162,7%92,3%35

38,9%14444,0%35738,1%12441,5%626
26,2%9724,6%20026,3%8625,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%356100,0%786100,0%314100,0%1456
5,4%198,4%6611,7%378,4%122
6,4%236,3%505,1%166,1%88

13,9%4911,7%9211,3%3612,1%177
43,1%15438,0%29929,7%9337,4%545
31,2%11135,7%28042,3%13336,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%244100,0%546100,0%207100,0%998
4,6%115,1%286,3%135,2%52

24,2%5923,7%13028,1%5824,7%247
13,3%3215,1%8318,0%3715,3%152
29,6%7229,6%16226,6%5529,0%289
28,4%6926,5%14521,0%4425,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%355100,0%786100,0%313100,0%1454
7,0%257,8%619,5%307,9%115

13,4%4813,3%10511,6%3613,0%189
79,6%28378,9%62078,9%24779,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%48100,0%105100,0%36100,0%189
2,0%1    ,5%1
3,7%2,9%1  1,4%3

7,0%33,8%46,7%25,2%10
  1,8%22,3%11,4%3

26,2%1226,2%2737,7%1428,4%54

61,1%2967,3%7153,3%1963,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%355100,0%786100,0%313100,0%1454
6,1%226,2%4911,8%377,4%107
5,9%215,2%413,7%125,1%74
8,7%316,3%504,1%136,4%93

20,9%7417,7%13916,7%5218,3%266
31,9%11329,5%23223,2%7328,7%418
26,6%9535,0%27540,5%12734,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%355100,0%786100,0%313100,0%1454
8,8%318,7%6910,4%329,1%132

10,2%3613,7%10720,0%6314,2%206

24,2%8623,1%18116,8%5222,0%320
50,4%17948,1%37845,2%14148,0%698
6,4%236,5%517,6%246,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%355100,0%786100,0%313100,0%1454
1,9%71,5%122,9%91,9%28
1,8%62,5%203,0%92,4%36
8,6%308,6%687,3%238,3%121

58,4%20762,1%48858,7%18360,5%879
29,3%10425,2%19828,1%8826,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%37100,0%88100,0%32100,0%157

2,7%1    ,6%1
  4,3%42,6%12,9%5

6,2%22,0%22,6%13,1%5
6,2%23,2%36,4%24,5%7

8,1%33,3%37,7%25,3%8

14,1%515,1%133,2%112,4%19
26,1%1016,3%149,3%317,2%27

19,2%719,2%1724,3%820,3%32

29,8%1115,5%1440,5%1324,0%38

27,7%1045,2%4031,0%1038,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%355100,0%786100,0%313100,0%1454
2,5%92,2%181,5%52,1%31

9,4%336,3%506,3%207,1%103
47,7%16952,0%40957,5%18052,2%758

3,4%123,2%253,5%113,3%48
18,4%6516,3%12814,1%4416,4%238
18,6%6619,9%15717,1%5419,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%131100,0%285100,0%98100,0%514
  ,7%2  ,4%2

2,7%42,0%63,5%32,5%13
,7%1,3%11,0%1,6%3

14,6%1919,0%5414,5%1417,0%87

6,2%84,3%123,8%44,7%24

42,6%5640,3%11534,5%3439,8%205

33,2%4433,4%9542,8%4235,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%269100,0%601100,0%236100,0%1107
1,2%31,5%91,0%21,3%15

75,4%20372,5%43673,3%17373,4%812
23,4%6325,9%15625,8%6125,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku 
puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%269100,0%601100,0%236100,0%1107
18,9%5113,9%8415,1%3615,4%170

1,2%3,4%21,0%2,7%8
1,6%41,1%7,8%21,2%13

48,6%13157,1%34454,8%12954,5%604
29,8%8027,5%16528,2%6728,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%7100,0%9100,0%4100,0%21

13,8%1    4,9%1
  14,2%1  6,2%1

17,1%111,2%1  11,0%2

17,6%111,1%1  11,1%2

26,6%210,8%174,4%329,7%6

24,9%252,7%525,6%137,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

9,7%365,3%433,1%105,9%89
5,6%217,4%609,6%317,4%112
7,7%288,3%678,9%298,3%125

85,3%31683,7%68181,1%26483,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu 
sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
5,4%203,9%327,5%245,0%76

85,6%31789,2%72586,0%28187,6%1323
9,0%336,9%566,5%217,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%33100,0%56100,0%21100,0%111

  1,8%1  ,9%1

2,5%11,5%1  1,5%2

  3,5%2  1,8%2
2,5%12,9%2  2,2%2

3,0%15,7%3  3,8%4

9,9%31,5%13,9%14,5%5
5,9%23,5%24,7%14,5%5
4,9%29,0%55,9%17,2%8

  8,7%523,9%59,0%10

14,5%57,9%47,7%29,8%11

10,7%415,9%928,0%616,7%18

26,6%928,3%1622,0%526,6%29

65,5%2269,7%3951,1%1164,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
6,0%224,0%323,8%124,4%67

52,7%19556,0%45568,2%22257,8%873
41,3%15340,1%32628,0%9137,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
25,1%9332,8%26639,9%13032,4%490

31,6%11730,0%24430,1%9830,4%459
,5%2,1%1  ,2%3

6,7%259,4%7710,5%349,0%136
36,1%13427,7%22519,5%6428,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist 
nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,9%31,5%12,7%21,2%17

74,2%27581,1%65987,4%28580,8%1219

24,9%9217,4%14211,9%3918,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%92100,0%142100,0%39100,0%273
2,2%23,0%43,3%12,8%8
5,2%53,3%55,8%24,3%12

12,4%118,9%132,8%19,2%25
63,7%5956,1%8053,4%2158,3%159
16,5%1528,7%4134,7%1325,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
2,5%92,0%162,0%72,1%32
1,0%4,2%2,5%2,5%8

10,5%396,1%497,0%237,4%111
7,7%2911,0%9014,9%4911,0%167

3,5%133,0%243,1%103,1%47
7,2%276,8%5510,1%337,6%115
2,1%83,0%243,0%102,8%42

28,6%10627,4%22322,2%7226,5%401
36,9%13740,5%32937,3%12238,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
2,0%81,4%112,9%101,9%29

,7%3,2%2,2%1,3%5

17,4%6510,1%827,1%2311,2%170
35,4%13139,1%31847,9%15640,1%605

10,8%409,2%755,8%198,8%133
  ,2%1,9%3,3%4

,3%1,4%31,0%3,5%7
3,9%152,1%174,4%143,0%46

29,5%10937,3%30429,8%9733,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
4,0%156,6%548,0%266,3%95
4,1%154,3%352,8%93,9%59

1,5%61,9%163,2%102,1%31

31,9%11825,9%21119,8%6526,1%394

4,3%162,9%232,5%83,2%48

21,4%7921,0%17118,9%6220,6%312

13,4%5010,1%8212,9%4211,5%174

2,0%7,9%81,0%31,2%18

17,4%6526,2%21331,0%10125,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

1,1%41,7%142,4%81,7%26

3,1%111,7%141,6%52,0%30

5,2%191,5%121,8%62,5%37
2,2%82,9%242,0%72,5%38

1,7%62,8%232,8%92,5%38

3,5%132,3%192,4%82,6%40
86,2%32088,2%71788,4%28887,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et 
teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695
1,1%22,1%82,4%31,9%13

22,6%4421,8%8117,6%2221,2%148
18,4%3614,4%5412,9%1615,3%106
26,2%5129,4%10933,0%4229,1%203
31,7%6232,3%12034,1%4332,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695
,6%1  2,1%3,6%4

64,9%12770,0%26165,4%8267,7%471
34,4%6830,0%11232,6%4131,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%68100,0%112100,0%41100,0%221

  1,1%1  ,6%1
2,9%24,3%55,0%24,0%9

1,9%15,0%67,6%34,6%10

3,4%25,5%64,7%24,7%10

5,8%45,7%64,5%25,5%12

4,6%35,1%69,2%45,7%13

4,9%37,2%811,1%57,2%16

10,2%77,3%89,8%48,6%19
12,9%98,8%1010,2%410,3%23

12,7%910,9%129,0%411,1%24

17,3%1211,7%1313,2%513,7%30

79,4%5487,0%9791,9%3885,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde 
pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695

2,0%41,9%75,1%62,5%17
33,6%6637,7%14038,0%4836,6%254
64,4%12660,5%22556,9%7260,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%66100,0%140100,0%48100,0%254
1,9%1,7%1  ,9%2
6,1%47,2%1012,6%67,9%20

16,2%118,5%128,5%410,5%27

75,9%5083,7%11878,9%3880,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%66100,0%140100,0%48100,0%254
2,8%24,5%65,2%24,2%11

60,6%4056,5%7954,1%2657,1%145

3,4%22,3%34,4%23,0%8
33,2%2236,7%5236,2%1735,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695
1,6%32,5%94,5%62,6%18

15,3%3015,4%578,1%1014,0%97
24,2%4825,0%9324,3%3124,6%171
14,8%2915,0%5616,8%2115,2%106

13,4%2617,3%6515,7%2015,9%111
12,5%258,3%3110,3%139,8%68

6,9%146,5%247,7%106,8%48
3,9%84,9%183,4%44,3%30
7,4%145,3%209,4%126,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695
3,0%63,4%136,3%83,8%26

24,6%4824,7%9226,8%3425,1%174
68,2%13465,7%24558,0%7365,0%452

4,2%86,2%238,9%116,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695

8,6%175,0%196,3%86,3%44

64,8%12768,6%25668,4%8667,5%469

26,6%5226,4%9825,3%3226,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud 
kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695
1,3%3,2%13,4%41,1%8
4,4%92,7%102,3%33,1%21
9,6%198,2%314,8%68,0%56

55,6%10955,9%20855,0%6955,6%387
29,1%5733,0%12334,5%4332,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%27100,0%41100,0%9100,0%77

7,0%24,4%2  4,8%4

  12,6%5  6,6%5

14,3%42,5%18,9%17,4%6
8,1%24,1%229,3%38,5%7

23,4%616,4%713,8%118,6%14

28,4%825,4%108,9%124,5%19

27,1%757,4%2368,4%647,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%196100,0%373100,0%126100,0%695

1,2%2,8%3,9%1,9%6

81,4%16086,4%32295,2%12086,6%602

17,4%3412,8%483,9%512,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%179100,0%319100,0%104100,0%603
,5%11,8%64,1%41,8%11

19,5%3519,8%6313,2%1418,6%112
18,3%3316,2%5213,1%1416,3%98
24,9%4524,6%7936,8%3826,8%162
36,8%6637,6%12032,8%3436,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%191100,0%494100,0%222100,0%907
14,9%2922,1%10931,7%7022,9%208
10,0%1914,5%7218,8%4214,6%133
18,7%3613,8%6813,8%3114,8%134
46,7%8941,3%20430,5%6839,8%361

9,8%198,3%415,1%117,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
5,0%199,3%7613,9%459,3%140

10,4%3918,3%14926,2%8618,1%273

11,9%4411,5%948,5%2811,0%165

23,9%8922,9%18618,2%5922,1%334
37,3%13826,2%21324,1%7928,5%430
11,4%4211,7%959,1%3011,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%171100,0%429100,0%172100,0%773
1,6%31,0%41,5%31,3%10
4,2%74,2%183,5%64,1%31
6,5%112,2%101,2%23,0%23

  1,0%41,0%2,8%6

4,4%86,4%277,0%126,1%47

38,1%6537,6%16144,3%7639,2%303

45,1%7747,5%20441,5%7245,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem 
kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
1,7%65,6%4512,6%416,1%92
1,6%61,5%12,7%21,4%20
5,6%214,9%404,6%155,0%75

51,1%19053,9%43851,1%16752,6%794
40,0%14834,1%27831,0%10134,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%27100,0%52100,0%17100,0%96

  1,9%15,6%12,0%2
  1,9%113,5%23,5%3

11,0%35,0%36,2%16,9%7
7,1%28,8%56,2%17,8%8

8,3%211,9%611,9%210,9%10
46,9%1337,0%1940,2%740,3%39

70,9%1955,3%2935,0%656,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
3,6%134,2%3411,5%375,6%85

85,0%31585,1%69281,1%26584,2%1272
11,4%4210,7%877,4%2410,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,8%3,2%21,0%3,5%8

73,9%27474,2%60367,3%21972,6%1096

25,3%9425,6%20831,7%10426,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%94100,0%208100,0%104100,0%405
6,2%62,0%43,8%43,4%14
2,5%22,1%42,3%22,2%9

13,3%1214,3%3016,6%1714,7%59

2,0%21,5%32,6%31,9%8

2,1%21,0%2,8%11,2%5

47,2%4454,5%11354,3%5652,8%214

26,6%2524,7%5119,6%2023,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti 
Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%94100,0%208100,0%104100,0%405

8,3%85,8%1214,0%158,5%34
1,1%13,1%62,0%22,4%10
5,9%67,0%146,5%76,6%27

49,1%4654,3%11347,0%4951,2%208
35,6%3329,8%6230,4%3231,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%86100,0%196100,0%89100,0%371

69,0%5965,4%12857,2%5164,3%238
3,9%33,1%6,9%12,7%10
1,2%14,1%84,1%43,4%13

19,7%1719,2%3824,1%2120,5%76
6,3%58,3%1613,7%129,1%34

100,0%86100,0%196100,0%89100,0%371

9,1%86,7%136,9%67,3%27
1,2%13,1%63,6%32,8%10
2,6%24,7%95,2%54,3%16

57,5%4960,5%11961,0%5459,9%222
29,5%2525,0%4923,4%2125,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise 
rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%9100,0%25100,0%9100,0%42

  3,2%1  1,9%1

  9,0%211,4%17,6%3
25,3%29,3%2  10,7%5

  17,3%421,9%214,6%6
25,6%214,3%422,9%218,5%8

26,0%222,9%620,1%223,0%10
11,8%126,0%636,2%325,1%11

37,0%323,3%620,0%225,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks 
võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%94100,0%208100,0%104100,0%405
2,0%21,9%42,7%32,1%9

  2,2%52,8%31,8%7
4,3%44,7%105,3%54,8%19
3,5%36,7%1416,1%178,3%34

51,3%4846,0%9641,0%4245,9%186
39,0%3738,6%8032,1%3337,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%94100,0%208100,0%104100,0%405
1,9%21,1%24,7%52,2%9
3,1%33,8%84,7%53,9%16
5,9%53,8%85,3%54,7%19

45,9%4351,9%10847,3%4949,3%200
43,2%4139,4%8238,0%3939,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%8100,0%16100,0%10100,0%35

  6,9%110,7%16,3%2

  14,4%29,8%19,5%3
  15,1%29,4%19,7%3

36,2%324,6%456,3%636,9%13

76,3%665,2%1050,3%563,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,3%1  ,2%1,1%2

77,9%28980,9%65882,3%26880,5%1215

21,9%8119,1%15517,5%5719,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%81100,0%155100,0%57100,0%293

1,6%1    ,4%1

  ,6%12,0%1,7%2
9,8%84,4%71,9%15,4%16

8,0%66,1%95,3%36,4%19

10,4%86,9%118,3%58,1%24

79,0%6487,2%13591,0%5285,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%81100,0%155100,0%57100,0%293
  1,4%2  ,7%2

16,4%1319,6%3028,7%1620,5%60
33,4%2722,5%3523,5%1325,7%75
30,5%2535,1%5517,6%1030,4%89

19,8%1621,4%3330,1%1722,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, 
kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

  ,2%1,4%1,2%3

77,2%28683,3%67782,3%26981,6%1232

22,8%8416,6%13517,3%5618,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%84100,0%135100,0%56100,0%276
  1,3%21,9%11,0%3

14,3%124,9%73,2%27,4%20
4,9%46,0%811,0%66,7%18

16,6%1421,2%2917,9%1019,1%53
64,3%5466,6%9066,0%3765,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%84100,0%135100,0%56100,0%276
  1,3%2  ,6%2

47,7%4049,9%6761,9%3551,7%142
52,3%4448,8%6638,1%2147,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas 
…?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%44100,0%66100,0%21100,0%132
  2,8%2  1,4%2

93,6%4192,8%61100,0%2194,2%124
6,4%34,4%3  4,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
KõrgKesk

HaridusKOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%3100,0%3100,0%6

100,0%3100,0%3100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%84100,0%135100,0%56100,0%276
2,2%23,1%43,3%22,9%8
9,5%82,8%47,2%45,8%16

63,0%5364,5%8748,3%2760,7%167
25,2%2129,6%4041,1%2330,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%10100,0%8100,0%6100,0%24

8,4%1    3,5%1
    34,1%28,5%2

8,0%116,2%118,3%113,3%3
28,4%334,2%326,7%229,9%7

55,2%561,6%520,9%148,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%128100,0%406100,0%212100,0%746

12,3%1610,8%449,8%2110,8%81

1,3%21,9%82,4%51,9%14

62,3%7955,1%22447,7%10154,2%405

24,1%3132,2%13140,1%8533,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

21,0%7817,5%14218,3%6018,6%280

39,3%14642,1%34242,2%13841,4%626

39,7%14740,4%32839,4%12940,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
3,1%122,0%164,0%132,7%41
1,7%61,4%112,7%91,7%26

95,2%35396,7%78693,3%30495,6%1443

11,7%287,6%4210,8%269,3%96

5,6%146,1%344,9%125,7%59

82,8%20286,2%47384,3%20485,0%878
29,8%11026,4%21528,8%9427,8%419

8,8%3313,8%11221,6%7114,3%215
61,4%22859,8%48649,5%16258,0%875

9,2%346,8%5511,2%368,3%126
62,9%23369,5%56567,6%22067,5%1019
27,9%10323,7%19321,2%6924,2%365

,8%3,4%41,6%5,8%12

3,1%112,5%202,3%82,6%39

96,1%35697,1%78996,1%31396,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
7,6%287,5%6113,7%458,9%134
9,1%349,0%7316,9%5510,7%162

83,3%30983,5%67969,4%22680,4%1214
4,3%166,4%5212,4%417,2%109
5,8%218,7%7115,4%509,5%143

89,9%33384,8%69072,1%23583,3%1258
20,7%7718,7%15222,9%7520,1%304

8,5%319,9%8015,2%5010,7%161
70,9%26371,4%58061,9%20269,2%1045

3,4%85,0%2112,2%175,7%46
87,7%21485,9%36282,3%11385,9%690

8,9%229,1%385,5%88,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

44,7%16646,0%37449,2%16046,4%700

6,1%235,2%425,5%185,5%83

49,3%18348,8%39745,3%14848,2%727
9,4%358,0%6512,8%429,4%142
2,5%92,7%223,4%112,8%42

88,0%32689,4%72783,7%27387,8%1326

18,8%7022,4%18224,3%7921,9%331

16,3%6012,6%10310,0%3313,0%196

64,9%24165,0%52865,7%21465,1%983

15,0%5617,2%13922,2%7217,7%268

3,0%115,2%424,3%144,5%67

82,1%30477,6%63173,5%24077,8%1175

14,3%5321,6%17638,2%12523,4%354

8,1%309,0%7311,0%369,2%139

77,6%28869,4%56450,8%16667,4%1018

17,4%6523,1%18836,3%11824,6%371

5,6%219,7%7910,3%348,8%133

77,0%28667,2%54653,4%17466,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

37,6%13940,9%33248,9%16041,8%631

2,4%93,1%254,4%143,2%48

60,0%22356,1%45646,7%15255,0%831
16,6%6212,0%9814,6%4813,7%207
13,2%4912,4%10113,2%4312,8%193
70,2%26075,5%61472,2%23573,5%1110
25,3%9426,5%21628,6%9326,7%403

3,6%132,3%194,6%153,1%47
71,2%26471,2%57866,8%21870,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
6,0%224,2%345,4%184,9%74
1,9%72,3%193,1%102,4%36

92,1%34193,5%76091,5%29992,7%1400

26,2%9734,6%28149,6%16235,8%540

9,7%369,7%7911,0%3610,0%151

64,2%23855,7%45239,4%12954,2%819

9,5%3515,3%12430,1%9817,0%257

4,3%164,9%402,9%104,3%65

86,3%32079,9%64967,0%21978,7%1188
4,9%184,8%399,4%315,8%88
5,3%206,5%5310,5%347,1%107

89,8%33388,7%72180,1%26187,1%1316
7,5%285,8%477,6%256,6%100
2,5%94,9%402,7%93,8%58

90,0%33489,3%72689,7%29389,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

1,1%4,6%5  ,6%9

2,9%112,2%182,0%72,3%35
3,5%133,1%251,6%52,9%44

4,1%153,0%253,2%103,3%50
15,0%569,0%734,6%159,5%144

77,5%28784,2%68489,8%29383,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  
....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%68100,0%104100,0%23100,0%195

  1,0%1  ,5%1

  ,8%15,6%11,1%2
1,4%11,9%24,5%12,0%4
3,0%23,8%415,1%34,9%9

27,2%1930,3%3125,3%628,6%56

68,4%4762,2%6549,5%1162,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%68100,0%104100,0%23100,0%195

  ,8%1  ,4%1
  ,9%1  ,5%1

1,4%11,8%2  1,4%3
  1,9%24,2%11,5%3

4,7%37,6%89,1%26,7%13

49,8%3429,7%3117,8%435,3%69

44,1%3057,4%6068,9%1654,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%68100,0%104100,0%23100,0%195

1,4%11,0%1  1,0%2
3,3%2    1,2%2

4,8%34,0%47,0%24,6%9
6,0%47,2%711,6%37,3%14

22,4%1517,2%1828,3%620,3%40
33,6%2326,1%2719,9%528,0%55

33,2%2348,0%5036,8%841,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%68100,0%104100,0%23100,0%195

    3,5%1,4%1

1,2%11,0%1  1,0%2
1,5%12,5%3  1,9%4
5,9%4  4,5%12,6%5

23,0%1610,3%1117,3%415,6%30

68,3%4786,1%9074,7%1778,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%10100,0%13100,0%4100,0%28

    18,7%12,8%1
    18,9%12,9%1
  6,1%1  2,9%1
  6,1%1  2,9%1

7,7%1    2,9%1
7,9%1    3,0%1

  6,3%1  3,0%1
9,2%1    3,4%1

    22,8%13,5%1
10,0%1    3,7%1
10,0%1    3,7%1

  7,9%1  3,8%1
12,6%1    4,7%1

9,5%1  19,7%16,5%2
12,2%19,9%1  9,3%3

  14,7%219,7%110,0%3
12,1%112,5%2  10,5%3
19,7%215,5%2  14,7%4

9,1%135,0%5  20,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

2,7%101,1%9  1,3%19

4,0%151,9%152,3%82,5%38
5,3%204,3%353,5%124,4%66
6,9%258,8%7110,6%358,7%131

83,5%31084,5%68784,7%27684,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%36100,0%55100,0%15100,0%105
2,6%1    ,9%1

79,9%2981,8%4572,0%1179,8%84
17,5%618,2%1028,0%419,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%6100,0%10100,0%4100,0%20

  12,7%1  6,2%1
12,9%110,1%118,8%112,8%3

16,7%128,4%381,2%335,8%7
70,4%448,8%5  45,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või 
osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

2,7%101,1%9,3%11,3%20

2,3%82,4%20,8%32,0%31
5,2%195,3%4310,3%346,4%96

20,2%7515,5%1268,7%2815,2%230
37,9%14137,6%30625,8%8435,1%531
46,7%17347,9%39058,5%19149,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

2,6%102,6%211,9%62,4%37
8,5%329,2%7510,6%359,4%141

17,2%6414,5%11816,1%5315,5%234
14,1%5217,0%13822,8%7417,5%265

22,5%8319,1%15619,8%6520,1%304
46,6%17346,1%37537,6%12344,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise 
järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
15,5%5715,2%12314,6%4815,1%229
71,2%26473,1%59472,4%23672,5%1094

6,2%236,6%547,2%246,7%100

7,2%275,1%425,8%195,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele 

muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
  1,3%102,2%71,2%18

24,6%9134,9%28456,7%18537,1%560
75,4%28063,8%51941,1%13461,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%280100,0%519100,0%134100,0%933
5,2%146,8%358,3%116,5%61
1,6%52,2%12,7%11,8%17
7,2%205,0%2611,3%156,5%61

38,7%10846,9%24443,4%5844,0%410
47,3%13239,1%20336,2%4941,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%280100,0%519100,0%134100,0%933

,4%11,8%9,8%11,2%11
3,4%103,5%185,8%83,8%36
2,3%64,5%234,7%63,9%36

14,2%4010,5%557,0%911,1%104

28,6%8022,3%11619,7%2623,8%222
25,0%7025,2%13121,0%2824,5%228

34,5%9632,6%16922,3%3031,7%295

45,5%12745,2%23543,3%5845,0%420

73,9%20669,0%35862,6%8469,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
2,1%81,2%101,4%51,5%22

58,0%21569,4%56581,4%26569,2%1045
39,8%14829,4%23917,2%5629,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%148100,0%239100,0%56100,0%443
  1,4%31,8%11,0%4

62,9%9377,6%18573,0%4172,1%319
17,4%2614,1%3416,0%915,4%68
19,7%297,0%179,1%511,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%55100,0%50100,0%14100,0%119

1,8%1    ,8%1
7,0%4  9,0%14,3%5

28,0%1527,3%1429,2%427,9%33
26,1%1441,0%2138,6%533,8%40
68,4%3768,8%3569,1%1068,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

6,0%223,4%284,9%164,4%66

78,5%29184,9%69086,5%28283,7%1263

15,5%5811,7%958,5%2811,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
13,9%5215,7%12820,0%6516,2%245
41,0%15236,8%29939,1%12838,3%579
34,7%12938,3%31231,1%10135,9%541

6,9%256,3%516,4%216,4%97
3,6%132,8%233,4%113,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%39100,0%74100,0%32100,0%145

9,3%42,6%23,0%14,5%6

40,1%1643,0%3253,2%1744,5%64

50,6%2054,4%4043,8%1451,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige 
sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,8%3,6%5,8%2,7%10

15,1%5612,7%1039,2%3012,5%189
7,3%2712,6%10323,1%7513,6%205

19,5%7218,2%14811,6%3817,1%258

18,6%6918,3%14913,1%4317,2%260

30,5%11326,3%21415,8%5225,0%378

30,5%11326,5%21518,9%6225,8%390

35,2%13129,8%24319,8%6529,0%438

35,0%13030,0%24422,0%7229,5%445
36,4%13535,7%29023,0%7533,1%500

48,6%18040,8%33229,4%9640,3%608

68,1%25360,8%49448,3%15859,9%905

75,5%28072,0%58663,6%20771,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

11,1%4110,3%8420,2%6612,6%191

7,3%277,8%639,3%308,0%121

81,6%30381,9%66670,5%23079,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
1,2%4,8%61,3%41,0%15

30,4%11337,1%30244,6%14537,1%560
68,4%25462,1%50554,1%17761,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
6,0%228,0%6513,8%458,8%132

  ,3%2  ,1%2
3,3%123,9%323,8%123,7%56

63,0%23360,9%49555,7%18260,3%910
27,8%10326,9%21926,7%8727,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

1,3%51,6%131,2%41,4%22
2,2%84,0%336,2%204,1%61

3,9%146,5%535,2%175,6%84

8,8%328,2%679,3%308,6%129

10,6%398,8%728,5%289,2%139

9,8%369,9%8112,6%4110,4%158
79,7%29577,3%62874,9%24477,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,3%1,8%62,8%91,1%16
2,7%102,2%181,7%62,2%33

3,6%133,3%273,1%103,4%51
2,9%113,6%296,3%214,0%60

5,8%227,0%576,5%216,6%99

10,0%3710,1%829,6%3110,0%150
80,2%29778,4%63775,1%24578,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

12,4%4615,9%12927,3%8917,5%264

18,8%7018,8%15318,4%6018,7%283
20,3%7514,7%1197,8%2514,6%220
17,7%6614,9%12117,3%5616,1%243
30,7%11435,7%29029,3%9533,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

2,3%81,8%142,0%72,0%29
9,2%345,9%485,2%176,6%99

13,4%5011,0%905,8%1910,5%158
6,8%259,9%8119,1%6211,1%168

11,7%4316,9%13814,2%4615,0%227

59,8%22257,6%46855,7%18257,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
2,0%72,9%246,1%203,4%51

25,9%9627,1%22037,6%12329,1%439
72,1%26770,0%56956,3%18467,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%267100,0%569100,0%184100,0%1020
,8%2,7%41,5%3,9%9

  1,1%6  ,6%6
2,5%71,7%101,6%31,9%19

38,6%10343,8%24944,3%8142,5%434
58,1%15552,8%30052,7%9754,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%7100,0%16100,0%3100,0%25

  11,8%2  7,3%2

  13,0%2  8,1%2
  12,3%234,0%111,5%3

15,1%130,1%5  22,7%6

27,4%224,9%4  22,7%6

57,5%419,7%366,0%235,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
9,0%338,2%679,8%328,8%132

46,0%17148,9%39756,7%18549,9%753
44,9%16742,9%34933,6%10941,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%167100,0%349100,0%109100,0%625

1,8%31,9%71,0%11,7%11
4,1%71,8%63,3%42,7%17
5,6%93,8%132,8%34,1%26
9,3%169,8%3416,5%1810,8%68

16,7%2818,1%6316,1%1817,4%109
24,7%4120,5%7215,2%1720,7%129
31,8%5334,7%12131,4%3433,4%209
31,1%5232,2%11247,1%5234,5%216

54,5%9148,8%17045,4%5049,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%120100,0%237100,0%65100,0%423
5,9%74,2%103,4%24,6%19

29,1%3526,7%6333,5%2228,4%120

19,1%2317,3%4124,2%1618,9%80

23,8%2922,9%5411,7%821,4%90

22,1%2729,0%6927,3%1826,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel …
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
,2%11,2%101,3%41,0%15

52,4%19455,0%44763,3%20756,1%848
32,5%12127,9%22723,2%7628,0%423
14,9%5515,9%12912,2%4014,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, 
suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%176100,0%356100,0%115100,0%647

2,2%42,2%81,5%22,1%14

3,0%52,3%81,8%22,4%15

5,1%94,6%162,8%34,4%29

10,6%1910,1%3612,7%1510,7%69
7,8%1412,5%4516,8%1912,0%78

13,5%2421,8%7828,2%3220,7%134

64,7%11457,0%20356,4%6559,0%381

65,6%11560,9%21744,5%5159,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,2%1,1%1  ,1%2
  ,4%3,7%2,4%5

,6%21,3%10,6%21,0%14

,6%21,9%16,9%31,3%20
1,9%71,9%153,0%102,1%32

5,2%194,2%344,0%134,4%67

7,2%273,9%324,4%144,8%73

87,2%32389,6%72989,0%29088,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

32,1%11925,3%20619,9%6525,8%390

57,0%21166,0%53670,8%23164,8%979

10,9%408,7%719,4%319,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
15,0%5612,9%10511,4%3713,1%198
55,5%20661,5%50066,0%21561,0%921
29,5%10925,5%20822,6%7425,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

2,8%102,6%213,7%122,9%43

4,5%175,6%4610,3%346,3%96

9,9%376,7%545,2%177,2%108

13,9%529,7%796,7%2210,1%153

14,1%5211,4%934,9%1610,7%161

13,8%5112,1%997,4%2411,5%174
20,2%7521,3%17322,4%7321,2%321

27,6%10220,6%16716,4%5421,4%323

30,4%11329,5%24024,3%7928,6%432
36,1%13436,4%29629,8%9734,9%527
34,7%12938,8%31540,4%13238,1%576
54,3%20144,2%35937,9%12445,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste 
ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
13,3%4910,1%826,8%2210,2%154
56,3%20970,1%57081,4%26569,1%1044
30,4%11319,8%16111,8%3920,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%113100,0%161100,0%39100,0%312

2,1%24,0%6  2,8%9
4,2%5,5%18,4%32,8%9
4,2%52,5%42,7%13,2%10
4,7%53,0%53,4%13,7%11
4,4%57,2%123,3%15,7%18
8,3%94,9%812,0%57,0%22
9,1%109,4%152,8%18,5%26
8,2%99,8%167,8%39,0%28

11,0%129,4%1516,2%610,8%34
25,2%2821,8%3519,6%822,8%71

33,1%3735,2%5732,5%1334,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,7%31,5%12,8%31,1%17

80,8%29986,0%69991,6%29985,9%1297

17,5%6511,6%947,4%2412,1%183

1,1%41,0%8,3%1,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte 
www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%69100,0%102100,0%25100,0%196

4,5%31,0%18,3%23,1%6
1,8%15,2%53,8%13,9%8
4,3%33,7%47,3%24,3%9

6,4%45,7%6  5,3%10

6,7%510,4%118,4%28,8%17

13,0%96,8%79,2%29,3%18
11,8%824,4%258,2%217,9%35

31,6%2227,6%2835,9%930,0%59
33,0%2332,8%3322,2%631,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
1,7%61,0%83,0%101,6%25

93,6%34793,3%75991,8%30093,0%1405
4,7%185,7%465,2%175,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

  ,1%1  ,1%1
,8%32,1%172,3%71,8%28

3,8%143,6%292,6%93,4%52
7,3%278,8%718,2%278,3%125
7,0%267,2%5913,6%448,6%129

22,5%8421,8%17820,1%6621,6%327
46,4%17246,7%38036,2%11844,4%670
66,8%24863,0%51252,2%17061,6%930
72,5%26973,3%59662,2%20370,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

  ,1%1,6%2,2%3
1,4%51,6%134,0%132,1%32
7,2%274,6%383,6%125,0%76

15,9%598,5%695,7%199,7%146

11,8%4414,4%11711,6%3813,1%199
14,7%5513,9%11315,8%5114,5%219

22,0%8214,3%1168,9%2915,0%227
69,5%25872,4%58871,7%23471,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
11,6%4312,2%10013,9%4512,5%188

4,8%184,5%375,3%174,8%72
24,8%9224,1%19624,6%8024,4%368
38,1%14136,1%29433,5%10936,0%544
20,6%7723,0%18722,6%7422,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga 
lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
9,3%348,2%6610,8%359,0%136

30,2%11233,2%27041,8%13634,3%518
1,0%4,9%8,7%2,9%14

,5%2,9%8,3%1,7%10
1,6%6,5%4  ,6%10

,9%3,8%7,6%2,8%12
5,2%193,4%283,7%123,9%59
3,9%152,6%213,4%113,1%47
2,2%81,4%12,9%31,5%23
8,0%305,8%472,3%75,6%84

11,3%4210,2%839,8%3210,4%157
12,8%4713,6%11110,8%3512,8%193
13,1%4818,5%15015,0%4916,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini 
väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda 
kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510
8,0%308,3%6812,4%409,1%138

25,7%9524,6%20030,0%9826,0%393
21,1%7820,6%16718,2%5920,2%305
39,4%14640,5%32931,2%10238,2%577

5,8%226,0%498,2%276,4%97
4,8%183,7%307,3%244,7%71

26,1%9725,9%21031,1%10127,1%409
26,4%9825,5%20724,4%7925,5%385
36,9%13740,1%32629,6%9637,0%559

5,8%214,8%397,7%255,7%86
3,3%122,4%205,7%193,3%50

26,7%9929,3%23841,5%13531,3%473
24,9%9229,6%24025,3%8227,5%415
38,2%14134,3%27922,3%7332,6%493
7,0%264,4%365,2%175,2%79
5,6%213,1%255,0%164,1%62

43,5%16146,8%38052,3%17147,2%712
28,3%10531,1%25324,2%7928,9%437
18,9%7016,9%13713,7%4516,7%252
3,8%142,1%174,9%163,1%47
3,6%132,2%184,9%163,1%47

44,6%16547,4%38654,1%17648,2%727
29,1%10831,5%25626,3%8629,8%450
18,5%6916,8%13711,6%3816,1%243

4,2%152,0%173,1%102,8%42
3,6%132,6%215,5%183,5%53

29,8%11130,3%24737,2%12131,7%479
28,0%10429,4%23924,0%7827,9%422
33,4%12433,6%27329,2%9532,6%492

5,1%194,0%324,1%134,3%65
2,3%92,3%184,9%162,8%43

37,6%14035,3%28740,1%13136,9%557
33,0%12233,9%27627,8%9132,4%489
22,9%8525,0%20324,8%8124,4%369

4,2%163,6%292,4%83,5%52
1,8%71,7%143,2%112,1%31

67,5%25060,0%48866,5%21763,3%955
21,8%8127,0%22019,5%6424,1%364

6,3%238,8%729,2%308,3%125
2,6%92,4%191,6%52,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole 
nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,2%1,1%1  ,1%2

,5%2    ,1%2

,3%1,2%1  ,2%2
1,4%51,3%11,3%11,1%17

3,7%141,5%121,3%42,0%30
6,9%262,4%201,4%43,3%50

8,4%315,0%403,1%105,4%82

13,9%527,0%573,8%138,0%121

12,6%478,8%726,9%229,3%141

64,4%23977,3%62986,0%28076,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%127100,0%174100,0%45100,0%345

6,1%86,6%117,5%36,5%22

7,6%106,5%1110,9%57,5%26
11,3%146,9%124,6%28,2%28
7,8%1011,5%2019,8%911,2%39

12,6%1616,7%297,4%314,0%48
20,8%2616,2%287,7%316,8%58
18,9%2415,2%2621,4%1017,3%60

35,6%4535,1%6139,4%1835,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%127100,0%174100,0%45100,0%345
7,8%109,1%1624,0%1110,5%36

  2,6%5  1,3%5
2,4%34,9%82,3%13,6%13

60,4%7764,1%11157,1%2661,9%214
29,3%3719,3%3416,7%722,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%3100,0%13100,0%1100,0%17

    100,0%15,9%1
  7,8%1  5,9%1

27,0%16,4%1  9,7%2
  17,4%2  13,2%2

27,0%148,5%6  41,7%7

73,0%240,1%5  43,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega 
Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%371100,0%813100,0%326100,0%1510

,3%1,2%2  ,2%3
5,9%222,7%222,1%73,4%51
6,0%225,8%472,8%95,2%78
4,4%165,9%487,4%245,9%89
9,5%3510,6%864,4%149,0%135

13,5%509,8%808,4%2710,4%158
17,8%6610,9%895,0%1611,3%171
20,4%7613,6%1119,5%3114,4%218
15,8%5917,5%14311,7%3815,8%239

20,3%7516,3%13311,0%3616,2%244
21,8%8119,5%15812,8%4218,6%281
20,1%7419,9%16215,0%4918,9%285
19,0%7019,4%15818,7%6119,2%289
19,2%7119,3%15721,1%6919,7%297

17,9%6622,1%18037,4%12224,3%368
27,0%10029,3%23817,0%5526,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
KõrgKeskPõhi

HaridusKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%213100,0%452100,0%144100,0%810

,9%2,7%33,5%51,3%10
1,5%32,6%122,8%42,4%19

10,4%225,2%246,5%96,8%55
17,5%3719,4%8819,7%2819,0%154
20,1%4317,6%8029,9%4320,5%166
31,9%6830,5%13824,1%3529,7%241
34,1%7335,4%16037,4%5435,4%287

38,7%8239,0%17731,0%4537,5%304
71,1%15161,6%27959,8%8663,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
8,1%144,7%86,0%175,5%145,2%135,2%147,4%85,8%88
4,6%86,5%129,6%285,6%147,2%187,2%198,7%97,1%108

14,6%2524,7%4426,2%7627,1%6828,8%7228,8%7623,0%2525,5%386
55,2%9352,0%9346,3%13448,5%12248,2%12050,6%13353,4%5849,9%754
17,4%2912,0%2111,8%3413,4%3410,7%278,2%217,4%811,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
4,9%83,5%62,8%81,7%46,3%161,1%35,4%63,4%51
2,0%35,3%105,3%154,8%124,5%113,8%104,6%54,4%67

14,5%2414,9%2719,7%5720,8%5224,0%6024,5%6413,2%1519,8%299
54,4%9262,0%11156,3%16357,7%14648,4%12156,3%14865,1%7156,3%850
24,3%4114,2%2515,9%4615,0%3816,8%4214,3%3811,7%1316,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
2,7%51,1%23,2%92,0%54,1%103,6%104,1%43,0%45
5,4%94,8%913,9%408,7%2212,9%3210,5%289,5%109,9%150

18,9%3236,7%6535,3%10236,3%9237,5%9443,2%11337,3%4135,7%539
50,5%8542,7%7634,4%9938,0%9635,3%8835,3%9339,0%4338,4%580
22,6%3814,7%2613,2%3815,0%3810,2%257,4%1910,2%1113,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

,6%11,1%2,6%2,8%2,4%1,8%2  ,7%10

  ,5%1,8%2,8%21,4%4,4%1,8%1,7%11
  1,8%3,3%1,4%12,3%61,5%4  1,0%15

1,3%2  2,1%61,8%51,5%4,8%22,6%31,4%22

,8%11,8%3,6%21,4%42,2%62,6%7,9%11,5%23
,8%11,3%23,3%10,8%21,2%31,1%31,8%21,5%23

1,3%22,2%41,7%52,6%6,8%22,2%6  1,7%25
1,9%31,8%32,0%6,8%21,7%42,7%7,9%11,8%26

,6%12,2%44,0%12,4%12,0%51,9%53,7%42,1%32
4,8%82,4%42,6%82,6%61,7%42,3%6,9%12,5%38
1,3%24,0%72,9%82,5%62,8%74,1%113,0%33,0%45

1,3%21,9%32,4%73,5%92,7%75,6%152,8%33,0%46

3,1%53,6%64,1%122,8%73,3%82,4%61,8%23,1%47
4,9%81,8%33,2%92,6%74,1%102,9%83,0%33,2%48

  1,7%31,1%32,1%54,8%127,2%195,7%63,2%49
1,4%25,3%92,9%82,0%55,3%132,8%72,8%33,2%49

3,3%64,3%86,5%194,4%114,3%115,1%136,3%74,9%74

2,2%47,7%145,2%154,4%115,1%134,2%117,2%85,0%75

6,2%104,7%82,5%76,0%154,0%106,9%186,9%85,1%77

5,9%105,8%106,6%195,0%134,0%104,4%124,5%55,2%79

6,3%115,4%105,0%142,9%74,6%125,0%1312,3%135,3%80

7,7%134,7%87,3%213,7%99,6%2410,5%287,9%97,4%112
5,0%87,3%1310,8%3110,5%2610,0%256,9%187,8%98,7%131

8,1%1413,9%2512,4%3610,3%267,4%197,4%197,1%89,7%146
36,1%6128,7%5122,6%6532,7%8324,5%6122,5%5924,4%2726,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

  1,1%2,6%2  ,4%1,8%21,1%1,5%8

,7%12,0%4,6%2,8%2,8%2,9%2  ,8%12

  ,5%11,8%51,6%4  1,1%31,7%21,0%15
1,3%21,8%3,6%2,4%1,4%11,9%53,8%41,2%18

1,3%2  1,2%31,6%4,8%21,8%52,6%31,2%19
,8%11,1%22,0%61,1%3,8%22,4%63,5%41,6%24

2,2%41,1%21,9%62,5%63,4%93,3%9,8%12,3%35

1,5%33,3%62,8%84,5%113,7%95,2%149,5%104,0%61

3,4%62,7%58,1%233,8%92,2%55,3%14,9%14,2%64

3,4%66,2%113,5%103,7%95,7%145,9%157,8%94,9%74

,6%15,3%107,3%213,5%97,5%196,1%161,8%25,1%77

,7%111,6%217,2%217,7%194,9%125,7%158,1%96,5%98

3,6%611,6%216,0%176,1%156,4%165,9%157,4%86,6%99

4,7%87,2%136,4%196,9%177,9%206,1%1610,5%126,9%104
17,4%295,6%108,0%2312,1%315,6%146,3%175,2%68,6%129
27,1%4610,3%187,0%2011,2%2810,5%269,6%258,2%911,5%173

6,8%1214,3%2612,7%3711,6%2913,3%3314,2%379,9%1112,2%185

32,8%5539,4%7050,0%14439,6%10055,9%14050,5%13245,9%5045,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
  ,5%1  ,5%1      ,1%2
  1,1%26,1%18,8%2,8%2,4%11,8%21,8%27

3,4%610,1%1831,6%917,7%194,6%125,8%152,7%310,9%164
17,4%2931,6%5651,5%14940,7%10339,0%9734,8%9127,9%3136,9%556
38,5%6542,9%769,2%2740,4%10240,6%10146,7%12252,2%5736,5%551
40,6%6813,8%251,7%59,9%2515,0%3712,3%3215,5%1713,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
,7%1  ,6%2,4%1,8%2    ,4%6

87,8%14866,6%11921,6%6264,2%16269,3%17365,9%17368,4%7560,4%912
11,5%1933,4%5977,9%22535,4%8929,9%7534,1%8931,6%3539,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%19100,0%59100,0%225100,0%89100,0%75100,0%89100,0%35100,0%592
5,6%11,6%1  1,1%1  1,1%1  ,7%4

29,7%613,5%88,4%1928,0%2528,1%2124,7%2228,1%1018,7%111

47,8%949,8%3043,7%9844,8%4052,3%3951,3%4648,9%1747,2%279
16,9%335,1%2147,8%10826,1%2319,6%1523,0%2122,9%833,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
10,1%174,2%7,9%24,5%113,8%93,5%95,6%64,2%63
20,6%3519,4%358,8%2522,3%5619,2%4817,3%4519,4%2117,6%266
18,9%3218,7%338,7%2519,0%4822,4%5623,3%6122,7%2518,6%280
13,4%2321,3%3821,3%6220,6%5218,7%4720,0%5317,5%1919,4%293
22,6%3815,4%2727,5%8016,4%4119,1%4811,5%3015,3%1718,6%281
14,4%2421,1%3832,8%9517,1%4316,8%4224,4%6419,6%2121,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

    ,8%2,4%1      ,2%3
1,3%21,2%2,8%2        ,4%7

2,2%410,5%1915,5%456,5%166,4%165,5%153,9%47,8%118

5,5%920,4%3619,3%568,2%218,7%2212,9%348,2%912,4%187
15,4%2623,1%4126,8%7717,2%4417,5%4416,6%4414,4%1619,3%291
29,3%4921,1%388,8%2626,6%6721,7%5420,3%5324,1%2620,8%314
47,1%7940,7%7329,1%8430,9%7843,4%10846,6%12254,4%6040,0%604
30,6%5251,2%9164,6%18735,1%8944,2%11046,1%12141,3%4546,0%695
55,2%9361,6%11083,7%24262,4%15864,9%16264,2%16859,2%6566,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%117100,0%138100,0%261100,0%185100,0%195100,0%209100,0%83100,0%1190

  ,8%1,3%1  ,5%12,0%41,2%1,7%8

1,1%1,9%1,6%21,0%21,0%2,8%2  ,8%10

  1,5%2,7%2,5%11,0%22,9%6  1,1%13

  3,9%51,3%3  2,0%41,8%4  1,4%16
1,1%1  2,6%72,3%42,9%6,8%21,2%11,7%21

  2,6%4,6%23,9%73,7%7,5%13,9%32,0%24
4,1%52,3%32,2%61,1%21,5%32,8%62,4%22,2%26

3,8%42,4%31,6%43,2%63,0%62,4%5  2,4%29
1,8%24,4%62,9%81,5%34,0%82,3%51,2%12,7%32
2,8%36,6%91,9%54,5%83,8%85,1%112,0%23,8%46
5,0%62,3%33,9%103,1%64,1%85,8%123,5%34,0%48

6,8%84,8%72,9%81,1%23,5%77,7%167,5%64,5%54
3,0%35,8%83,8%102,2%44,5%96,8%148,8%74,7%56

2,9%37,0%102,9%87,6%145,9%123,5%75,9%54,9%59
5,6%63,2%46,0%166,5%127,8%152,9%62,4%25,2%62
7,1%85,4%89,1%243,8%74,0%83,2%76,0%55,6%66

8,2%104,8%75,5%143,5%64,8%97,8%1610,6%96,0%72
15,9%1912,7%1816,5%4320,8%3910,5%2113,2%289,1%814,6%174

57,7%6748,8%6857,0%14946,1%8550,9%9954,2%11354,3%4552,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde 
jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%117100,0%138100,0%261100,0%185100,0%195100,0%209100,0%83100,0%1190

,9%12,7%4,6%2,5%11,2%2,9%21,5%11,1%13

    1,0%32,0%4,5%11,6%35,4%51,3%15
  2,2%31,3%3,6%11,0%23,8%8  1,5%17

,9%11,6%22,6%72,3%41,5%31,0%21,1%11,7%20

  2,4%34,0%10,5%11,0%21,4%32,3%21,8%22

2,8%31,6%21,2%33,0%62,2%41,0%22,7%21,9%23

3,0%31,4%21,6%42,1%43,3%71,8%43,6%32,3%27

4,8%64,2%61,3%31,5%32,2%42,9%63,3%32,6%31

2,2%32,2%32,5%73,1%62,6%54,1%91,2%12,7%33

  3,1%43,6%92,2%42,6%54,9%102,4%22,9%35

1,1%14,0%63,5%92,3%44,9%105,7%127,8%74,0%48

5,9%76,9%105,5%145,9%118,5%1710,1%216,3%57,1%85
11,0%1315,1%2114,5%3813,9%2617,4%3417,7%3716,6%1415,3%182
26,9%3114,1%2013,5%3521,2%3920,4%4010,7%2213,9%1216,8%199

19,5%2321,1%2916,8%4413,0%2418,6%3616,4%3419,6%1617,4%207
28,2%3326,6%3737,0%9733,5%6224,4%4828,9%6026,9%2230,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
    100,0%2100,0%1      100,0%3
    100,0%2100,0%1      100,0%3

100,0%9100,0%36100,0%56100,0%21100,0%22100,0%34100,0%9100,0%187
  2,8%13,2%2        1,5%3

23,4%227,6%1013,7%814,6%331,0%723,6%820,3%221,1%39
76,6%769,5%2583,1%4685,4%1869,0%1576,4%2679,7%777,4%145

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695
  2,3%21,8%3  ,9%12,5%32,2%11,5%11

14,2%718,9%1712,8%2414,7%1315,0%1720,6%2513,2%615,7%109
85,8%4478,8%7285,4%16085,3%7684,1%9377,0%9384,6%3882,8%576

100,0%79100,0%73100,0%84100,0%78100,0%108100,0%122100,0%60100,0%604
1,4%11,4%11,1%11,6%1    1,7%1,9%5

20,2%1622,7%1630,3%2511,2%924,7%2717,9%2222,9%1421,4%129
78,4%6275,9%5568,6%5887,2%6875,3%8182,1%10075,4%4577,8%470

100,0%26100,0%41100,0%77100,0%44100,0%44100,0%44100,0%16100,0%291
4,9%1  3,5%3    2,3%1  1,7%5

25,8%720,4%824,9%1932,3%1416,3%728,2%1234,7%525,2%73
69,3%1879,6%3371,6%5567,7%2983,7%3769,5%3065,3%1073,1%213

100,0%93100,0%110100,0%242100,0%158100,0%162100,0%168100,0%65100,0%998
3,5%3  1,0%2,6%11,1%21,2%2  1,0%10

30,0%2817,6%1918,9%4625,7%4121,0%3421,0%3517,6%1121,5%214
66,5%6282,4%9080,2%19473,7%11677,9%12677,8%13182,4%5377,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%9100,0%36100,0%56100,0%21100,0%22100,0%34100,0%9100,0%187
    2,9%24,7%14,5%13,0%1  2,5%5

37,1%340,5%1559,0%3337,6%874,3%1652,2%1855,9%552,3%98
62,9%659,5%2238,1%2157,7%1221,2%544,8%1544,1%445,2%84

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695
  1,1%11,9%41,1%1  ,8%11,8%11,1%7

56,8%2949,4%4565,9%12361,4%5459,3%6561,3%7459,3%2760,2%418
43,2%2249,5%4532,2%6037,5%3340,7%4537,9%4638,9%1838,7%269

100,0%79100,0%73100,0%84100,0%78100,0%108100,0%122100,0%60100,0%604
  1,4%12,1%22,5%2  ,8%14,9%31,4%9

75,6%6073,9%5481,5%6975,2%5979,6%8677,2%9473,0%4477,0%465
24,4%1924,7%1816,4%1422,3%1720,4%2222,0%2722,2%1321,6%131

100,0%96100,0%114100,0%244100,0%162100,0%163100,0%168100,0%66100,0%1013
1,2%1,8%12,7%71,2%21,4%2  3,0%21,5%15

71,2%6971,4%8164,6%15771,8%11673,0%11969,0%11665,4%4369,3%702
27,7%2727,8%3232,7%8027,0%4425,6%4231,0%5231,6%2129,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%48100,0%67100,0%123100,0%69100,0%80100,0%86100,0%38100,0%512
4,9%2  2,7%33,0%2  1,1%12,6%11,9%10

4,5%25,4%43,5%46,1%42,5%28,4%72,6%14,8%25
  1,5%11,3%22,6%21,2%1  3,3%11,3%7

16,6%823,0%1512,8%1617,5%1213,0%1014,1%1215,8%615,6%80
74,0%3670,1%4779,6%9870,9%4983,3%6776,3%6575,7%2976,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%8100,0%16100,0%17100,0%14100,0%11100,0%12100,0%7100,0%87

  14,2%2    8,8%116,4%2  6,2%5
  6,3%15,6%17,0%117,6%2  17,7%17,3%6

  6,4%1  21,5%328,2%38,1%113,1%110,6%9
  7,7%114,0%221,2%38,6%1  24,9%210,9%9

27,6%25,9%118,5%37,3%1  16,2%213,6%112,0%10

26,9%219,9%323,4%421,6%38,3%18,4%117,4%118,2%16
45,4%445,9%858,2%1028,7%428,4%351,0%631,0%242,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
3,4%61,1%22,3%7  1,3%31,2%34,5%51,7%26

50,6%8543,5%7844,7%12947,6%12041,4%10343,3%11441,7%4644,7%675
46,0%7855,3%9953,0%15352,4%13257,3%14355,5%14653,8%5953,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%78100,0%99100,0%153100,0%132100,0%143100,0%146100,0%59100,0%809
    ,5%1      1,6%1,2%2

1,4%14,3%41,6%26,1%86,6%92,1%33,4%23,7%30
    1,7%3,7%1,7%1    ,6%5
  1,1%11,6%2  ,6%1    ,5%4

  1,1%1  1,5%2  ,7%1  ,5%4
    3,4%5,8%1  ,7%11,6%11,0%8

  1,1%11,6%21,5%21,6%23,4%5  1,6%13
1,7%17,0%75,4%83,7%51,5%22,0%3  3,3%27

  5,0%53,9%6  3,0%42,7%4  2,4%19
  12,8%13,8%12,2%3  2,0%32,2%12,6%21

    ,6%12,2%32,1%33,6%5  1,5%12
8,9%78,1%87,7%125,3%710,2%1511,7%1712,8%89,0%73
7,9%64,0%42,9%415,2%2010,2%1514,1%2118,3%1110,0%81
1,4%12,8%314,4%228,2%115,3%83,6%51,6%16,3%51

78,7%6152,7%5253,7%8252,6%7058,2%8353,4%7858,5%3456,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
23,3%3911,6%2115,6%4511,7%3014,8%3713,1%3514,9%1614,7%223

39,6%6740,1%7249,0%14251,4%13038,2%9531,0%8134,6%3841,3%624
3,4%62,6%51,5%4,9%2,4%12,1%5  1,5%23
2,1%42,9%51,7%5,4%1,8%21,0%3,9%11,3%20

2,1%33,0%52,3%71,0%34,6%113,7%101,8%22,7%41

11,2%1914,7%2614,1%4112,5%3216,2%4020,3%5320,6%2315,5%234

3,7%62,9%52,7%83,1%83,8%93,8%107,0%83,6%54
6,0%1013,2%245,6%167,3%188,8%2213,9%3614,3%169,4%142
8,7%159,0%167,4%2211,8%3012,4%3111,3%306,0%79,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
5,3%93,6%63,8%117,4%192,4%62,3%6,7%13,8%58
2,1%44,2%84,6%133,8%102,4%63,8%105,2%63,7%55
7,8%1314,7%2611,7%3415,2%3818,8%4718,6%4916,5%1814,9%225

64,0%10856,6%10161,7%17861,2%15561,1%15360,5%15964,9%7161,2%924
20,8%3520,9%3718,2%5312,4%3115,3%3814,9%3912,6%1416,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
1,4%21,8%3,8%21,4%31,2%3,4%1,9%11,1%17

4,1%72,8%52,3%74,7%123,6%93,8%105,9%63,7%56
7,5%138,8%163,5%102,4%64,5%112,2%61,8%24,2%63
8,2%1410,5%1912,0%3512,5%3210,2%2612,4%325,9%610,8%163

44,9%7651,9%9352,6%15258,7%14855,0%13754,6%14358,4%6453,8%813
33,9%5724,2%4328,7%8320,3%5125,5%6426,6%7027,1%3026,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
4,6%81,9%34,6%133,2%81,8%43,5%92,8%33,2%49

33,7%5722,4%4022,9%6627,9%7123,3%5828,2%7434,2%3726,7%403
,7%11,3%2,6%2,5%11,2%31,3%3,9%1,9%13

2,7%52,5%41,6%51,2%33,2%82,4%64,1%52,3%35
34,8%5944,1%7942,8%12445,2%11442,8%10739,0%10237,9%4141,5%626
23,6%4027,8%4927,6%8022,0%5527,7%6925,6%6720,2%2225,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%161100,0%173100,0%283100,0%242100,0%241100,0%252100,0%104100,0%1456
15,2%258,9%152,9%811,9%298,2%204,8%1212,6%138,4%122

2,9%59,1%168,4%244,6%116,4%155,2%134,3%46,1%88
12,9%218,1%1413,1%379,4%2314,0%3415,3%399,3%1012,1%177
26,5%4337,9%6641,2%11641,5%10033,5%8140,8%10335,2%3737,4%545
42,5%6936,0%6234,4%9732,6%7937,9%9133,9%8538,5%4036,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%93100,0%110100,0%242100,0%158100,0%162100,0%168100,0%65100,0%998
8,9%81,7%26,3%155,0%85,0%85,9%101,2%15,2%52

13,4%1234,5%3832,3%7820,5%3223,3%3820,0%3422,3%1424,7%247
12,0%1117,9%2021,2%5119,3%3011,2%188,4%1411,5%715,3%152
33,4%3127,0%3024,8%6026,7%4234,2%5529,6%5032,5%2129,0%289
32,3%3018,9%2115,4%3728,6%4526,3%4336,0%6132,5%2125,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%161100,0%173100,0%283100,0%241100,0%241100,0%252100,0%103100,0%1454
12,2%2010,8%192,7%87,8%196,1%157,8%2015,5%167,9%115

9,2%1510,2%1813,1%3712,4%3016,0%3815,5%3911,5%1213,0%189
78,6%12779,0%13784,1%23879,7%19278,0%18876,7%19473,0%7579,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%15100,0%18100,0%37100,0%30100,0%38100,0%39100,0%12100,0%189
            8,2%1,5%1
    4,7%2  2,5%1    1,4%3

  11,3%26,5%26,7%25,2%23,3%1  5,2%10
    4,4%23,5%1      1,4%3

53,8%818,2%318,4%738,1%1128,1%1128,8%1118,8%228,4%54

46,2%770,5%1265,9%2451,7%1564,2%2567,9%2673,0%963,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%161100,0%173100,0%283100,0%241100,0%241100,0%252100,0%103100,0%1454
12,0%198,4%153,8%117,7%195,5%136,7%1713,3%147,4%107

2,2%48,7%156,3%184,2%105,1%124,0%104,4%55,1%74
4,3%75,7%106,7%194,6%116,0%1410,2%266,6%76,4%93

10,7%1716,2%2817,5%5021,8%5219,8%4821,8%5515,2%1618,3%266
31,6%5133,1%5730,0%8529,0%7026,9%6526,1%6623,7%2428,7%418
39,2%6327,8%4835,7%10132,8%7936,8%8831,1%7836,9%3834,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%161100,0%173100,0%283100,0%241100,0%241100,0%252100,0%103100,0%1454
12,9%219,9%174,4%139,3%228,9%219,3%2414,0%149,1%132

14,2%2314,1%2411,4%3217,6%4215,9%3811,8%3015,7%1614,2%206

14,9%2421,8%3823,3%6624,1%5820,3%4926,5%6718,1%1922,0%320
48,7%7945,6%7956,6%16041,3%9949,8%12045,7%11544,8%4648,0%698

9,2%158,7%154,3%127,7%195,2%126,6%177,5%86,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%161100,0%173100,0%283100,0%241100,0%241100,0%252100,0%103100,0%1454
2,1%34,4%81,4%42,7%7,4%11,3%31,9%21,9%28
3,6%62,3%42,1%63,5%91,2%32,5%61,9%22,4%36
5,0%89,5%168,7%257,9%199,1%229,3%247,2%78,3%121

56,3%9160,1%10458,9%16663,5%15364,3%15558,5%14860,9%6360,5%879
33,1%5323,7%4128,9%8222,3%5424,9%6028,4%7228,2%2926,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%14100,0%20100,0%31100,0%28100,0%25100,0%30100,0%9100,0%157

          3,3%1  ,6%1
    5,4%2  4,1%16,5%2  2,9%5
    5,4%23,5%15,0%13,5%1  3,1%5

7,8%14,9%12,8%13,5%13,9%14,2%110,8%14,5%7

  9,9%210,8%3  3,9%16,6%2  5,3%8

9,1%119,1%45,8%23,8%119,9%514,2%424,2%212,4%19
7,8%124,1%519,6%611,2%319,8%519,5%610,8%117,2%27

17,2%221,0%424,8%822,7%623,2%618,1%5  20,3%32

40,6%630,6%621,8%725,9%715,2%417,7%529,7%324,0%38

33,0%524,4%536,6%1160,3%1735,9%927,1%857,7%538,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%161100,0%173100,0%283100,0%241100,0%241100,0%252100,0%103100,0%1454
1,5%25,5%101,7%51,6%41,0%22,0%52,8%32,1%31

6,9%119,4%165,6%165,0%126,7%168,9%238,3%97,1%103
69,1%11246,4%8033,4%9458,0%14056,7%13754,6%13856,2%5852,2%758

2,4%42,8%54,5%134,6%113,7%91,7%42,2%23,3%48
9,6%1514,6%2524,1%6812,6%3016,3%3917,9%4513,7%1416,4%238

10,6%1721,2%3730,6%8618,3%4415,5%3714,9%3816,7%1719,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%32100,0%62100,0%155100,0%74100,0%77100,0%83100,0%31100,0%514
        1,3%1  3,1%1,4%2

4,0%14,1%32,1%31,3%13,0%22,7%2  2,5%13
      1,3%1  2,3%2  ,6%3

15,1%511,5%724,6%3817,9%1311,8%913,3%1112,8%417,0%87

6,6%2  1,1%29,8%75,5%49,5%83,2%14,7%24

39,2%1338,5%2432,7%5139,9%3051,3%3940,1%3348,5%1539,8%205

35,1%1145,9%2939,5%6129,7%2227,2%2132,1%2732,4%1035,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%112100,0%138100,0%223100,0%182100,0%191100,0%188100,0%72100,0%1107
1,1%11,7%21,2%31,9%42,1%4,5%1  1,3%15

74,5%8366,2%9266,1%14778,2%14274,8%14378,0%14780,0%5873,4%812
24,4%2732,1%4432,7%7319,9%3623,1%4421,5%4020,0%1425,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%112100,0%138100,0%223100,0%182100,0%191100,0%188100,0%72100,0%1107
16,3%1811,5%1615,1%3416,8%3115,8%3018,0%3411,1%815,4%170

1,0%1    ,7%11,1%21,2%21,2%1,7%8
1,0%12,7%4,4%1  1,0%21,6%33,2%21,2%13

53,2%5957,5%8052,4%11756,7%10358,7%11250,2%9552,3%3854,5%604
28,6%3228,2%3932,2%7225,8%4723,3%4529,0%5532,3%2328,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%2100,0%4100,0%1100,0%1100,0%4100,0%5100,0%3100,0%21

          19,2%1  4,9%1
  33,5%1          6,2%1
          43,0%2  11,0%2

        23,9%1  41,8%111,1%2

49,4%1  100,0%1100,0%123,3%118,8%131,4%129,7%6

50,6%166,5%3    52,8%219,0%126,8%137,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

10,4%186,3%11  2,3%67,7%197,8%2013,4%155,9%89
15,4%266,9%124,0%128,8%225,7%147,2%196,4%77,4%112

8,4%147,0%1311,0%3212,4%316,1%156,5%172,7%38,3%125
76,3%12884,4%15085,0%24678,8%19986,7%21685,6%22588,2%9783,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
10,0%172,4%46,3%184,9%122,8%73,4%97,7%85,0%76
86,7%14690,3%16187,0%25287,0%22087,8%21988,6%23385,0%9387,6%1323
3,3%67,2%136,7%198,1%209,4%238,0%217,3%87,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%6100,0%13100,0%19100,0%20100,0%23100,0%21100,0%8100,0%111

        4,2%1    ,9%1

    8,5%2        1,5%2

        8,5%2    1,8%2
  6,5%18,5%2        2,2%2

        9,5%29,6%2  3,8%4

  7,8%18,5%2  5,3%15,0%1  4,5%5
  23,0%3  4,9%1  4,8%1  4,5%5

19,4%17,5%1  11,3%24,3%13,9%122,3%27,2%8

38,4%2  8,4%215,8%38,4%2  11,9%19,0%10

  7,8%116,7%34,1%116,8%48,9%2  9,8%11

38,7%2    26,5%531,0%711,1%215,8%116,7%18

  23,6%340,3%830,7%622,0%518,8%440,6%326,6%29

80,6%553,9%770,5%1457,4%1268,1%1665,5%1465,5%564,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
4,0%74,2%76,4%183,3%83,9%103,9%105,2%64,4%67

60,2%10160,3%10879,3%22952,2%13245,9%11547,5%12558,3%6457,8%873
35,7%6035,5%6314,4%4244,6%11350,2%12548,6%12836,4%4037,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
34,9%5930,8%5537,5%10836,4%9221,7%5430,9%8136,8%4032,4%490

34,7%5831,1%5527,3%7927,9%7033,0%8230,5%8030,7%3430,4%459
          ,7%2,9%1,2%3

9,8%166,4%1111,7%3412,7%3211,1%284,7%122,0%29,0%136
20,6%3531,7%5723,5%6823,0%5834,2%8533,3%8729,5%3228,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

1,5%32,4%4,9%3,8%2,9%2,4%12,6%31,2%17

86,5%14672,2%12983,4%24188,7%22477,3%19376,2%20079,5%8780,8%1219

12,0%2025,4%4515,7%4610,4%2621,8%5423,5%6218,0%2018,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%20100,0%45100,0%46100,0%26100,0%54100,0%62100,0%20100,0%273
      4,0%14,2%23,7%210,3%22,8%8
  7,2%37,5%3    8,1%5  4,3%12
  7,6%314,9%7  11,4%611,0%710,1%29,2%25

59,9%1247,3%2161,5%2867,1%1866,6%3655,4%3448,9%1058,3%159
40,1%837,8%1716,1%728,9%817,8%1021,8%1330,7%625,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
2,0%32,8%52,9%8,7%22,1%51,5%43,9%42,1%32

  ,6%1,6%2,4%1,8%2,3%1,9%1,5%8

7,5%136,7%125,8%174,3%115,7%1413,2%359,2%107,4%111
8,8%1511,3%2019,1%5511,0%289,5%246,3%167,8%911,0%167

2,7%43,4%61,4%44,3%113,5%93,3%93,9%43,1%47
9,2%165,4%109,1%269,8%256,1%156,2%166,4%77,6%115
2,7%52,2%44,1%121,9%53,9%101,1%33,6%42,8%42

19,2%3223,0%4129,0%8425,7%6530,5%7628,3%7425,6%2826,5%401
47,9%8144,6%8028,0%8141,9%10637,9%9539,7%10438,7%4238,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
4,5%8,6%1,9%21,5%42,3%61,5%43,8%41,9%29

    ,6%2,4%1  ,6%2,9%1,3%5

8,4%1411,5%216,2%188,5%2113,0%3216,6%4318,2%2011,2%170
31,5%5334,1%6157,8%16739,4%10040,8%10234,3%9030,3%3340,1%605

13,2%2210,4%195,5%168,0%208,4%2110,1%278,3%98,8%133
,6%11,3%2,3%1        ,3%4
,6%1  ,8%2,7%2,5%1  ,9%1,5%7

4,1%72,7%52,0%64,5%111,5%44,0%102,6%33,0%46
37,1%6239,5%7026,1%7637,0%9333,4%8332,9%8635,0%3833,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
8,1%145,7%1010,2%297,4%192,9%72,8%77,1%86,3%95
2,7%56,0%114,8%142,0%53,7%94,2%114,3%53,9%59

1,3%22,1%44,4%131,4%31,1%31,7%52,0%22,1%31

17,5%2921,1%3822,9%6625,5%6431,9%7931,5%8331,0%3426,1%394

3,8%6,5%11,7%53,9%105,0%122,6%75,7%63,2%48

22,5%3820,6%3718,4%5322,2%5618,3%4621,7%5722,8%2520,6%312

19,7%3312,7%237,0%2010,6%2710,1%2512,8%3411,4%1211,5%174

1,4%2  1,1%31,3%31,7%42,0%5  1,2%18

23,0%3931,3%5629,4%8525,7%6525,3%6320,6%5415,6%1725,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

  1,6%32,9%81,7%42,7%7  2,9%31,7%26

,6%12,0%41,9%52,7%71,1%33,6%9,9%12,0%30

1,4%27,4%13  ,5%13,5%92,5%64,8%52,5%37
4,7%81,9%32,7%82,8%72,0%52,2%6,9%12,5%38

,7%11,8%35,6%162,6%72,3%61,8%5,7%12,5%38

1,3%22,8%54,6%131,8%51,1%32,2%65,4%62,6%40
92,6%15686,1%15483,6%24289,4%22688,0%22088,4%23288,0%9687,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695
4,9%32,5%22,7%52,5%2  ,8%1  1,9%13

13,8%730,2%2822,5%4218,2%1623,1%2516,1%1921,4%1021,2%148
9,1%517,7%1615,9%3015,0%1311,4%1319,1%2314,5%715,3%106

30,2%1627,0%2531,3%5832,2%2924,7%2730,2%3725,2%1129,1%203
41,9%2222,5%2127,6%5232,0%2840,8%4533,8%4138,9%1832,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695
    ,9%2  2,0%2    ,6%4

77,6%4072,0%6666,0%12372,2%6461,9%6868,0%8259,4%2767,7%471
22,4%1228,0%2633,1%6227,8%2536,1%4032,0%3940,6%1831,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%12100,0%26100,0%62100,0%25100,0%40100,0%39100,0%18100,0%221

            6,9%1,6%1
9,2%14,0%12,8%27,9%22,5%12,6%15,3%14,0%9

22,3%38,0%2  8,5%26,0%22,5%1  4,6%10

20,7%214,1%42,6%23,4%12,5%12,5%1  4,7%10

    9,6%68,0%22,5%18,3%3  5,5%12

18,5%29,9%37,1%4  6,4%32,5%1  5,7%13

9,7%17,9%26,9%413,2%310,0%4  7,1%17,2%16

20,7%25,0%16,7%45,0%110,6%412,4%55,2%18,6%19
9,2%116,8%48,4%516,9%45,0%215,7%6  10,3%23

11,3%18,9%211,0%717,6%48,9%47,6%317,6%311,1%24

11,0%114,0%413,7%817,7%410,6%415,2%612,6%213,7%30

68,0%879,1%2097,1%6077,6%1988,5%3586,3%3370,0%1385,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695

6,6%32,4%23,6%73,5%31,6%2    2,5%17
37,3%1935,1%3237,9%7138,6%3435,1%3936,2%4433,9%1536,6%254
56,1%2962,4%5758,5%10958,0%5163,2%7063,8%7766,1%3060,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%19100,0%32100,0%71100,0%34100,0%39100,0%44100,0%15100,0%254
    1,3%1    2,9%1  ,9%2

16,8%36,4%21,2%111,8%410,2%49,2%412,9%27,9%20

17,1%37,1%26,9%510,3%414,5%611,5%512,7%210,5%27

66,0%1386,4%2890,5%6477,9%2775,3%2976,4%3374,3%1180,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%19100,0%32100,0%71100,0%34100,0%39100,0%44100,0%15100,0%254
  3,3%14,9%3    6,9%320,1%34,2%11

68,4%1357,5%1848,5%3461,8%2168,2%2660,6%2733,8%557,1%145

6,6%17,1%21,2%12,9%15,7%2    3,0%8
25,0%532,1%1045,5%3235,2%1226,1%1032,5%1446,1%735,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695
7,0%42,2%21,4%35,1%52,1%22,4%3  2,6%18

8,8%56,0%617,1%3210,9%1017,9%2019,1%236,5%314,0%97
20,5%1124,0%2226,4%4922,9%2024,5%2723,4%2830,2%1424,6%171
16,9%917,9%1613,6%269,7%919,3%2114,4%1718,0%815,2%106

17,7%917,7%1616,0%3017,6%1613,7%1516,6%2010,0%515,9%111
6,8%313,9%138,9%179,1%88,9%1012,7%155,0%29,8%68
8,5%49,8%96,5%127,1%63,9%42,5%318,8%96,8%48

11,8%64,9%43,2%65,5%54,2%52,5%32,2%14,3%30
2,1%13,5%36,9%1312,0%115,5%66,5%89,4%46,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695
4,2%26,6%63,5%71,1%13,8%43,5%44,5%23,8%26

27,6%1420,6%1926,9%5021,0%1928,4%3123,0%2828,7%1325,1%174
57,6%3066,8%6164,1%12072,6%6466,9%7463,5%7758,1%2665,0%452
10,6%56,0%55,4%105,3%5,9%19,9%128,7%46,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695

8,7%43,2%36,2%125,6%56,9%85,8%711,1%56,3%44

78,0%4073,6%6766,6%12566,3%5962,3%6961,5%7477,4%3567,5%469

13,3%723,1%2127,2%5128,1%2530,8%3432,6%3911,5%526,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695
4,3%2  1,6%3  2,3%3    1,1%8
2,5%13,9%4,9%22,3%22,7%35,5%77,1%33,1%21
4,9%39,6%98,7%164,4%48,8%108,5%108,7%48,0%56

55,9%2948,7%4554,9%10360,5%5459,5%6652,1%6362,9%2855,6%387
32,4%1737,8%3533,9%6332,7%2926,7%2934,0%4121,2%1032,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%4100,0%12100,0%18100,0%6100,0%13100,0%17100,0%7100,0%77

    15,3%3    5,8%1  4,8%4

  18,7%24,7%116,3%17,7%1    6,6%5

  10,3%113,6%2  7,8%1  13,7%17,4%6
    18,2%3  7,9%17,6%113,2%18,5%7

33,3%129,4%4  20,6%130,1%419,8%313,5%118,6%14

  7,9%115,3%351,7%331,3%447,7%8  24,5%19

66,7%354,6%752,0%963,1%446,6%625,1%459,6%447,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%52100,0%91100,0%187100,0%89100,0%110100,0%121100,0%45100,0%695

2,1%11,4%1      ,8%16,5%3,9%6

93,6%4885,0%7893,7%17582,5%7390,6%10084,7%10256,0%2586,6%602

4,2%213,6%126,3%1217,5%169,4%1014,5%1837,5%1712,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%78100,0%73100,0%84100,0%78100,0%108100,0%122100,0%60100,0%603
4,5%41,5%13,2%3  1,2%1  3,8%21,8%11

16,1%1320,1%1515,6%1318,2%1417,3%1922,1%2719,7%1218,6%112
17,7%1410,8%815,3%1318,4%1417,4%1918,9%2312,4%716,3%98
28,2%2231,2%2334,6%2925,2%2024,1%2624,7%3020,3%1226,8%162
33,5%2636,5%2631,3%2638,2%3040,0%4334,4%4243,9%2636,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%90100,0%106100,0%205100,0%175100,0%141100,0%140100,0%50100,0%907
20,5%1926,5%2824,4%5030,0%5218,0%2518,2%2616,2%822,9%208

9,0%812,1%1324,2%5014,6%2611,7%1712,8%183,8%214,6%133
6,6%614,2%1518,0%3714,7%2617,2%2413,7%1914,6%714,8%134

55,0%5043,1%4627,4%5633,8%5939,9%5649,6%7049,1%2439,8%361
8,8%84,1%46,0%126,7%1213,1%195,6%816,2%87,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
6,2%105,7%1014,3%4113,6%349,0%225,0%137,1%89,3%140

10,3%1723,2%4128,5%8224,6%6212,8%3211,7%316,3%718,1%273

7,7%1312,0%2114,6%4212,5%329,5%249,0%248,8%1011,0%165

26,4%4420,2%3615,5%4519,9%5021,2%5327,5%7230,9%3422,1%334
31,9%5425,9%4619,1%5522,7%5735,3%8834,6%9135,2%3928,5%430
17,5%3013,0%238,0%236,6%1712,2%3012,1%3211,6%1311,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%75100,0%99100,0%169100,0%144100,0%108100,0%127100,0%50100,0%773
  1,0%13,0%5,7%11,6%2,8%1  1,3%10

1,7%12,3%211,4%191,3%21,6%21,4%26,0%34,1%31
1,5%14,1%4,5%12,8%4,8%17,9%104,0%23,0%23

  1,0%11,0%2,7%1  1,8%2  ,8%6

7,9%64,2%41,9%36,6%99,7%114,2%516,6%86,1%47

13,1%1047,6%4744,6%7646,3%6739,0%4239,2%5023,9%1239,2%303

75,8%5739,9%3937,6%6441,7%6047,3%5144,8%5749,5%2545,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
4,7%85,9%1112,6%367,7%192,8%72,7%73,9%46,1%92

,7%12,4%42,0%61,7%4,8%21,1%3  1,4%20
4,6%83,2%65,1%154,6%126,8%175,4%144,3%55,0%75

44,7%7554,1%9653,5%15555,4%14058,8%14749,7%13046,5%5152,6%794
45,4%7634,4%6126,9%7830,5%7730,8%7741,1%10845,3%5034,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%9100,0%10100,0%20100,0%16100,0%19100,0%17100,0%5100,0%96

    4,8%1    5,7%1  2,0%2
12,5%1    7,8%1    21,3%13,5%3
12,2%1  8,0%26,0%1  17,1%3  6,9%7
12,2%1    14,3%211,6%25,5%121,3%17,8%8

12,1%1  4,1%121,3%322,2%45,7%1  10,9%10
14,4%161,6%637,8%846,4%738,2%736,0%658,4%340,3%39

51,0%469,6%757,4%1244,6%759,3%1165,6%1120,3%156,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
6,0%103,6%69,4%277,6%192,8%73,4%95,0%55,6%85

91,1%15386,3%15477,7%22581,6%20685,8%21485,4%22487,4%9684,2%1272
2,8%510,1%1812,9%3710,8%2711,3%2811,2%297,6%810,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

1,4%2,5%1,3%1  ,4%11,2%3  ,5%8

82,9%14063,5%11364,4%18675,8%19276,8%19271,0%18680,2%8872,6%1096

15,7%2636,0%6435,4%10224,2%6122,8%5727,8%7319,8%2226,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%26100,0%64100,0%102100,0%61100,0%57100,0%73100,0%22100,0%405
  3,6%23,2%31,6%11,8%17,3%54,3%13,4%14

4,1%19,3%6  1,6%1  1,3%1  2,2%9
25,8%711,2%78,4%918,4%1117,3%1015,0%1122,5%514,7%59

4,2%11,5%12,4%2    2,6%25,9%11,9%8

  1,6%1,8%1  3,5%21,4%1  1,2%5

47,9%1358,4%3755,0%5649,7%3053,5%3052,1%3840,7%952,8%214

18,0%514,4%930,2%3128,7%1824,0%1420,4%1526,6%623,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%26100,0%64100,0%102100,0%61100,0%57100,0%73100,0%22100,0%405

8,0%26,7%413,7%147,0%45,3%39,3%7  8,5%34
9,1%22,0%13,5%4    3,2%2  2,4%10

  13,6%98,4%91,7%15,6%35,9%44,5%16,6%27
47,3%1360,7%3951,6%5354,2%3352,1%3040,4%2951,8%1151,2%208
35,6%917,0%1122,8%2337,2%2337,0%2141,2%3043,7%931,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%24100,0%60100,0%88100,0%57100,0%54100,0%66100,0%22100,0%371

48,3%1260,2%3666,3%5964,6%3757,1%3177,4%5161,9%1364,3%238
5,4%17,7%53,9%3  1,5%1    2,7%10

  9,2%65,8%51,8%1  1,5%1  3,4%13
33,0%814,3%918,5%1621,7%1232,5%1810,9%727,6%620,5%76
13,3%38,5%55,6%512,0%78,9%510,1%710,5%29,1%34

100,0%24100,0%60100,0%88100,0%57100,0%54100,0%66100,0%22100,0%371

9,7%29,2%65,9%53,4%25,9%310,6%79,0%27,3%27
9,9%27,6%53,9%3        2,8%10

  5,5%38,1%71,8%12,4%14,9%3  4,3%16
61,0%1560,4%3661,3%5464,1%3662,3%3451,1%3462,1%1359,9%222
19,4%517,3%1020,9%1830,7%1729,4%1633,4%2228,9%625,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%2100,0%16100,0%12100,0%1100,0%3100,0%7100,0%1100,0%42

    6,5%1        1,9%1

  8,0%17,7%1100,0%1      7,6%3
  8,0%1      49,4%3  10,7%5

45,4%18,2%113,6%2  67,0%2    14,6%6
  21,7%38,0%1  33,0%135,4%2  18,5%8

  27,3%436,2%4      100,0%123,0%10
100,0%222,8%420,2%2  67,0%2    25,1%11

  18,8%329,1%4    49,4%3100,0%125,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%26100,0%64100,0%102100,0%61100,0%57100,0%73100,0%22100,0%405
4,0%14,5%32,6%3  1,8%11,4%1  2,1%9
4,1%13,1%23,4%4  1,4%1    1,8%7

13,2%38,7%61,9%23,8%21,7%16,8%5  4,8%19
13,9%47,0%413,0%138,6%55,8%34,0%34,4%18,3%34
42,3%1139,0%2537,9%3950,8%3152,5%3051,9%3858,2%1345,9%186
22,6%637,6%2441,2%4236,9%2336,8%2135,9%2637,4%837,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%26100,0%64100,0%102100,0%61100,0%57100,0%73100,0%22100,0%405
8,2%21,6%13,3%3      10,3%22,2%9
4,2%16,7%44,4%54,6%3  4,1%3  3,9%16
9,1%24,5%35,5%61,7%16,4%44,4%3  4,7%19

47,9%1354,8%3549,0%5051,8%3255,1%3139,6%2947,5%1049,3%200
30,6%832,3%2137,7%3942,0%2638,5%2251,9%3842,2%939,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juht

PõhitegevusKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%4100,0%7100,0%10100,0%4100,0%4100,0%6100,0%35

62,5%2          6,3%2

37,5%1  9,5%126,7%1    9,5%3
    33,1%3      9,7%3

31,4%172,8%524,2%248,7%228,6%116,7%136,9%13

31,1%172,9%549,2%573,3%371,4%383,3%563,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI 
MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

    ,3%1      ,9%1,1%2

83,7%14176,4%13682,8%24079,7%20181,2%20379,7%20977,5%8580,5%1215

16,3%2823,6%4216,9%4920,3%5118,8%4720,3%5321,6%2419,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%28100,0%42100,0%49100,0%51100,0%47100,0%53100,0%24100,0%293

  3,0%1          ,4%1

4,1%12,4%1          ,7%2
3,9%15,4%28,3%41,9%12,2%19,7%55,4%15,4%16

8,8%28,5%43,7%25,6%34,8%27,4%48,4%26,4%19

3,9%15,5%213,7%78,8%54,2%210,0%58,2%28,1%24

87,3%2478,2%3383,0%4092,1%4790,9%4380,4%4390,4%2185,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.
Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%28100,0%42100,0%49100,0%51100,0%47100,0%53100,0%24100,0%293
    1,9%1  2,6%1    ,7%2

20,6%632,4%1414,6%725,3%1325,1%1212,1%610,6%320,5%60
24,5%727,4%1229,4%1410,1%521,9%1038,7%2128,7%725,7%75
33,4%917,2%726,8%1339,5%2028,1%1331,7%1740,0%930,4%89

21,6%623,0%1027,3%1325,1%1322,2%1017,6%920,7%522,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

1,5%3            ,2%3

91,1%15368,7%12371,4%20685,2%21586,8%21785,1%22386,1%9481,6%1232

7,4%1231,3%5628,6%8314,8%3713,2%3314,9%3913,9%1518,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%12100,0%56100,0%83100,0%37100,0%33100,0%39100,0%15100,0%276
8,5%1  2,2%2        1,0%3
9,0%110,0%612,6%10  4,0%12,5%16,5%17,4%20

  1,9%18,4%75,1%23,0%116,7%76,4%16,7%18
8,8%120,8%1219,1%1627,5%1020,6%710,7%419,1%319,1%53

73,7%967,3%3857,7%4867,4%2572,5%2470,1%2768,0%1065,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%12100,0%56100,0%83100,0%37100,0%33100,0%39100,0%15100,0%276
    1,1%12,2%1      ,6%2

36,0%447,8%2756,7%4755,3%2144,8%1550,4%2060,2%951,7%142
64,0%852,2%2942,2%3542,5%1655,2%1849,6%1939,8%647,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%8100,0%29100,0%35100,0%16100,0%18100,0%19100,0%6100,0%132
    2,3%16,5%1      1,4%2

100,0%892,9%2795,0%3387,5%1495,6%1795,0%18100,0%694,2%124
  7,1%22,7%16,0%14,4%15,0%1  4,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Kodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juht

PõhitegevusKOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%2100,0%1100,0%1100,0%1100,0%1100,0%6

100,0%2100,0%1100,0%1100,0%1100,0%1100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%12100,0%56100,0%83100,0%37100,0%33100,0%39100,0%15100,0%276
8,7%1  2,1%22,6%12,9%16,0%25,5%12,9%8

  4,1%26,0%56,6%2  10,8%412,8%25,8%16
62,4%865,5%3764,1%5353,4%2068,2%2349,9%2053,5%860,7%167
28,9%430,5%1727,7%2337,5%1428,9%1033,4%1328,2%430,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%1100,0%2100,0%7100,0%3100,0%1100,0%7100,0%3100,0%24

            30,1%13,5%1
    11,8%135,9%1      8,5%2

100,0%1  11,7%1    19,8%1  13,3%3
    47,3%327,9%1100,0%116,0%134,9%129,9%7

  100,0%229,2%236,2%1100,0%164,3%435,0%148,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%86100,0%111100,0%154100,0%131100,0%122100,0%99100,0%43100,0%746

11,9%109,7%117,1%1115,1%2011,7%1410,9%118,7%410,8%81

1,4%11,0%11,2%21,7%24,2%52,1%22,3%11,9%14

52,7%4551,5%5750,4%7750,4%6652,7%6462,7%6274,6%3254,2%405

34,0%2937,8%4241,4%6432,7%4331,3%3824,4%2414,4%633,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

18,6%3123,6%4213,8%4017,1%4319,2%4819,6%5122,2%2418,6%280

28,8%4940,1%7257,2%16537,8%9537,1%9237,6%9949,1%5441,4%626

52,5%8836,3%6529,1%8445,1%11443,7%10942,8%11228,6%3140,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
5,1%91,9%32,4%71,6%44,0%101,8%53,0%32,7%41
2,1%41,2%21,8%51,9%51,7%42,0%5,9%11,7%26

92,8%15697,0%17395,8%27796,5%24494,3%23596,3%25396,1%10595,6%1443

12,4%1610,3%139,8%196,1%108,9%148,7%1610,2%99,3%96

3,6%411,1%143,0%66,0%94,9%86,6%126,4%65,7%59

84,0%10678,6%9787,2%16987,9%13886,2%13784,7%15983,4%7285,0%878
33,4%5627,4%4930,2%8722,1%5622,2%5628,6%7537,2%4127,8%419
17,6%3015,3%2716,5%4818,1%4615,3%388,3%224,6%514,3%215
49,0%8357,3%10253,4%15459,8%15162,4%15663,1%16658,2%6458,0%875
12,6%217,0%128,3%246,0%156,9%179,2%2410,7%128,3%126
67,3%11367,7%12171,7%20767,8%17172,1%18062,8%16555,8%6167,5%1019
20,1%3425,3%4520,0%5826,1%6621,0%5228,0%7433,5%3724,2%365

2,0%3,6%1,8%2,9%2,7%2,4%1  ,8%12

3,3%61,8%33,1%91,9%53,3%81,2%34,9%52,6%39

94,7%16097,6%17496,0%27897,2%24596,0%24098,5%25895,1%10496,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
16,0%276,5%129,7%286,6%177,8%207,9%219,3%108,9%134
13,6%236,5%1212,1%3512,8%3211,7%297,1%1911,4%1310,7%162
70,4%11987,0%15578,3%22680,5%20380,5%20185,0%22379,2%8780,4%1214
12,8%226,3%119,4%275,8%155,3%135,6%155,9%67,2%109
11,9%205,3%910,9%3214,4%3611,1%283,8%106,9%89,5%143
75,3%12788,5%15879,7%23179,8%20183,6%20990,6%23887,2%9583,3%1258
27,9%4722,6%4016,7%4816,9%4318,4%4619,0%5027,0%3020,1%304
18,2%3112,1%229,4%2712,0%308,5%219,3%245,6%610,7%161
53,9%9165,3%11673,9%21471,1%18073,1%18271,6%18867,5%7469,2%1045
13,1%93,3%413,4%203,0%23,6%71,3%22,4%15,7%46
85,3%5992,5%11674,6%11485,1%6588,0%17687,7%11993,1%4085,9%690

1,6%14,2%512,0%1811,9%98,4%1711,0%154,5%28,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

51,2%8648,5%8638,4%11144,3%11244,0%11050,4%13256,9%6246,4%700

7,0%126,1%114,3%136,5%164,1%106,4%173,8%45,5%83

41,9%7145,5%8157,2%16649,2%12451,9%13043,2%11339,2%4348,2%727
6,7%117,8%1419,5%568,7%225,1%137,0%186,6%79,4%142
1,9%33,9%73,2%92,2%6,8%24,2%113,6%42,8%42

91,4%15488,3%15777,3%22489,1%22594,1%23588,8%23389,8%9887,8%1326

35,1%5921,8%396,9%2020,8%5222,2%5527,5%7230,0%3321,9%331

12,4%2112,7%2312,6%3610,5%2712,6%3115,8%4114,8%1613,0%196

52,5%8865,5%11780,5%23368,7%17465,2%16356,7%14955,1%6065,1%983

32,4%5519,3%345,5%1617,3%4416,9%4219,0%5024,5%2717,7%268

7,0%125,8%103,6%104,8%123,3%84,0%103,7%44,5%67

60,6%10274,9%13490,9%26377,9%19779,8%19977,0%20271,8%7977,8%1175

39,7%6726,7%4841,7%12015,1%3812,9%3211,9%3115,6%1723,4%354

8,1%148,3%1510,5%3012,6%3210,1%256,0%166,8%79,2%139

52,2%8865,0%11647,9%13972,3%18377,0%19282,1%21677,5%8567,4%1018

41,0%6921,5%3841,0%11915,5%3914,9%3717,6%4620,4%2224,6%371

6,4%1110,3%188,9%2613,3%348,4%214,8%139,9%118,8%133

52,6%8968,2%12250,1%14571,2%18076,7%19177,6%20469,7%7666,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

41,4%7042,4%7650,1%14537,2%9436,7%9242,8%11239,3%4341,8%631

7,1%124,1%72,4%73,0%83,8%9,8%22,6%33,2%48

51,5%8753,5%9547,4%13759,7%15159,5%14956,5%14858,1%6455,0%831
17,2%2911,8%2111,0%3213,0%3311,6%2916,5%4318,1%2013,7%207
18,1%3019,0%347,5%2210,5%2613,6%3410,5%2817,2%1912,8%193
64,7%10969,2%12381,4%23676,5%19374,8%18772,9%19164,8%7173,5%1110
40,3%6825,3%4515,6%4528,6%7221,4%5329,4%7737,7%4126,7%403

6,2%104,5%8,6%23,3%82,2%53,1%84,5%53,1%47
53,5%9070,2%12583,7%24268,0%17276,4%19167,4%17757,8%6370,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
7,4%125,1%94,7%135,2%132,2%66,0%163,9%44,9%74
3,4%61,8%31,1%34,1%102,6%71,1%33,7%42,4%36

89,3%15093,1%16694,2%27290,7%22995,2%23792,8%24492,4%10192,7%1400

35,7%6033,3%5950,0%14534,9%8834,5%8627,1%7128,1%3135,8%540

8,8%158,5%1510,7%319,6%2411,1%2810,5%289,2%1010,0%151

55,4%9358,2%10439,3%11455,6%14054,4%13662,4%16462,6%6954,2%819

21,7%3715,8%2829,4%8513,9%3512,9%3210,8%2810,6%1217,0%257

7,0%123,8%72,6%84,3%115,6%143,7%103,8%44,3%65

71,3%12080,4%14367,9%19781,8%20781,5%20385,4%22485,6%9478,7%1188
10,5%185,4%106,1%184,4%115,4%143,9%107,3%85,8%88
12,4%216,0%115,9%177,4%199,0%224,2%115,6%67,1%107
77,1%13088,7%15888,0%25588,3%22385,6%21491,9%24187,1%9587,1%1316

8,6%156,1%117,2%215,0%135,0%128,6%235,4%66,6%100
3,5%63,4%63,5%104,0%104,3%113,9%104,3%53,8%58

87,9%14890,5%16189,3%25891,0%23090,7%22687,5%23090,3%9989,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

        ,4%12,7%7,9%1,6%9

,8%13,1%64,1%12,9%21,3%32,3%64,6%52,3%35
  4,6%83,8%111,6%42,8%74,3%111,8%22,9%44

2,7%51,8%33,5%103,1%85,4%142,7%73,6%43,3%50
2,8%512,4%227,6%226,6%1710,7%2714,8%3911,7%139,5%144

94,5%15981,0%14483,0%24088,2%22381,0%20278,7%20782,0%9083,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%5100,0%31100,0%39100,0%22100,0%34100,0%49100,0%16100,0%195

        3,0%1    ,5%1

  4,1%12,1%1        1,1%2
  3,2%1  4,5%13,0%11,9%1  2,0%4
  9,7%38,8%3  3,0%14,1%2  4,9%9

54,1%321,4%721,6%826,6%631,0%1035,0%1730,1%528,6%56

45,9%261,5%1967,5%2668,8%1560,0%2058,9%2969,9%1162,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%5100,0%31100,0%39100,0%22100,0%34100,0%49100,0%16100,0%195

    2,1%1        ,4%1
          2,0%1  ,5%1
    2,1%1  3,0%12,0%1  1,4%3
  3,1%12,5%1  3,0%1    1,5%3
  6,6%2  5,7%111,4%410,2%56,3%16,7%13

72,4%350,6%1528,3%1111,6%327,3%937,4%1855,8%935,3%69

27,6%139,6%1265,0%2582,7%1855,3%1948,4%2437,9%654,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%5100,0%31100,0%39100,0%22100,0%34100,0%49100,0%16100,0%195

        3,0%12,0%1  1,0%2
          4,6%2  1,2%2

  7,7%28,7%3    4,7%26,0%14,6%9
  7,4%215,2%64,5%15,8%26,2%3  7,3%14

  22,9%731,0%1211,6%311,8%419,8%1026,7%420,3%40
45,9%235,4%1121,6%829,7%732,6%1124,0%1224,5%428,0%55

54,1%329,9%932,2%1354,3%1249,6%1741,2%2048,7%841,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%5100,0%31100,0%39100,0%22100,0%34100,0%49100,0%16100,0%195

    2,1%1        ,4%1

  3,4%1      1,7%1  1,0%2
    2,1%13,8%1  4,1%2  1,9%4
  4,2%14,6%2  3,0%12,0%1  2,6%5

  32,3%1011,1%44,5%121,4%714,2%76,4%115,6%30

100,0%560,2%1880,2%3191,7%2075,6%2677,9%3893,6%1578,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Kodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%5100,0%10100,0%2100,0%2100,0%8100,0%1100,0%28

  7,8%1        2,8%1
  7,9%1        2,9%1
  8,0%1        2,9%1
  8,0%1        2,9%1
  8,0%1        2,9%1
        9,8%1  3,0%1
    45,7%1      3,0%1
      48,7%1    3,4%1

  9,5%1        3,5%1
        12,4%1  3,7%1
        12,4%1  3,7%1

22,7%1          3,8%1
        15,5%1  4,7%1
  8,2%1    11,8%1  6,5%2

55,9%3          9,3%3
  17,8%2    11,6%1  10,0%3
  16,4%2    15,0%1  10,5%3

22,7%1      36,3%3  14,7%4
21,4%116,4%254,3%151,3%1  100,0%120,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

  ,6%1,6%21,7%4,4%13,1%82,7%31,3%19

  2,4%43,5%101,0%33,3%83,6%92,6%32,5%38
2,2%44,1%74,4%133,7%95,7%146,1%162,7%34,4%66

14,1%249,7%179,0%266,5%168,7%226,5%178,5%98,7%131
83,7%14183,8%14983,8%24287,9%22283,2%20883,3%21984,4%9284,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%4100,0%12100,0%21100,0%14100,0%20100,0%27100,0%8100,0%105
            12,1%1,9%1

100,0%473,6%968,2%14100,0%1485,2%1771,6%1987,9%779,8%84
  26,4%331,8%7  14,8%328,4%8  19,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Kodune, töötuPensionärKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juht

PõhitegevusKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%3100,0%7100,0%3100,0%8100,0%20

      16,4%16,2%1
  24,0%233,6%1  12,8%3

65,7%263,6%4  13,6%135,8%7
34,3%112,4%166,4%270,1%545,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

,6%1,6%1,6%2,4%11,2%33,4%92,7%31,3%20

1,5%31,8%31,5%41,1%33,2%82,6%72,7%32,0%31
15,1%256,1%116,4%194,6%124,6%122,7%79,8%116,4%96

8,6%1415,9%2813,4%3912,2%3112,5%3124,6%6519,6%2115,2%230
17,5%2941,8%7433,6%9728,5%7236,1%9046,5%12241,5%4535,1%531
60,9%10343,7%7851,4%14960,1%15251,3%12838,7%10239,4%4349,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

3,4%61,6%3,6%21,9%52,1%52,9%88,1%92,4%37
7,0%128,6%159,0%267,3%1812,1%3011,6%318,3%99,4%141

16,6%2813,3%2415,2%4416,7%4214,9%3716,6%4314,0%1515,5%234
25,5%4315,6%2821,4%6223,8%6012,6%3110,1%2712,9%1417,5%265

22,5%3820,3%3619,4%5619,7%5021,9%5519,0%5017,7%1920,1%304
35,5%6048,6%8742,5%12339,9%10146,2%11549,9%13149,1%5444,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
21,7%3712,0%2113,5%3912,3%3116,1%4017,1%4514,1%1515,1%229
63,7%10775,8%13576,1%22076,5%19372,9%18268,6%18069,8%7672,5%1094

6,8%116,5%125,4%168,3%217,0%176,7%185,5%66,7%100

7,8%135,7%105,0%142,9%74,1%107,6%2010,6%125,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
  1,7%3,9%22,9%71,9%5    1,2%18

50,9%8642,0%7545,5%13240,3%10230,5%7624,3%6423,7%2637,1%560
49,1%8356,4%10153,6%15556,8%14367,6%16975,7%19976,3%8461,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%83100,0%101100,0%155100,0%143100,0%169100,0%199100,0%84100,0%933
2,7%23,0%315,4%244,6%76,4%114,6%96,5%56,5%61
1,5%11,9%23,7%62,0%31,9%31,0%2  1,8%17
4,2%35,4%55,7%97,2%1010,3%174,9%107,0%66,5%61

42,4%3549,6%5037,4%5843,3%6243,8%7446,3%9246,8%3944,0%410
49,2%4140,1%4037,8%5942,8%6137,5%6343,2%8639,7%3341,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%83100,0%101100,0%155100,0%143100,0%169100,0%199100,0%84100,0%933

2,9%21,2%11,1%2,9%11,7%3,5%11,2%11,2%11
  4,8%58,4%133,4%53,6%63,4%7  3,8%36

1,3%12,3%26,5%106,2%93,4%63,4%71,5%13,9%36

15,4%1312,8%131,6%27,1%1015,4%2612,1%2418,5%1511,1%104

40,6%3418,5%1913,9%2225,0%3627,5%4621,3%4228,8%2423,8%222
20,7%1725,8%2623,0%3620,6%3029,3%4925,5%5124,1%2024,5%228

43,8%3626,0%2620,3%3228,1%4036,1%6137,5%7530,8%2631,7%295

52,6%4443,6%4441,5%6445,3%6546,3%7845,4%9042,0%3545,0%420

67,8%5680,3%8165,6%10260,9%8761,7%10476,7%15278,9%6669,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
  ,5%12,4%71,6%41,7%42,3%6  1,5%22

76,6%12963,4%11378,4%22775,8%19162,3%15560,2%15865,1%7169,2%1045
23,4%3936,0%6419,2%5522,6%5736,0%9037,5%9834,9%3829,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%39100,0%64100,0%55100,0%57100,0%90100,0%98100,0%38100,0%443
      1,8%12,5%21,0%1  1,0%4

85,4%3470,4%4585,7%4868,9%3971,0%6466,4%6563,8%2472,1%319
11,4%422,5%146,7%413,7%815,9%1417,5%1716,3%615,4%68

3,2%17,1%57,6%415,6%910,6%1015,2%1519,9%811,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%6100,0%19100,0%8100,0%17100,0%24100,0%32100,0%14100,0%119

          3,1%1  ,8%1
  10,6%2  7,6%13,4%1  7,3%14,3%5

18,4%129,8%613,0%112,0%235,5%833,5%1130,9%427,9%33
40,8%218,4%337,1%359,3%1031,9%831,9%1027,3%433,8%40
77,9%478,8%1587,8%748,2%865,2%1671,4%2364,2%968,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

5,3%91,7%35,2%154,4%115,4%134,5%122,9%34,4%66

85,2%14384,4%15086,6%25184,8%21479,5%19881,9%21583,5%9183,7%1263

9,6%1613,9%258,2%2410,8%2715,2%3813,6%3613,6%1511,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
16,2%2718,1%3221,4%6214,7%3712,6%3113,1%3418,8%2116,2%245
31,3%5334,1%6147,2%13739,9%10136,7%9238,2%10032,9%3638,3%579
38,6%6539,9%7124,6%7138,1%9641,2%10335,6%9338,0%4235,9%541
11,4%193,6%64,8%144,8%126,9%178,5%225,7%66,4%97

2,5%44,2%82,0%62,5%62,6%74,5%124,7%53,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%23100,0%14100,0%20100,0%18100,0%24100,0%34100,0%11100,0%145

    4,2%110,4%24,1%18,2%3  4,5%6

56,2%1344,5%625,8%557,9%1165,6%1630,4%1028,9%344,5%64

43,8%1055,5%870,0%1431,7%630,3%761,4%2171,1%851,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

  ,6%11,2%3  ,8%21,5%4  ,7%10

15,4%2614,6%266,5%1910,0%2511,4%2816,9%4418,3%2012,5%189
7,3%1210,1%1831,5%9111,7%309,9%257,1%199,2%1013,6%205

21,6%3618,0%329,9%2914,4%3615,4%3925,1%6618,5%2017,1%258

21,3%3618,8%337,9%2313,8%3520,0%5024,4%6417,5%1917,2%260

27,5%4626,6%4714,8%4324,5%6225,3%6331,7%8330,7%3425,0%378

25,1%4224,5%4415,1%4424,1%6126,2%6539,8%10427,2%3025,8%390

29,4%4930,3%5416,8%4923,3%5931,0%7740,3%10639,8%4429,0%438

42,9%7229,3%5211,6%3421,3%5431,6%7941,8%11041,1%4529,5%445
38,5%6532,4%5824,0%7031,1%7833,8%8440,8%10735,4%3933,1%500

33,7%5750,8%9119,5%5635,6%9049,6%12451,6%13550,7%5640,3%608

65,3%11060,2%10744,1%12856,5%14365,8%16469,5%18364,1%7059,9%905

80,3%13576,3%13652,4%15268,4%17374,7%18778,3%20578,0%8571,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

11,4%1910,1%1824,3%709,7%2410,6%267,3%1912,0%1312,6%191

12,6%217,8%146,7%197,2%187,2%187,8%219,0%108,0%121

76,0%12882,1%14669,0%20083,2%21082,2%20584,9%22379,0%8779,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
1,2%2  ,4%1  1,3%32,3%62,3%21,0%15

63,4%10731,4%5614,3%4146,8%11842,2%10534,5%9038,2%4237,1%560
35,3%6068,6%12285,3%24753,2%13456,5%14163,2%16659,5%6561,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
18,9%326,5%124,9%1411,3%285,9%158,6%238,2%98,8%132

    ,3%1    ,5%1  ,1%2
2,1%33,7%75,3%153,1%84,5%112,5%74,8%53,7%56

57,9%9754,6%9759,1%17158,0%14666,7%16763,7%16758,7%6460,3%910
21,2%3635,3%6330,3%8827,6%7022,9%5724,7%6528,4%3127,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

  2,2%41,0%31,2%31,6%42,7%7,9%11,4%22
7,9%13,6%11,8%54,0%105,1%134,0%108,0%94,1%61

7,6%134,6%85,6%163,9%107,1%186,0%163,3%45,6%84

8,7%1511,3%208,2%245,6%149,7%249,5%256,8%78,6%129

4,6%87,6%1410,9%318,8%229,5%2412,4%336,9%89,2%139

10,3%1712,6%2210,7%319,2%239,5%2411,2%299,7%1110,4%158
75,5%12780,6%14478,9%22881,6%20676,5%19171,7%18876,6%8477,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

1,3%21,2%21,5%41,3%31,4%4,4%1  1,1%16
  4,0%73,5%101,5%41,2%31,4%45,1%62,2%33

1,5%35,4%103,5%102,8%75,9%151,6%42,0%23,4%51
9,1%151,1%21,7%53,7%93,9%104,9%135,5%64,0%60

5,1%96,8%127,8%225,5%147,0%187,8%213,9%46,6%99

5,3%912,4%227,9%2311,0%289,4%2313,4%359,3%1010,0%150
80,4%13578,3%14078,4%22780,2%20378,3%19574,0%19478,1%8678,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

38,6%659,8%178,4%2421,5%5415,9%4015,1%4021,9%2417,5%264

17,8%3020,3%3617,9%5220,1%5120,8%5217,0%4516,2%1818,7%283
11,1%1913,8%2511,3%339,4%2417,5%4418,4%4825,8%2814,6%220
10,5%1821,0%3716,7%4816,7%4214,7%3719,1%509,8%1116,1%243
22,0%3735,1%6345,7%13232,3%8231,2%7830,4%8026,2%2933,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

,6%14,2%81,8%5,8%22,7%71,6%42,7%32,0%29
5,7%104,6%85,1%155,2%137,1%188,6%2212,3%136,6%99

10,6%1811,4%207,8%226,1%1511,8%2913,3%3516,5%1810,5%158
28,9%496,3%116,4%1911,5%298,7%229,4%2513,2%1411,1%168

6,4%1122,4%4019,9%5815,1%3813,7%3414,0%378,7%1015,0%227

51,2%8652,3%9361,2%17763,1%15959,5%14859,0%15547,8%5257,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
7,1%121,6%32,8%82,8%75,5%141,9%52,0%23,4%51

52,0%8822,5%4015,8%4636,6%9326,7%6727,9%7330,0%3329,1%439
40,8%6975,9%13581,4%23560,5%15367,9%16970,2%18468,0%7467,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%69100,0%135100,0%235100,0%153100,0%169100,0%184100,0%74100,0%1020
1,6%1,7%11,0%2  ,6%11,7%3  ,9%9

    1,0%2,8%1,6%1,7%1  ,6%6
  3,0%42,6%6,7%1,6%12,1%44,0%31,9%19

41,4%2838,7%5246,5%10944,6%6844,3%7543,4%8027,6%2142,5%434
57,0%3957,6%7848,8%11553,9%8253,9%9152,0%9668,4%5154,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Kodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%4100,0%9100,0%2100,0%2100,0%5100,0%3100,0%25

  9,5%1  51,4%1    7,3%2

24,8%1    51,4%1    8,1%2
24,0%111,2%1      32,2%111,5%3

25,6%119,1%244,4%1  38,4%2  22,7%6

  28,8%2  48,6%124,7%133,4%122,7%6

25,6%141,2%455,6%1  36,8%234,4%135,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
8,4%148,5%1511,8%347,4%197,3%188,8%238,1%98,8%132

52,1%8849,4%8855,3%16053,6%13546,0%11541,1%10853,7%5949,9%753
39,5%6642,1%7532,9%9539,0%9846,7%11650,2%13238,1%4241,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%66100,0%75100,0%95100,0%98100,0%116100,0%132100,0%42100,0%625

3,3%23,9%3,9%11,0%1  1,5%24,8%21,7%11
5,4%42,7%23,9%42,3%2  3,2%42,4%12,7%17
6,8%42,6%27,2%71,3%13,6%44,6%62,4%14,1%26

21,7%149,0%71,9%218,7%188,4%107,2%916,8%710,8%68
11,7%817,1%1323,1%2219,8%1917,8%2115,7%2112,6%517,4%109
13,8%920,5%1529,1%2814,1%1422,6%2620,9%2722,6%920,7%129
20,9%1429,1%2247,8%4630,8%3035,0%4132,1%4233,5%1433,4%209
42,0%2837,6%2824,6%2343,1%4234,6%4030,6%4031,2%1334,5%216

62,6%4243,0%3239,9%3846,9%4653,1%6253,6%7149,3%2149,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%30100,0%56100,0%86100,0%60100,0%73100,0%90100,0%27100,0%423
11,6%3  4,0%31,4%110,1%73,6%33,6%14,6%19

38,4%1235,7%2032,3%2821,1%1320,7%1532,4%2913,7%428,4%120

15,0%520,8%1216,3%1417,0%1024,9%1813,9%1331,4%918,9%80

11,4%324,7%1414,8%1330,0%1817,8%1324,3%2227,6%821,4%90

23,7%718,7%1032,6%2830,6%1826,5%1925,8%2323,6%626,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
1,9%3,6%1,8%2,9%21,3%3,5%11,1%11,0%15

61,2%10363,8%11457,5%16658,1%14751,6%12950,5%13251,8%5756,1%848
21,8%3715,0%2731,7%9224,6%6233,6%8433,8%8930,2%3328,0%423
15,1%2620,6%3710,0%2916,4%4113,4%3415,2%4016,8%1814,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%62100,0%63100,0%121100,0%103100,0%117100,0%129100,0%52100,0%647

2,0%11,6%13,4%41,0%11,6%22,5%32,0%12,1%14

1,8%16,8%41,5%23,7%41,7%21,7%2  2,4%15

5,2%33,3%22,2%34,0%43,6%48,1%103,9%24,4%29

14,3%96,8%47,6%97,9%815,6%1810,8%1412,7%710,7%69
5,5%319,1%127,8%919,9%2013,7%167,7%1012,0%612,0%78

11,1%726,4%1723,7%2930,1%3112,5%1516,4%2129,5%1520,7%134

86,3%5460,3%3848,7%5945,0%4662,6%7460,9%7862,8%3259,0%381

45,6%2868,9%4466,0%8050,1%5162,2%7364,4%8346,8%2459,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

  ,6%1,3%1        ,1%2
  1,3%2  ,5%1  ,7%2  ,4%5

2,8%51,9%3,3%11,4%3,4%1  ,9%11,0%14

2,8%52,2%41,0%31,9%5  1,5%4  1,3%20
3,9%7,5%1,9%31,7%41,6%44,0%112,7%32,1%32

6,2%115,7%104,5%134,3%111,6%43,7%107,7%84,4%67

6,1%106,0%115,2%152,2%52,1%54,4%1213,2%144,8%73

83,6%14186,5%15490,8%26391,4%23194,7%23687,5%23080,3%8888,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

21,8%3724,6%4426,4%7623,2%5925,1%6330,2%7929,6%3225,8%390

58,5%9967,7%12166,6%19372,6%18368,5%17158,6%15453,7%5964,8%979

19,6%337,7%147,0%204,3%116,5%1611,2%2916,7%189,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
13,5%238,4%1514,9%4312,4%3113,4%3314,8%3912,1%1313,1%198
56,5%9565,8%11762,1%18066,1%16761,6%15454,5%14360,1%6661,0%921
30,0%5025,8%4623,0%6621,5%5425,0%6230,6%8027,8%3025,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

3,4%61,7%34,7%144,6%122,2%51,2%3,9%12,9%43

12,0%207,0%133,8%119,1%235,4%144,4%123,6%46,3%96

6,1%106,6%129,2%276,2%164,4%117,0%1813,2%147,2%108

5,7%108,4%15,9%312,2%3113,7%3415,4%4018,6%2010,1%153

11,2%1910,8%193,0%97,2%1813,7%3418,5%4911,9%1310,7%161

10,9%1814,2%258,7%2511,8%309,9%2514,4%3811,2%1211,5%174
11,8%2017,8%3235,8%10313,1%3323,3%5818,5%4823,6%2621,2%321

22,9%3920,0%368,1%2416,4%4127,9%7031,8%8328,2%3121,4%323

25,2%4237,0%6630,0%8727,5%6927,0%6729,2%7721,5%2428,6%432
26,9%4526,6%4746,6%13528,2%7139,5%9934,3%9036,1%4034,9%527
28,2%4836,2%6449,0%14236,8%9341,4%10334,6%9131,7%3538,1%576
62,6%10551,0%9112,2%3546,8%11846,8%11761,0%16052,7%5845,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
9,5%1610,2%185,8%1710,4%2611,5%2912,0%3115,0%1610,2%154

65,7%11160,5%10888,3%25576,0%19266,1%16555,6%14661,4%6769,1%1044
24,8%4229,4%525,9%1713,6%3422,5%5632,4%8523,6%2620,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%42100,0%52100,0%17100,0%34100,0%56100,0%85100,0%26100,0%312

  3,9%2  6,1%24,1%22,7%2  2,8%9
5,2%2  14,4%2  5,6%31,2%1  2,8%9
5,6%23,8%25,0%12,8%1  2,1%27,7%23,2%10

  9,3%5    4,1%23,8%33,9%13,7%11
2,6%14,0%222,7%4  7,1%48,1%7  5,7%18
2,6%16,3%3  3,7%110,2%68,9%811,4%37,0%22
8,3%312,1%69,5%22,9%112,8%78,2%7  8,5%26
6,0%38,3%4  16,1%67,7%47,0%621,2%59,0%28
5,2%212,4%631,5%515,2%513,7%85,8%57,6%210,8%34

22,3%931,0%169,7%218,3%616,8%923,7%2031,5%822,8%71

47,4%2023,5%1219,5%337,7%1329,7%1739,2%3331,9%834,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

    1,8%51,9%51,9%5,9%2  1,1%17

93,0%15782,6%14790,6%26289,7%22680,0%20080,6%21285,5%9485,9%1297

7,0%1216,3%296,7%198,0%2017,0%4217,0%4514,5%1612,1%183

  1,1%2,9%3,4%11,2%31,5%4  ,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%12100,0%31100,0%22100,0%21100,0%45100,0%49100,0%16100,0%196

9,2%1  4,4%1  2,2%16,3%3  3,1%6
    8,0%26,0%12,8%14,7%26,2%13,9%8
    7,6%24,6%12,1%16,0%312,4%24,3%9

  7,5%23,7%113,7%32,1%14,8%26,3%15,3%10

10,7%16,4%214,7%315,7%310,5%53,7%26,4%18,8%17

9,3%113,6%4  9,3%28,8%412,1%66,3%19,3%18
31,2%423,0%718,8%49,3%219,4%919,2%9  17,9%35

  43,0%1346,4%1026,3%631,5%1426,2%1317,2%330,0%59
50,4%616,4%5  43,7%942,5%1927,0%1356,7%931,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
4,1%7,6%12,0%6,8%2,9%21,1%33,2%31,6%25

91,1%15393,2%16690,6%26293,2%23596,1%24093,1%24494,8%10493,0%1405
4,8%86,2%117,5%226,0%153,0%75,7%152,1%25,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

,6%1            ,1%1
4,1%7,7%1,6%22,1%51,2%33,3%9,9%11,8%28

3,4%62,4%43,8%112,9%72,3%64,7%124,8%53,4%52
7,7%139,2%169,4%278,5%218,2%217,8%205,6%68,3%125

12,9%228,3%157,3%219,7%248,2%216,5%178,8%108,6%129

21,0%3519,3%3421,3%6218,0%4518,2%4527,5%7229,5%3221,6%327
32,6%5548,8%8746,2%13443,2%10948,1%12043,1%11348,1%5344,4%670
55,9%9460,5%10864,1%18557,6%14665,4%16363,7%16761,2%6761,6%930
62,9%10672,4%12973,4%21269,9%17772,6%18171,7%18868,4%7570,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

    ,3%1,5%1,4%1    ,2%3
5,9%10,6%14,3%131,2%31,7%4,3%1  2,1%32
6,0%106,5%122,7%84,7%125,2%134,9%138,0%95,0%76

8,3%149,8%189,5%274,9%1211,7%2911,5%3014,4%169,7%146

11,9%208,9%1614,2%4116,5%4214,0%3513,0%3410,1%1113,1%199
14,9%2516,0%2916,6%4813,3%3417,0%4211,8%319,9%1114,5%219

14,9%2515,2%277,2%2113,4%3417,1%4320,5%5421,5%2415,0%227
62,2%10577,3%13868,8%19974,1%18772,4%18172,8%19172,6%7971,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
14,8%259,2%1612,1%3512,0%3011,3%2815,5%4111,5%1312,5%188

1,4%25,7%107,2%215,6%143,4%82,2%69,5%104,8%72
31,7%5325,5%4621,2%6119,2%4925,8%6423,7%6229,7%3324,4%368
33,9%5738,6%6934,4%10034,8%8840,9%10238,6%10124,8%2736,0%544
18,1%3121,0%3725,1%7328,3%7218,6%4620,0%5224,4%2722,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
14,6%259,7%179,0%266,5%168,3%217,0%1811,5%139,0%136
30,2%5134,2%6145,0%13042,6%10726,8%6731,0%8118,4%2034,3%518

1,4%21,9%3,3%1  ,9%21,1%31,8%2,9%14
    ,6%2,8%2,4%11,4%41,8%2,7%10
  ,7%1,9%2  1,7%4,4%1,7%1,6%10
  ,6%1,3%11,1%3,4%12,3%6  ,8%12

4,8%85,7%103,6%102,6%72,1%55,4%144,2%53,9%59
3,4%62,5%53,2%92,9%72,3%63,8%103,8%43,1%47

,8%12,4%4,6%21,1%31,2%31,5%45,2%61,5%23
2,8%56,4%114,3%123,2%85,4%149,3%249,0%105,6%84

10,9%1811,4%205,6%168,8%2216,8%4210,7%288,8%1010,4%157
13,5%238,0%1410,1%2912,9%3314,7%3712,2%3223,5%2612,8%193
17,6%3016,6%3016,8%4817,6%4419,0%4813,8%3611,1%1216,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510
13,9%239,8%1711,1%326,2%168,3%218,2%226,5%79,1%138
26,7%4526,8%4830,7%8932,6%8221,8%5420,7%5418,4%2026,0%393
16,1%2715,5%2820,3%5920,0%5024,8%6224,1%6314,9%1620,2%305
28,9%4941,4%7433,6%9736,6%9239,7%9941,9%11051,0%5638,2%577
14,4%246,5%124,3%134,7%125,4%135,1%139,3%106,4%97

7,8%134,5%86,2%183,4%93,6%93,4%95,2%64,7%71
27,9%4728,1%5032,5%9435,4%8919,4%4820,8%5522,8%2527,1%409
20,5%3424,0%4326,5%7724,5%6229,3%7327,3%7222,2%2425,5%385
33,5%5635,7%6432,5%9433,3%8443,2%10839,7%10445,0%4937,0%559
10,3%177,6%142,3%73,3%84,5%118,8%234,8%55,7%86

5,1%92,8%56,5%192,6%61,3%32,1%52,7%33,3%50
35,8%6034,1%6135,9%10437,1%9424,4%6126,9%7120,6%2331,3%473
28,4%4829,3%5225,4%7427,2%6931,8%7926,5%7021,9%2427,5%415
23,0%3928,9%5128,4%8228,9%7338,4%9639,2%10344,6%4932,6%493

7,6%135,0%93,7%114,3%114,2%105,3%1410,2%115,2%79
5,1%94,9%94,2%123,0%83,0%75,2%143,6%44,1%62

35,9%6152,1%9355,1%16053,7%13642,9%10741,3%10844,0%4847,2%712
30,7%5224,7%4425,9%7527,8%7034,2%8530,3%8028,7%3128,9%437
22,0%3716,3%2912,1%3512,5%3217,7%4420,5%5419,3%2116,7%252

6,3%112,0%42,6%83,0%82,2%62,7%74,5%53,1%47
5,8%102,2%44,0%112,6%71,2%33,1%84,1%43,1%47

38,5%6554,8%9856,2%16353,2%13447,4%11840,1%10540,5%4448,2%727
33,1%5626,1%4627,7%8027,6%7033,4%8331,1%8229,9%3329,8%450
17,0%2914,5%269,7%2814,9%3815,7%3922,7%6021,8%2416,1%243

5,6%92,4%42,4%71,7%42,2%63,0%83,7%42,8%42
7,2%122,1%45,5%163,8%91,3%32,8%7,9%13,5%53

33,3%5634,7%6234,6%10038,4%9724,7%6228,8%7624,3%2731,7%479
22,4%3826,8%4826,3%7626,4%6737,1%9327,2%7126,7%2927,9%422
30,8%5230,4%5430,1%8729,0%7333,4%8336,5%9642,7%4732,6%492

6,4%116,0%113,5%102,4%63,6%94,6%125,4%64,3%65
4,5%81,6%34,5%132,6%72,1%51,6%43,2%32,8%43

35,4%6040,9%7339,0%11340,2%10232,6%8135,8%9431,8%3536,9%557
31,3%5336,1%6427,7%8031,6%8037,3%9330,8%8134,7%3832,4%489
26,8%4519,6%3524,7%7122,7%5723,7%5928,7%7523,1%2524,4%369

1,9%31,8%34,1%122,9%74,3%113,0%87,2%83,5%52
6,0%101,1%22,6%82,2%5,8%21,2%3,9%12,1%31

57,3%9663,3%11365,2%18964,3%16264,1%16062,8%16564,1%7063,3%955
25,0%4228,0%5023,2%6722,2%5624,0%6025,1%6621,2%2324,1%364
11,7%204,5%87,0%209,1%239,5%248,6%237,2%88,3%125

  3,1%62,0%62,2%61,6%42,2%66,6%72,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

    ,3%1  ,4%1    ,1%2

  ,6%1        ,9%1,1%2

,8%1        ,4%1  ,2%2
,7%11,0%21,5%41,3%31,8%5,4%11,1%11,1%17

,7%12,9%5,9%32,2%61,2%32,7%74,7%52,0%30
1,5%36,3%112,6%81,8%51,9%53,1%89,9%113,3%50

2,0%36,0%1113,5%391,8%54,0%104,3%112,8%35,4%82

8,3%149,3%171,7%54,7%127,6%1914,8%3914,7%168,0%121

2,2%411,7%212,8%815,0%3811,0%2712,0%3210,4%119,3%141

85,3%14471,2%12780,4%23276,9%19476,1%19071,1%18767,5%7476,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%24100,0%49100,0%53100,0%55100,0%55100,0%75100,0%34100,0%345

5,3%110,7%53,1%212,0%7  5,8%49,6%36,5%22

15,2%411,8%64,9%37,7%41,7%16,6%510,5%47,5%26
25,1%611,3%61,6%13,6%27,7%47,0%513,3%58,2%28

5,3%16,1%38,1%420,7%1114,4%811,6%96,5%211,2%39

9,9%219,8%1010,2%517,6%1016,0%99,8%714,5%514,0%48
30,5%715,7%83,9%212,0%717,9%1021,3%1624,9%916,8%58

4,7%120,3%1027,4%1414,4%814,2%820,7%168,4%317,3%60

29,7%736,1%1851,4%2727,8%1539,4%2231,6%2432,8%1135,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%24100,0%49100,0%53100,0%55100,0%55100,0%75100,0%34100,0%345
5,3%110,2%57,8%412,9%716,0%99,2%78,9%310,5%36
5,4%12,6%1    3,6%2    1,3%5
5,4%17,8%43,1%23,7%21,8%11,3%15,2%23,6%13

65,6%1656,6%2870,5%3762,1%3449,8%2769,0%5257,1%2061,9%214
18,4%422,9%1118,6%1021,3%1228,7%1620,4%1528,7%1022,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%3100,0%5100,0%2100,0%2100,0%3100,0%1100,0%2100,0%17

      49,3%1      5,9%1
        34,0%1    5,9%1
    50,9%1      46,7%19,7%2
  24,8%1    33,1%1    13,2%2

50,0%124,8%149,1%1  66,0%2100,0%146,7%141,7%7

50,0%150,4%3100,0%250,7%1    53,3%143,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%168100,0%178100,0%289100,0%253100,0%250100,0%262100,0%110100,0%1510

      ,4%1  ,8%2  ,2%3
4,2%79,1%16  2,4%64,1%103,0%83,2%43,4%51
2,6%48,6%151,3%45,9%157,5%195,7%155,9%65,2%78
5,9%106,7%128,8%255,4%143,1%84,0%108,5%95,9%89
8,2%149,6%176,8%209,5%2410,4%2611,2%294,8%59,0%135

11,4%1913,1%2311,7%347,3%198,6%2111,9%319,0%1010,4%158
9,1%1512,8%234,9%143,2%818,5%4618,5%4814,0%1511,3%171

19,0%3211,3%203,3%1010,7%2720,6%5221,8%5718,4%2014,4%218
15,7%2611,1%20,9%322,3%5625,7%6422,2%5810,7%1215,8%239

8,3%1422,9%4114,0%4118,9%4815,6%3917,0%4515,8%1716,2%244
24,5%4115,1%275,6%1615,5%3925,4%6325,9%6823,4%2618,6%281
11,1%1919,0%3419,2%5619,1%4823,3%5823,0%609,3%1018,9%285
20,1%3417,5%3125,4%7315,6%3921,2%5319,0%508,1%919,2%289
18,6%3120,2%3619,9%5822,1%5620,1%5020,3%5311,4%1219,7%297

38,0%6420,1%3630,4%8824,3%6119,7%4916,3%4324,1%2624,3%368
23,0%3922,8%4120,9%6121,1%5336,2%9031,8%8324,2%2726,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
Õpilane, üliõpilaneKodune, töötuPensionärReatöötja, kes teeb füüsilist töödKontoritöötaja/teenindajaSpetsialist, kes ei ole juhtJuht/ettevõtja

PõhitegevusKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%80100,0%90100,0%135100,0%130100,0%153100,0%165100,0%56100,0%810

4,8%41,1%12,4%3  ,8%1,6%1  1,3%10
2,7%22,3%24,9%71,5%22,1%31,8%3  2,4%19

7,4%68,1%78,6%125,4%75,1%85,9%1010,4%66,8%55
14,8%1218,6%1726,2%3516,5%2124,0%3713,7%2315,2%919,0%154
12,7%1021,6%1936,7%5013,8%1820,2%3116,9%2817,4%1020,5%166
16,1%1321,8%2047,3%6433,0%4333,6%5222,5%3722,1%1329,7%241
26,0%2139,7%3649,0%6635,6%4636,8%5627,4%4528,9%1635,4%287

23,4%1936,5%3339,8%5438,2%5044,1%6838,4%6331,3%1837,5%304
86,4%6959,2%5318,5%2567,5%8865,0%10082,8%13680,0%4563,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
5,0%194,9%185,8%288,5%225,8%88
3,9%159,4%357,0%349,0%237,1%108

25,9%10024,4%9327,7%13522,5%5825,5%386
51,0%19752,3%19847,3%23149,7%12849,9%754
14,3%559,0%3412,1%5910,3%2711,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
3,1%122,5%94,1%204,0%103,4%51
2,3%95,2%203,9%197,3%194,4%67

19,7%7619,1%7220,5%10019,7%5119,8%299
53,0%20558,2%22057,8%28255,8%14456,3%850
21,9%8415,1%5713,7%6713,1%3416,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
2,6%101,9%73,8%183,6%93,0%45
8,2%327,8%3011,7%5712,2%319,9%150

34,6%13438,7%14735,1%17133,9%8735,7%539
39,7%15338,6%14637,7%18437,5%9738,4%580
14,9%5712,9%4911,7%5712,9%3313,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

,3%11,3%5,4%2,9%2,7%10

,3%1,7%31,0%5,7%2,7%11
1,1%41,1%41,0%5,7%21,0%15

1,0%41,0%42,3%111,1%31,4%22

1,6%61,5%61,3%61,8%51,5%23
1,6%61,6%61,0%52,2%61,5%23
2,4%91,3%51,4%71,6%41,7%25
2,0%81,0%41,8%92,2%61,8%26

1,4%51,3%52,9%142,8%72,1%32
2,7%102,9%112,6%121,4%42,5%38
2,7%102,8%113,0%143,6%93,0%45

2,5%103,7%143,3%162,4%63,0%46

2,5%103,3%133,2%163,5%93,1%47
2,7%102,8%113,3%164,4%113,2%48

3,1%124,9%192,4%122,6%73,2%49
1,9%83,9%153,3%164,0%103,2%49

6,1%232,8%115,0%246,1%164,9%74

3,7%147,1%274,0%195,6%145,0%75

6,8%264,4%174,4%214,9%135,1%77

5,5%214,8%184,5%226,6%175,2%79

6,2%245,0%195,3%264,4%115,3%80

6,0%237,5%288,8%436,8%187,4%112
7,5%297,2%279,5%4611,0%288,7%131

9,7%379,9%388,9%4310,7%279,7%146
31,2%12027,1%10326,3%12821,5%5526,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

,3%1,9%3,4%2,7%2,5%8

,3%11,2%41,0%5,8%2,8%12

1,0%4,7%31,4%7,6%21,0%15
1,4%5,8%31,3%61,4%41,2%18

,3%12,6%101,1%51,0%31,2%19
1,3%52,1%81,4%71,7%41,6%24
2,5%102,4%92,6%131,4%42,3%35

3,1%123,9%155,8%282,4%64,0%61

4,4%172,8%115,4%263,9%104,2%64

4,3%176,8%264,4%223,9%104,9%74

3,7%145,7%224,0%198,7%225,1%77

7,0%275,4%216,5%327,2%196,5%98

6,6%266,1%237,0%346,4%176,6%99

6,2%246,3%246,4%319,6%256,9%104
9,0%357,7%296,4%3113,3%348,6%129

14,3%5513,1%509,1%449,1%2411,5%173
13,0%5012,1%4611,2%5513,1%3412,2%185

45,1%17444,1%16749,4%24143,0%11145,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
  ,3%1,2%1  ,1%2

,7%31,0%41,4%75,2%131,8%27
4,4%178,6%3216,6%8113,2%3410,9%164

30,4%11732,2%12242,1%20543,5%11236,9%556
41,9%16242,1%15932,9%16027,0%7036,5%551
22,6%8715,9%606,9%3411,1%2913,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
,3%1,3%1,5%3,3%1,4%6

73,3%28369,4%26348,8%23849,8%12860,4%912
26,4%10230,3%11550,7%24749,9%12939,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%102100,0%115100,0%247100,0%129100,0%592
  1,8%2,4%1,7%1,7%4

25,3%2620,8%2416,3%4016,1%2118,7%111

43,2%4448,9%5646,4%11550,0%6447,2%279
31,5%3228,5%3336,9%9133,1%4333,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
3,9%156,1%233,0%153,8%104,2%63

17,4%6719,1%7216,3%7918,1%4717,6%266
24,7%9518,2%6915,1%7416,3%4218,6%280
18,8%7318,6%7020,8%10218,5%4819,4%293
18,6%7216,7%6319,8%9619,3%5018,6%281
16,5%6421,2%8024,9%12124,0%6221,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

    ,5%3,3%1,2%3
  ,6%2,6%3,5%1,4%7

6,0%236,0%239,8%489,7%257,8%118

9,0%3513,3%5013,2%6414,5%3712,4%187
20,2%7817,5%6619,5%9520,1%5219,3%291
21,4%8324,0%9117,9%8720,6%5320,8%314
45,2%17441,7%15837,2%18135,1%9140,0%604
41,0%15843,0%16351,7%25247,4%12246,0%695
62,8%24262,6%23769,8%34068,9%17866,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%304100,0%285100,0%397100,0%204100,0%1190

1,0%31,5%4  ,4%1,7%8

,3%11,6%5,4%21,3%3,8%10

1,3%41,7%5,8%3,4%11,1%13

1,1%31,1%31,7%71,6%31,4%16
1,1%32,0%62,7%11,4%11,7%21

,8%22,4%72,5%102,3%52,0%24
3,5%111,3%41,8%72,5%52,2%26

3,2%102,7%82,4%9,9%22,4%29
3,0%92,3%72,1%83,9%82,7%32
2,3%74,4%134,9%193,2%73,8%46
4,1%122,8%84,6%184,7%104,0%48

5,6%173,7%104,8%193,5%74,5%54
4,9%155,7%164,5%183,4%74,7%56

3,8%116,2%185,0%204,6%94,9%59
5,5%175,3%155,4%214,4%95,2%62
6,2%194,5%134,2%178,8%185,6%66

5,5%175,9%175,4%218,3%176,0%72
15,4%4716,4%4712,5%5014,8%3014,6%174

54,6%16646,9%13454,5%21654,7%11152,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h 
registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%304100,0%285100,0%397100,0%204100,0%1190

1,7%5,9%31,1%4,4%11,1%13

,7%21,7%51,8%7,4%11,3%15
1,0%31,7%51,7%71,4%31,5%17

1,4%41,4%41,9%82,1%41,7%20

,9%31,5%42,2%92,9%61,8%22

2,0%62,9%81,4%61,6%31,9%23

1,7%53,1%92,7%11,9%22,3%27

1,8%53,3%93,8%15,5%12,6%31

2,5%83,2%92,2%93,6%72,7%33

3,7%112,7%82,6%102,9%62,9%35

3,7%115,3%153,6%143,8%84,0%48

7,6%238,1%236,6%265,9%127,1%85
16,3%5015,7%4515,5%6212,7%2615,3%182
20,4%6216,4%4715,0%5915,2%3116,8%199

14,2%4316,9%4817,3%6922,8%4717,4%207
30,3%9225,4%7232,1%12733,0%6730,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
    100,0%3100,0%1100,0%3
    100,0%3100,0%1100,0%3

100,0%35100,0%50100,0%64100,0%37100,0%187
3,0%1  1,2%12,6%11,5%3

22,1%825,2%1318,7%1218,8%721,1%39
74,9%2674,8%3880,0%5278,6%2977,4%145

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695
1,3%23,0%5,8%21,3%21,5%11

15,9%2515,7%2617,0%4312,5%1515,7%109
82,8%13181,3%13282,2%20786,2%10582,8%576

100,0%174100,0%158100,0%181100,0%91100,0%604
  1,2%21,8%3  ,9%5

19,2%3423,6%3720,4%3723,6%2121,4%129
80,8%14175,2%11977,8%14176,4%6977,8%470

100,0%78100,0%66100,0%95100,0%52100,0%291
1,3%14,8%3  1,6%11,7%5

20,3%1625,4%1728,8%2725,7%1325,2%73
78,4%6169,8%4671,2%6872,8%3873,1%213

100,0%242100,0%237100,0%340100,0%178100,0%998
1,3%3,8%21,3%5,5%11,0%10

19,3%4724,1%5720,8%7122,1%3921,5%214
79,4%19375,1%17877,8%26577,5%13877,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja 
toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%35100,0%50100,0%64100,0%37100,0%187
  3,5%23,1%22,2%12,5%5

36,4%1345,8%2359,2%3864,1%2452,3%98
63,6%2250,7%2637,7%2433,7%1345,2%84

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695
1,2%2  1,1%32,1%31,1%7

53,1%8459,5%9763,0%15964,6%7960,2%418
45,6%7240,5%6635,9%9133,3%4138,7%269

100,0%174100,0%158100,0%181100,0%91100,0%604
1,1%21,9%31,1%22,0%21,4%9

75,5%13274,3%11779,9%14578,7%7177,0%465
23,5%4123,8%3819,0%3519,3%1821,6%131

100,0%249100,0%241100,0%342100,0%181100,0%1013
,8%21,7%41,0%42,9%51,5%15

65,9%16473,4%17769,8%23967,5%12269,3%702
33,3%8324,9%6029,2%10029,7%5429,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega 
toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%138100,0%122100,0%163100,0%89100,0%512
2,2%3,8%13,0%5,9%11,9%10

4,9%75,2%63,6%66,4%64,8%25
1,6%21,5%21,1%2,9%11,3%7

13,8%1921,4%2614,0%2313,6%1215,6%80
77,5%10771,2%8778,3%12878,2%7076,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%21100,0%28100,0%25100,0%13100,0%87

9,6%24,7%18,1%2  6,2%5
4,7%111,9%38,1%2  7,3%6

19,0%411,6%33,9%17,6%110,6%9
14,6%311,1%36,5%212,8%210,9%9

4,8%122,1%67,9%29,7%112,0%10

16,3%311,9%329,9%712,5%218,2%16
35,8%838,7%1142,2%1063,6%842,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
2,4%9,9%32,3%11,6%21,7%26

45,9%17744,9%17041,7%20348,2%12444,7%675
51,6%19954,2%20556,0%27351,2%13253,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%199100,0%205100,0%273100,0%132100,0%809
    ,6%2  ,2%2

5,2%104,1%83,3%91,9%33,7%30
,5%1,5%1,3%11,3%2,6%5

  ,5%1,9%2,6%1,5%4

,5%1,5%1,7%2  ,5%4
,5%1,5%11,3%42,0%31,0%8

,5%1,5%12,2%63,5%51,6%13
2,9%63,3%72,7%74,9%63,3%27
2,0%4,9%23,4%92,9%42,4%19
3,1%61,6%32,8%82,9%42,6%21

2,6%5  1,4%42,2%31,5%12
7,4%1512,2%258,3%238,0%119,0%73

15,1%3010,5%227,5%206,5%910,0%81
3,4%78,0%166,9%196,6%96,3%51

56,3%11256,9%11757,6%15756,4%7456,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
18,5%7213,6%5112,8%6214,5%3714,7%223

38,2%14738,9%14742,8%20946,9%12141,3%624
2,1%81,7%71,4%7,5%11,5%23

,9%42,2%91,0%51,4%41,3%20

1,1%42,1%84,2%203,2%82,7%41

15,6%6015,8%6016,2%7913,3%3415,5%234

3,9%153,1%124,0%193,1%83,6%54
10,1%3911,7%447,6%378,5%229,4%142

9,5%3710,9%4110,0%498,6%229,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
3,5%144,3%163,6%184,0%103,8%58
3,0%122,9%113,6%185,9%153,7%55

12,1%4716,7%6317,4%8511,9%3114,9%225
60,3%23361,2%23258,8%28667,2%17361,2%924
21,1%8114,9%5616,6%8111,2%2916,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
,3%11,2%51,3%61,8%51,1%17

2,1%84,8%183,1%155,6%143,7%56
5,1%203,6%143,3%165,6%144,2%63

10,1%3911,3%4310,7%5211,4%2910,8%163
52,6%20355,7%21155,6%27149,6%12853,8%813
29,9%11523,4%8926,0%12726,0%6726,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
2,1%82,8%103,6%185,0%133,2%49

22,5%8727,2%10328,4%13929,0%7526,7%403
1,4%5,8%3,5%21,0%3,9%13
2,2%83,5%131,2%62,9%82,3%35

42,5%16444,1%16741,1%20036,8%9541,5%626
29,4%11321,6%8225,1%12225,3%6525,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%379100,0%362100,0%472100,0%244100,0%1456
8,1%318,9%328,6%407,7%198,4%122
5,2%204,6%177,4%357,1%176,1%88

12,0%4612,5%4512,5%5910,9%2712,1%177
32,6%12343,1%15638,8%18334,1%8337,4%545
42,1%15931,0%11232,8%15540,1%9836,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%242100,0%237100,0%340100,0%178100,0%998
3,3%84,0%97,9%274,5%85,2%52

26,6%6426,3%6222,2%7625,1%4524,7%247
11,0%2713,5%3218,2%6217,8%3215,3%152
31,1%7524,8%5930,5%10428,7%5129,0%289
28,0%6831,5%7521,3%7323,9%4225,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%378100,0%360100,0%472100,0%244100,0%1454
8,5%326,9%258,2%397,9%197,9%115

11,4%4315,3%5510,9%5216,1%3913,0%189
80,1%30377,7%28080,8%38276,0%18579,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%43100,0%55100,0%52100,0%39100,0%189
  1,8%1    ,5%1

2,2%11,7%11,6%1  1,4%3

  5,1%35,8%310,1%45,2%10
  1,9%1  4,2%21,4%3

29,6%1332,2%1825,7%1325,3%1028,4%54

68,2%2957,3%3266,9%3560,4%2463,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%378100,0%360100,0%472100,0%244100,0%1454
7,6%297,0%257,3%357,6%197,4%107
4,4%173,9%146,0%286,0%155,1%74
6,3%248,5%306,0%284,5%116,4%93

15,9%6020,6%7419,2%9116,7%4118,3%266
28,0%10630,7%11128,8%13626,9%6628,7%418
37,8%14329,4%10632,7%15438,2%9334,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%378100,0%360100,0%472100,0%244100,0%1454
12,3%469,7%357,9%375,6%149,1%132

15,3%5811,5%4214,9%7014,9%3614,2%206

19,6%7424,9%9022,3%10620,8%5122,0%320
45,5%17247,8%17249,0%23150,3%12348,0%698

7,3%286,1%225,9%288,3%206,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%378100,0%360100,0%472100,0%244100,0%1454
2,2%81,5%62,3%111,2%31,9%28
2,4%92,4%92,2%103,2%82,4%36
6,9%268,2%307,3%3512,6%318,3%121

59,1%22365,6%23658,8%27858,3%14260,5%879
29,4%11122,3%8029,4%13924,8%6026,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%35100,0%38100,0%45100,0%38100,0%157

  2,6%1    ,6%1
  2,7%15,9%32,5%12,9%5
    7,2%34,3%23,1%5

9,4%32,5%12,4%14,7%24,5%7

2,9%14,8%25,9%37,2%35,3%8

17,8%616,9%613,1%62,2%112,4%19
13,6%510,2%416,1%728,7%1117,2%27

12,3%435,7%1419,2%913,4%520,3%32

30,3%1127,0%1015,6%725,1%1024,0%38

28,7%1037,8%1546,1%2137,9%1538,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%378100,0%360100,0%472100,0%244100,0%1454
2,5%9,8%32,9%142,0%52,1%31

7,3%284,0%148,0%389,3%237,1%103
59,3%22455,5%20046,7%22146,7%11452,2%758

1,4%54,7%172,3%116,1%153,3%48
12,4%4720,3%7317,2%8114,9%3616,4%238
17,1%6514,7%5322,8%10821,0%5119,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%111100,0%126100,0%189100,0%87100,0%514
,9%1    1,1%1,4%2

2,3%3  3,6%73,8%32,5%13
,9%1,8%1  1,1%1,6%3

11,4%1312,8%1621,4%4020,7%1817,0%87

6,3%75,7%74,3%82,1%24,7%24

39,0%4352,2%6636,2%6830,7%2739,8%205

39,1%4428,5%3634,7%6640,5%3535,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%299100,0%276100,0%349100,0%183100,0%1107
,8%31,2%31,5%52,0%41,3%15

72,7%21874,9%20673,3%25672,4%13373,4%812
26,4%7923,9%6625,1%8825,7%4725,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%299100,0%276100,0%349100,0%183100,0%1107
15,0%4516,1%4416,5%5812,8%2315,4%170

1,1%3,5%1,2%11,2%2,7%8
1,4%41,6%51,0%3,5%11,2%13

50,1%15059,9%16553,0%18556,7%10454,5%604
32,4%9721,9%6029,2%10228,8%5328,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%8100,0%6100,0%4100,0%3100,0%21

13,4%1      4,9%1
    30,4%1  6,2%1

16,7%117,2%1    11,0%2

13,1%122,3%1    11,1%2

12,8%139,0%225,7%159,8%229,7%6

44,0%321,5%144,0%240,2%137,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

9,2%356,7%253,9%193,6%95,9%89
6,7%266,6%258,8%437,0%187,4%112
5,2%206,7%269,5%4612,7%338,3%125

87,5%33885,1%32281,5%39779,0%20483,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu 
küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
4,7%185,2%204,9%245,6%145,0%76

88,3%34189,3%33887,6%42784,2%21787,6%1323
7,0%275,5%217,5%3710,3%267,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%27100,0%21100,0%37100,0%26100,0%111

3,7%1      ,9%1

      6,2%21,5%2

7,4%2      1,8%2
  4,0%1  6,2%22,2%2

3,7%14,9%1  8,4%23,8%4

6,9%2  6,2%23,1%14,5%5
7,3%2  5,4%23,8%14,5%5

15,3%4  8,2%33,2%17,2%8

11,3%34,0%113,8%53,8%19,0%10

10,5%3  9,8%416,8%49,8%11

19,1%518,5%419,4%79,0%216,7%18

14,6%433,6%724,8%935,8%926,6%29

73,6%2068,0%1463,5%2355,4%1564,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
4,3%173,6%145,2%254,4%114,4%67

55,0%21253,7%20358,0%28267,9%17557,8%873
40,7%15742,8%16236,9%18027,8%7237,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
30,0%11629,8%11331,5%15441,7%10832,4%490

35,8%13828,0%10629,0%14128,6%7430,4%459
  ,3%1,4%2  ,2%3

7,5%2911,0%4210,4%515,5%149,0%136
26,7%10331,0%11728,7%14024,1%6228,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,9%7,9%3,8%41,0%31,2%17

77,3%29877,2%29283,9%40985,3%22080,8%1219

20,8%8021,9%8315,3%7513,7%3518,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%80100,0%83100,0%75100,0%35100,0%273
4,1%31,3%1  9,3%32,8%8
5,4%43,6%32,6%26,9%24,3%12
9,2%72,8%214,0%1014,6%59,2%25

52,3%4262,4%5266,5%5045,1%1658,3%159
29,0%2330,0%2516,9%1324,2%925,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
3,0%111,4%52,4%121,3%32,1%32

,2%1,5%2,8%4,4%1,5%8

8,9%346,7%257,6%375,6%147,4%111
6,8%269,8%3712,9%6315,6%4011,0%167

2,8%112,8%113,8%182,9%73,1%47
9,6%377,7%295,8%287,9%207,6%115
2,6%102,9%113,3%161,8%52,8%42

28,2%10929,6%11223,5%11525,4%6626,5%401
37,9%14638,7%14639,8%19439,2%10138,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
3,6%141,0%41,7%81,2%31,9%29

,2%1  ,5%3,7%2,3%5

11,9%4612,0%4512,7%626,3%1611,2%170
33,6%13040,5%15342,0%20545,6%11840,1%605

10,5%4111,9%457,1%355,1%138,8%133
,3%1,6%2,2%1  ,3%4
,5%2,3%1,6%3,5%1,5%7

3,9%152,5%91,6%85,4%143,0%46
35,4%13731,1%11833,7%16435,3%9133,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
6,5%254,2%166,4%318,6%226,3%95
4,0%163,3%132,8%146,8%183,9%59

1,1%41,6%63,1%152,4%62,1%31

27,2%10526,3%10027,2%13322,0%5726,1%394

1,8%74,0%152,6%125,0%133,2%48

19,8%7621,9%8320,6%10120,1%5220,6%312

16,1%6215,1%579,4%463,3%911,5%174

,8%31,1%41,5%71,3%31,2%18

22,7%8722,4%8526,3%12830,4%7825,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,8%7,5%21,8%93,2%81,7%26

2,2%92,3%91,5%82,0%52,0%30

5,4%213,6%13,7%3  2,5%37
3,0%123,1%122,1%102,0%52,5%38

2,2%91,4%53,4%173,0%82,5%38

2,4%92,7%102,6%132,7%72,6%40
86,0%33288,6%33588,6%43287,5%22687,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada 
tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695
,6%11,4%23,6%9,7%11,9%13

21,6%3423,8%3919,4%4921,2%2621,2%148
13,5%2120,0%3212,3%3117,6%2115,3%106
26,3%4228,1%4631,5%7929,2%3629,1%203
38,0%6026,7%4333,2%8431,4%3832,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695
  ,5%1,9%2,7%1,6%4

72,2%11458,8%9667,9%17173,4%9067,7%471
27,8%4440,7%6631,2%7925,9%3231,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%44100,0%66100,0%79100,0%32100,0%221

    1,6%1  ,6%1
6,8%36,1%41,2%12,6%14,0%9

7,5%38,6%61,4%1  4,6%10

4,1%27,6%53,5%32,6%14,7%10

6,7%36,4%43,1%27,9%25,5%12

2,5%12,9%29,5%76,6%25,7%13

  16,9%111,2%111,9%47,2%16

4,6%25,0%311,3%915,0%58,6%19
16,8%79,0%66,9%512,6%410,3%23

19,8%911,2%76,2%510,9%311,1%24

7,0%324,4%165,6%420,4%613,7%30

85,6%3873,5%4994,4%7489,3%2885,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695

2,0%32,5%41,3%35,6%72,5%17
35,4%5638,6%6339,5%10029,3%3636,6%254
62,6%9958,9%9659,2%14965,0%7960,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%56100,0%63100,0%100100,0%36100,0%254
  2,0%1,9%1  ,9%2

10,9%612,9%85,9%6  7,9%20

12,9%711,8%78,1%811,1%410,5%27

76,2%4373,2%4685,1%8588,9%3280,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%56100,0%63100,0%100100,0%36100,0%254
4,1%24,8%34,5%42,3%14,2%11

64,0%3654,1%3452,1%5265,9%2457,1%145

2,3%13,1%22,5%35,1%23,0%8
29,6%1738,0%2440,9%4126,7%1035,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695
3,3%54,5%71,5%41,3%22,6%18

12,1%1914,8%2415,3%3912,8%1614,0%97
22,7%3626,0%4226,3%6621,9%2724,6%171
16,1%2515,0%2415,5%3914,0%1715,2%106

11,3%1816,5%2716,9%4319,1%2315,9%111
13,7%228,1%139,8%257,0%99,8%68

8,4%136,1%106,0%157,4%96,8%48
7,2%112,5%43,1%85,7%74,3%30
5,2%86,4%105,6%1410,7%136,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695
5,9%93,2%52,5%64,5%53,8%26

24,7%3929,3%4824,2%6121,6%2625,1%174
61,5%9759,5%9768,9%17369,1%8465,0%452

7,9%138,1%134,5%114,9%66,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695

6,5%104,9%85,9%158,6%106,3%44

69,3%11062,2%10169,0%17468,8%8467,5%469

24,2%3832,9%5325,1%6322,6%2826,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695
,7%1,7%11,2%32,1%31,1%8

4,5%73,2%52,5%62,2%33,1%21
8,6%148,1%136,8%179,5%128,0%56

48,6%7760,4%9860,7%15348,1%5955,6%387
37,6%5927,7%4528,8%7338,2%4732,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%21100,0%18100,0%23100,0%14100,0%77

  5,2%111,8%3  4,8%4

4,8%122,4%4    6,6%5

10,9%2  4,2%117,1%27,4%6
  5,5%17,6%226,0%48,5%7

31,5%713,1%219,2%55,6%118,6%14

29,0%622,7%425,5%618,7%324,5%19

34,8%749,1%957,5%1349,8%747,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%158100,0%163100,0%252100,0%122100,0%695

1,9%3  ,9%2,8%1,9%6

82,4%13084,6%13891,0%22985,6%10586,6%602

15,6%2515,4%258,1%2013,6%1712,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%174100,0%158100,0%181100,0%89100,0%603
,7%12,0%33,5%6  1,8%11

18,8%3316,8%2718,1%3322,3%2018,6%112
17,3%3018,5%2916,3%2910,5%916,3%98
24,6%4326,5%4227,4%5030,7%2726,8%162
38,7%6736,2%5734,8%6336,5%3336,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%212100,0%221100,0%306100,0%169100,0%907
22,6%4824,5%5422,7%7021,8%3722,9%208
10,8%239,6%2116,5%5022,7%3814,6%133
13,1%2812,2%2715,1%4619,8%3314,8%134
46,3%9842,9%9536,5%11233,7%5739,8%361

7,2%1510,9%249,2%282,0%37,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
6,8%269,5%3611,6%578,1%219,3%140

12,5%4816,0%6120,5%10024,7%6418,1%273

7,6%299,8%3711,7%5716,2%4211,0%165

28,1%10823,7%9019,6%9615,8%4122,1%334
33,0%12729,4%11125,7%12525,6%6628,5%430
12,0%4611,6%4410,8%539,6%2511,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%186100,0%187100,0%253100,0%146100,0%773
,5%1,9%21,4%42,2%31,3%10

1,0%24,5%85,0%135,8%84,1%31
2,3%44,0%72,2%63,8%63,0%23

1,1%2,7%1,7%2,6%1,8%6

6,4%128,8%175,3%133,6%56,1%47

32,9%6138,0%7141,5%10544,9%6639,2%303

55,7%10443,2%8143,9%11139,1%5745,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
5,3%215,3%207,3%366,3%166,1%92
1,6%61,0%41,3%61,6%41,4%20
4,1%167,3%284,7%233,4%95,0%75

43,9%16954,3%20556,9%27855,1%14252,6%794
45,0%17432,1%12129,7%14533,7%8734,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%22100,0%32100,0%29100,0%13100,0%96

4,4%1    7,7%12,0%2
5,0%17,1%2    3,5%3
4,3%16,0%212,7%4  6,9%7
9,4%27,3%27,5%27,4%17,8%8

18,2%47,3%210,4%38,7%110,9%10
35,3%846,2%1547,6%1417,7%240,3%39

50,4%1155,7%1854,9%1668,7%956,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
5,3%204,6%176,0%296,9%185,6%85

86,3%33383,7%31783,4%40683,5%21584,2%1272
8,4%3211,7%4410,7%529,6%2510,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

,8%3,6%2,4%2,3%1,5%8

70,0%27074,9%28473,0%35672,4%18772,6%1096

29,2%11324,5%9326,5%12927,3%7126,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%113100,0%93100,0%129100,0%71100,0%405
1,8%23,6%34,4%64,1%33,4%14
3,0%35,0%5  1,4%12,2%9

14,8%1717,1%1611,2%1417,7%1314,7%59

2,0%23,1%31,4%21,1%11,9%8

,9%11,1%1,7%12,5%21,2%5

60,9%6952,5%4953,0%6839,8%2852,8%214

16,8%1917,6%1629,4%3833,3%2323,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli 
kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%113100,0%93100,0%129100,0%71100,0%405

8,0%96,2%69,3%1210,8%88,5%34
1,9%2  2,6%35,8%42,4%10
5,5%67,1%75,8%89,2%66,6%27

48,3%5560,2%5648,3%6249,5%3551,2%208
36,2%4126,6%2533,9%4424,7%1731,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%104100,0%87100,0%117100,0%63100,0%371

67,6%7052,4%4669,9%8264,7%4164,3%238
1,0%12,7%22,5%36,2%42,7%10
3,1%33,8%32,2%35,5%33,4%13

17,1%1829,2%2517,5%2119,4%1220,5%76
11,1%1211,9%107,9%94,2%39,1%34

100,0%104100,0%87100,0%117100,0%63100,0%371

5,2%55,2%410,1%128,8%67,3%27
2,3%21,2%12,6%36,2%42,8%10
5,1%52,3%22,6%39,0%64,3%16

59,3%6268,7%6057,1%6753,9%3459,9%222
28,1%2922,6%2027,6%3222,1%1425,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%11100,0%10100,0%11100,0%11100,0%42

    7,3%1  1,9%1

9,5%19,3%111,7%1  7,6%3
31,0%3    11,7%110,7%5
10,3%112,9%127,0%37,9%114,6%6
18,7%224,6%321,5%29,2%118,5%8

18,6%223,2%224,1%326,1%323,0%10
22,2%223,1%226,7%328,3%325,1%11

9,5%130,0%38,7%154,5%625,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%113100,0%93100,0%129100,0%71100,0%405
3,6%4  ,8%15,0%42,1%9
1,9%21,0%11,4%23,7%31,8%7
6,2%75,0%53,3%44,7%34,8%19
8,4%99,2%96,8%910,1%78,3%34

39,4%4452,3%4949,0%6342,3%3045,9%186
40,6%4632,4%3038,7%5034,3%2437,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%113100,0%93100,0%129100,0%71100,0%405
2,1%23,2%31,4%22,3%22,2%9
4,3%53,3%31,8%27,8%63,9%16
2,6%34,5%44,3%68,8%64,7%19

42,5%4854,1%5049,6%6453,6%3849,3%200
48,6%5534,9%3242,8%5527,4%1939,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%8100,0%7100,0%8100,0%12100,0%35

    13,9%19,3%16,3%2

  14,0%1  19,4%29,5%3
    20,1%215,2%29,7%3

37,3%340,1%353,3%423,4%336,9%13

73,5%674,4%552,9%457,2%763,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

  ,3%1,2%1  ,1%2

75,8%29380,8%30682,2%40183,6%21680,5%1215

24,2%9318,9%7217,7%8616,4%4219,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%93100,0%72100,0%86100,0%42100,0%293

  1,8%1    ,4%1

  3,0%2    ,7%2
5,1%52,9%27,4%66,1%35,4%16

8,5%87,2%54,2%45,3%26,4%19

5,3%57,9%612,9%115,0%28,1%24

87,8%8285,6%6182,1%7188,5%3785,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%93100,0%72100,0%86100,0%42100,0%293
  1,3%1  2,9%1,7%2

26,8%2522,9%1612,0%1019,8%820,5%60
20,4%1918,0%1334,5%3032,8%1425,7%75
31,0%2931,4%2330,4%2627,6%1230,4%89

21,8%2026,4%1923,2%2017,0%722,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema 
hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

  ,3%1,3%1  ,2%3

84,0%32479,5%30182,3%40179,8%20681,6%1232

16,0%6220,2%7617,5%8520,2%5218,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%62100,0%76100,0%85100,0%52100,0%276
  1,4%12,1%2  1,0%3

7,2%48,5%65,9%58,6%57,4%20
3,4%23,8%38,1%712,4%66,7%18

23,2%1413,3%1021,4%1819,0%1019,1%53
66,3%4173,0%5662,5%5360,0%3165,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%62100,0%76100,0%85100,0%52100,0%276
2,8%2      ,6%2

57,3%3550,1%3849,8%4250,2%2651,7%142
39,9%2549,9%3850,2%4349,8%2647,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%25100,0%38100,0%43100,0%26100,0%132
    4,3%2  1,4%2

100,0%2594,8%3688,8%3896,9%2594,2%124
  5,2%26,9%33,1%14,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%2100,0%3100,0%1100,0%6

100,0%2100,0%3100,0%1100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%62100,0%76100,0%85100,0%52100,0%276
5,0%3  3,4%33,7%22,9%8
4,8%35,3%45,7%57,7%45,8%16

55,2%3466,4%5156,6%4865,8%3460,7%167
35,0%2228,3%2234,3%2922,8%1230,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%6100,0%4100,0%8100,0%6100,0%24

    10,8%1  3,5%1
  30,1%1  13,5%18,5%2

17,9%119,4%116,7%1  13,3%3
48,9%319,2%131,2%216,2%129,9%7

33,2%231,3%141,4%386,5%548,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%196100,0%167100,0%227100,0%156100,0%746

9,5%199,7%1611,5%2612,6%2010,8%81

1,6%31,9%31,7%42,8%41,9%14

56,2%11053,5%9054,1%12252,7%8254,2%405

32,7%6434,9%5832,7%7431,9%5033,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

20,9%8119,0%7215,7%7719,8%5118,6%280

34,1%13140,1%15245,6%22246,6%12041,4%626

45,1%17440,9%15538,7%18933,6%8740,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
1,6%62,5%92,9%144,2%112,7%41
1,2%53,2%121,4%71,0%31,7%26

97,2%37594,3%35795,7%46794,8%24595,6%1443

11,3%3410,0%228,8%286,5%139,3%96

6,2%186,4%145,7%184,2%85,7%59

82,6%24783,6%18385,5%27589,3%17485,0%878
29,6%11427,4%10425,7%12529,5%7627,8%419
13,0%5011,2%4316,8%8215,8%4114,3%215
57,4%22261,4%23257,4%28054,7%14158,0%875
10,6%417,1%277,7%388,0%218,3%126
61,9%23966,3%25171,8%35069,4%17967,5%1019
27,5%10626,7%10120,5%10022,6%5824,2%365

,8%3,5%2,6%31,5%4,8%12

3,5%142,5%93,0%15,7%22,6%39

95,7%36997,0%36796,4%47097,8%25296,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
7,9%319,2%359,0%449,4%248,9%134

12,2%478,0%3011,7%5710,6%2710,7%162
79,9%30882,7%31379,3%38679,9%20680,4%1214
5,6%217,7%296,9%349,6%257,2%109

11,1%437,0%279,5%4610,4%279,5%143
83,3%32285,3%32383,6%40780,0%20683,3%1258
21,0%8121,7%8217,3%8421,9%5620,1%304
11,2%4311,0%4210,3%5010,3%2710,7%161
67,9%26267,3%25572,5%35367,9%17569,2%1045

1,5%35,4%116,4%1510,9%165,7%46
92,9%19186,7%18183,2%20079,3%11785,9%690
5,6%127,8%1610,4%259,9%158,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

49,2%19045,2%17146,6%22743,4%11246,4%700

6,9%265,4%215,0%244,5%125,5%83

44,0%17049,4%18748,4%23652,1%13448,2%727
4,1%167,3%2712,7%6214,1%369,4%142
3,2%121,8%73,1%152,9%82,8%42

92,7%35890,9%34484,2%41082,9%21487,8%1326

23,5%9125,4%9619,0%9319,9%5121,9%331

15,4%6011,5%4312,8%6211,7%3013,0%196

61,1%23663,1%23968,2%33268,4%17665,1%983

19,7%7623,4%8814,8%7212,0%3117,7%268

4,3%174,4%174,0%195,6%144,5%67

76,0%29372,2%27381,2%39682,4%21377,8%1175

20,9%8120,1%7624,5%12030,1%7823,4%354

9,8%387,4%2811,4%566,8%179,2%139

69,3%26872,6%27564,1%31263,2%16367,4%1018

20,7%8023,9%9025,9%12628,8%7424,6%371

7,3%289,7%379,2%459,1%248,8%133

71,9%27866,5%25265,0%31762,1%16066,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

38,4%14840,7%15443,7%21344,8%11641,8%631

4,1%163,7%142,5%122,3%63,2%48

57,5%22255,5%21053,7%26252,9%13655,0%831
15,6%6013,4%5111,8%5815,0%3913,7%207
17,7%6814,0%5311,2%556,8%1812,8%193
66,8%25872,7%27577,0%37578,2%20273,5%1110
30,9%11929,6%11222,8%11123,4%6026,7%403

3,8%153,4%132,5%123,0%83,1%47
65,4%25266,9%25374,8%36473,7%19070,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
3,9%156,2%245,4%273,3%94,9%74
2,4%92,4%92,9%141,4%42,4%36

93,7%36291,4%34691,6%44795,3%24692,7%1400

30,7%11833,1%12540,5%19738,5%9935,8%540

10,7%417,3%2811,7%579,6%2510,0%151

58,6%22659,6%22647,9%23351,8%13454,2%819

14,9%5816,6%6316,8%8221,2%5517,0%257

4,1%163,8%144,6%224,7%124,3%65

81,0%31379,6%30178,6%38374,1%19178,7%1188
4,4%176,4%246,7%325,4%145,8%88
8,8%347,9%305,9%295,3%147,1%107

86,8%33585,7%32487,4%42689,2%23087,1%1316
6,1%237,0%266,9%346,4%166,6%100
3,9%154,2%163,6%183,5%93,8%58

90,0%34788,8%33689,4%43690,1%23289,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

,2%11,4%5,2%1,8%2,6%9

1,4%62,1%82,6%133,4%92,3%35
2,3%93,4%133,7%181,5%42,9%44

3,5%143,0%114,3%211,6%43,3%50
10,1%399,9%389,5%468,1%219,5%144

84,5%32683,0%31481,8%39987,6%22683,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%46100,0%53100,0%68100,0%28100,0%195

  1,9%1    ,5%1

  2,4%11,2%1  1,1%2
2,2%13,8%21,4%1  2,0%4
4,5%25,6%35,4%42,9%14,9%9

22,7%1025,4%1431,9%2236,5%1028,6%56

70,7%3361,0%3360,1%4160,6%1762,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, 
osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%46100,0%53100,0%68100,0%28100,0%195

      3,0%1,4%1
  1,8%1    ,5%1
    4,1%3  1,4%3
  3,7%21,4%1  1,5%3

10,7%56,2%34,1%37,5%26,7%13

42,8%2041,8%2230,3%2122,5%635,3%69

46,4%2146,4%2560,1%4167,0%1954,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, 
osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%46100,0%53100,0%68100,0%28100,0%195

    2,9%2  1,0%2
  2,4%11,5%1  1,2%2

5,0%23,5%24,5%36,4%24,6%9
4,4%25,5%312,4%83,0%17,3%14

14,8%720,4%1117,7%1235,4%1020,3%40
26,7%1234,3%1826,0%1823,0%628,0%55

51,2%2439,6%2138,8%2635,8%1041,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, 
osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%46100,0%53100,0%68100,0%28100,0%195

  1,5%1    ,4%1

  2,0%1  3,0%11,0%2
2,3%11,6%12,6%2  1,9%4
2,8%13,7%21,2%13,6%12,6%5

10,9%522,7%1215,5%119,9%315,6%30

84,1%3968,5%3780,7%5583,5%2378,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, 
osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%4100,0%7100,0%13100,0%3100,0%28

    6,0%1  2,8%1
      23,4%12,9%1
    6,1%1  2,9%1
    6,1%1  2,9%1
    6,1%1  2,9%1
      24,2%13,0%1
  12,1%1    3,0%1
  13,8%1    3,4%1

  14,0%1    3,5%1
24,0%1      3,7%1
24,0%1      3,7%1

  15,2%1    3,8%1
    9,9%1  4,7%1
    13,8%2  6,5%2

30,1%1  9,6%1  9,3%3
    13,7%228,4%110,0%3
  30,4%26,2%1  10,5%3

47,1%215,2%17,6%1  14,7%4
22,8%114,4%121,0%324,0%120,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või 
osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,0%42,2%8,9%5,8%21,3%19

2,6%101,8%72,7%133,1%82,5%38
5,0%193,9%155,2%252,6%74,4%66

10,1%397,5%288,9%438,0%218,7%131
82,7%31986,1%32683,0%40486,6%22384,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti 
poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%28100,0%24100,0%40100,0%14100,0%105
    2,4%1  ,9%1

89,0%2574,1%1879,0%3173,5%1079,8%84
11,0%325,9%618,7%726,5%419,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%3100,0%6100,0%7100,0%4100,0%20

      34,0%16,2%1
    24,5%221,6%112,8%3

34,2%131,8%246,6%322,0%135,8%7
65,8%268,2%428,9%222,4%145,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,1%41,9%71,3%6,8%21,3%20

2,7%102,1%81,9%91,2%32,0%31
7,7%305,3%206,4%315,8%156,4%96

15,2%5915,9%6016,4%8012,0%3115,2%230
38,4%14833,9%12834,9%17032,5%8435,1%531
45,9%17749,9%18949,7%24256,4%14649,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt 
osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

2,6%102,5%102,4%122,3%62,4%37
11,3%448,7%338,9%448,3%219,4%141

14,2%5515,8%6016,3%8015,4%4015,5%234
15,4%6016,3%6217,9%8721,9%5617,5%265

17,7%6820,9%7922,7%11117,7%4620,1%304
47,7%18445,6%17342,4%20741,5%10744,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
17,1%6613,7%5215,3%7514,0%3615,1%229
69,4%26872,9%27673,6%35974,2%19272,5%1094

5,6%228,4%326,0%297,0%186,7%100

7,9%315,1%195,0%254,8%125,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
,9%4,7%31,2%62,1%51,2%18

36,5%14136,1%13734,6%16944,1%11437,1%560
62,6%24263,1%23964,2%31353,8%13961,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%242100,0%239100,0%313100,0%139100,0%933
5,1%125,0%129,5%304,9%76,5%61

,8%22,1%51,5%54,0%51,8%17
7,4%188,1%195,0%165,9%86,5%61

45,5%11039,3%9444,3%13948,6%6744,0%410
41,2%10045,5%10939,7%12436,5%5141,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%242100,0%239100,0%313100,0%139100,0%933

  1,9%51,8%5,9%11,2%11
3,0%73,2%83,8%126,4%93,8%36
3,2%83,7%94,6%143,8%53,9%36

13,1%3212,5%309,4%299,3%1311,1%104

21,9%5327,2%6526,0%8116,4%2323,8%222
23,6%5723,2%5523,5%7430,5%4224,5%228

34,0%8231,1%7431,7%9928,5%4031,7%295

40,9%9948,3%11647,3%14841,5%5845,0%420

73,7%17869,3%16667,6%21167,0%9369,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
1,1%4,9%31,6%82,5%61,5%22

66,7%25767,5%25571,5%34971,2%18469,2%1045
32,2%12431,7%12026,8%13126,2%6829,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%124100,0%120100,0%131100,0%68100,0%443
2,7%3,8%1    1,0%4

68,9%8669,1%8375,3%9877,3%5272,1%319
17,8%2217,3%2114,1%1810,3%715,4%68
10,7%1312,8%1510,7%1412,5%811,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%35100,0%36100,0%32100,0%15100,0%119

2,8%1      ,8%1
12,1%4  2,5%1  4,3%5

36,2%1323,4%827,1%921,1%327,9%33
20,6%741,3%1541,1%1331,3%533,8%40
68,0%2477,6%2863,2%2060,4%968,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

4,3%173,1%124,5%226,1%164,4%66

84,0%32480,8%30685,1%41584,6%21883,7%1263

11,7%4516,1%6110,4%519,2%2411,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
14,1%5414,0%5317,5%8520,3%5216,2%245
34,5%13338,7%14741,2%20138,1%9838,3%579
41,1%15936,7%13933,6%16431,0%8035,9%541

6,1%247,0%275,4%268,1%216,4%97
4,2%163,5%132,3%112,6%73,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%40100,0%40100,0%37100,0%28100,0%145

2,4%1  5,2%213,0%44,5%6

42,1%1745,3%1849,2%1840,2%1144,5%64

55,5%2254,7%2245,6%1746,8%1351,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,2%5,5%2,2%11,0%3,7%10

15,0%5816,6%638,1%4011,0%2812,5%189
9,2%3610,5%4017,3%8417,6%4513,6%205

23,9%9218,5%7011,7%5715,0%3917,1%258

20,5%7919,0%7214,0%6815,8%4117,2%260

27,8%10730,8%11721,3%10419,6%5025,0%378

27,4%10631,3%11822,5%11021,7%5625,8%390

31,6%12231,4%11926,4%12926,4%6829,0%438

33,4%12936,1%13724,2%11823,8%6229,5%445
34,9%13541,9%15828,9%14125,8%6733,1%500

50,6%19547,0%17833,4%16327,9%7240,3%608

62,5%24166,4%25155,6%27154,8%14159,9%905

78,1%30172,1%27367,4%32965,9%17071,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

7,1%2710,3%3916,0%7817,9%4612,6%191

6,9%277,9%308,8%438,4%228,0%121

86,1%33281,8%31075,2%36673,7%19079,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
1,4%51,1%4,5%21,3%31,0%15

39,6%15343,4%16430,6%14936,5%9437,1%560
59,1%22855,5%21069,0%33662,3%16161,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
10,5%417,3%2710,1%495,7%158,8%132

    ,3%1,4%1,1%2
3,0%125,5%213,0%153,6%93,7%56

57,7%22361,9%23459,8%29162,8%16260,3%910
28,8%11125,4%9626,8%13127,5%7127,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,6%62,1%81,4%7,3%11,4%22
5,8%223,6%143,1%153,9%104,1%61

4,5%177,6%295,0%245,3%145,6%84

8,6%3310,0%387,9%397,5%198,6%129

8,1%3111,4%438,2%409,5%249,2%139

10,0%3912,6%489,6%479,6%2510,4%158
76,1%29475,0%28479,2%38679,3%20577,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,6%61,3%5,4%21,4%41,1%16
1,8%72,9%112,2%111,7%42,2%33

3,7%144,3%162,0%104,1%113,4%51
5,7%222,6%103,4%174,5%124,0%60

5,4%218,5%326,7%335,3%146,6%99

11,1%4311,8%458,7%428,0%2110,0%150
76,3%29577,0%29179,6%38879,7%20678,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

22,0%8518,3%6916,5%8111,4%2917,5%264

16,5%6422,4%8517,4%8519,3%5018,7%283
14,6%5614,4%5516,0%7812,1%3114,6%220
16,5%6417,7%6715,0%7315,2%3916,1%243
30,5%11827,1%10335,1%17142,0%10833,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

2,9%111,9%71,3%61,9%52,0%29
6,8%267,0%276,2%306,4%176,6%99

9,1%3513,8%5210,6%527,6%2010,5%158
14,5%569,9%379,8%4810,6%2711,1%168

12,7%4915,7%5914,4%7018,9%4915,0%227

57,1%22055,1%20960,7%29657,0%14757,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
4,9%193,1%122,5%123,1%83,4%51

31,3%12131,8%12124,2%11830,7%7929,1%439
63,8%24665,0%24673,3%35766,1%17167,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%246100,0%246100,0%357100,0%171100,0%1020
,4%1,3%11,7%6,5%1,9%9

  ,5%1,8%31,0%2,6%6
,8%23,2%81,1%43,1%51,9%19

37,1%9142,6%10544,9%16045,4%7742,5%434
61,7%15253,3%13151,5%18450,0%8554,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%2100,0%9100,0%7100,0%7100,0%25

    15,0%111,5%17,3%2

51,3%1  15,0%1  8,1%2
  20,9%2  13,6%111,5%3

48,7%122,5%214,8%123,2%222,7%6

  10,7%130,7%237,0%322,7%6

  45,9%439,4%326,6%235,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
9,4%368,0%309,6%477,3%198,8%132

47,5%18449,2%18649,4%24155,2%14349,9%753
43,0%16642,8%16241,1%20037,5%9741,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%166100,0%162100,0%200100,0%97100,0%625

1,9%3,6%12,9%61,0%11,7%11
2,0%32,8%52,5%54,2%42,7%17
5,2%91,9%34,2%85,7%64,1%26

13,9%2312,0%2010,5%214,2%410,8%68
17,4%2916,4%2719,2%3815,2%1517,4%109
13,6%2321,9%3522,1%4428,1%2720,7%129
33,9%5628,7%4737,1%7432,5%3133,4%209
34,5%5739,4%6434,3%6926,6%2634,5%216

49,2%8251,7%8455,3%11136,0%3549,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%111100,0%100100,0%150100,0%62100,0%423
4,2%58,2%82,4%44,5%34,6%19

28,3%3122,2%2229,0%4437,2%2328,4%120

23,4%2616,6%1717,8%2716,8%1018,9%80

21,5%2426,3%2619,8%3017,2%1121,4%90

22,6%2526,6%2730,9%4624,3%1526,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
1,7%7,9%3,3%21,2%31,0%15

54,1%20957,4%21753,7%26262,1%16056,1%848
29,3%11326,6%10130,4%14823,5%6128,0%423
14,9%5715,1%5715,6%7613,2%3414,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi 
tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%171100,0%158100,0%223100,0%95100,0%647

2,4%4,8%12,9%62,0%22,1%14

2,6%41,9%33,0%71,2%12,4%15

4,3%75,6%93,7%84,4%44,4%29

9,0%158,6%1412,0%2714,1%1310,7%69
10,5%1815,8%2512,4%287,6%712,0%78

22,1%3819,3%3024,9%5610,8%1020,7%134

58,9%10058,4%9254,9%12369,5%6659,0%381

55,3%9456,3%8963,5%14261,3%5859,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

,3%1    ,3%1,1%2
,3%1,7%2,2%1,4%1,4%5
,3%11,6%61,5%7  1,0%14

2,3%91,3%5,8%41,1%31,3%20
3,4%131,8%71,9%91,1%32,1%32

4,7%185,2%203,2%165,1%134,4%67

4,9%195,4%204,6%224,1%114,8%73

87,8%33987,7%33289,6%43791,0%23588,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

23,9%9225,6%9728,0%13624,9%6425,8%390

60,5%23464,8%24566,2%32268,7%17764,8%979

15,6%609,6%365,9%296,5%179,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
11,6%4512,9%4915,1%7311,9%3113,1%198
59,3%22960,5%22962,5%30561,6%15961,0%921
29,1%11226,6%10122,4%10926,4%6825,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,8%72,0%84,2%213,2%82,9%43

6,9%278,1%314,1%207,2%196,3%96

6,6%255,2%208,6%428,2%217,2%108

9,4%3614,0%538,4%418,7%2310,1%153

13,4%5213,2%509,1%445,9%1510,7%161

12,3%4814,4%548,8%4311,0%2811,5%174
14,1%5420,2%7724,4%11927,5%7121,2%321

28,0%10826,4%10016,1%7814,3%3721,4%323

29,3%11329,9%11326,4%12929,7%7728,6%432
30,1%11632,0%12140,2%19636,2%9334,9%527
28,5%11040,4%15341,8%20442,3%10938,1%576
59,1%22853,9%20435,6%17430,5%7945,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning 
krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
13,5%529,0%348,5%4110,1%2610,2%154
60,3%23365,1%24774,4%36378,2%20269,1%1044
26,2%10125,8%9817,1%8311,7%3020,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%101100,0%98100,0%83100,0%30100,0%312

3,3%32,1%22,8%23,3%12,8%9
2,1%23,0%33,6%32,7%12,8%9
2,9%31,0%15,0%45,9%23,2%10
4,5%56,0%61,2%1  3,7%11
7,3%73,1%38,0%72,6%15,7%18

11,2%114,3%46,4%53,2%17,0%22
9,7%105,4%510,4%99,1%38,5%26

11,8%127,6%79,3%83,3%19,0%28
11,3%1110,5%108,9%715,5%510,8%34
19,9%2026,9%2622,7%1919,2%622,8%71

29,0%2941,9%4127,3%2344,9%1434,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

1,2%5,6%21,0%52,0%51,1%17

82,4%31885,9%32588,5%43186,3%22385,9%1297

15,3%5911,9%4510,2%5011,3%2912,1%183

1,0%41,6%6,4%2,3%1,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%63100,0%51100,0%51100,0%30100,0%196

6,6%42,0%11,9%1  3,1%6
3,5%22,0%14,0%27,3%23,9%8
4,4%31,9%13,8%29,2%34,3%9

6,5%44,3%23,6%27,1%25,3%10

8,8%63,9%212,6%610,9%38,8%17

11,7%79,8%59,5%53,2%19,3%18
11,7%719,1%1019,7%1025,7%817,9%35

20,2%1330,6%1636,5%1938,6%1230,0%59
39,8%2540,0%2025,6%139,8%331,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
1,9%71,2%42,1%101,0%31,6%25

93,9%36391,6%34792,2%44995,4%24693,0%1405
4,2%167,2%275,7%283,5%95,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

  ,3%1    ,1%1
2,3%92,0%81,9%9,7%21,8%28

2,8%114,5%172,8%144,1%103,4%52
5,6%2210,3%398,9%438,2%218,3%125
8,1%318,5%328,1%4010,1%268,6%129

20,7%8019,6%7424,6%12020,4%5321,6%327
44,4%17149,8%18841,8%20441,4%10744,4%670
64,0%24759,2%22463,3%30958,2%15061,6%930
71,3%27567,4%25573,6%35969,4%17970,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

,3%1,3%1,2%1  ,2%3
2,8%111,3%51,9%92,5%62,1%32
7,3%284,8%184,9%242,3%65,0%76

9,8%388,7%3310,4%519,5%259,7%146

12,3%4711,9%4513,4%6515,7%4013,1%199
15,9%6111,8%4513,7%6718,0%4714,5%219

17,6%6818,0%6814,1%698,6%2215,0%227
69,2%26772,7%27571,7%34973,0%18871,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
12,2%4712,3%4712,8%6212,4%3212,5%188

5,7%223,7%144,7%235,1%134,8%72
26,0%10027,0%10222,9%11120,9%5424,4%368
37,9%14634,9%13235,2%17236,3%9436,0%544
18,2%7022,0%8324,4%11925,4%6522,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
12,5%485,9%228,6%429,1%239,0%136
29,4%11431,5%11936,2%17642,2%10934,3%518

1,2%51,0%4,8%4,5%1,9%14
,3%11,3%5,5%3,7%2,7%10
,9%3,3%1,9%5,3%1,6%10
,8%3,3%1,9%41,3%3,8%12

5,5%214,1%162,8%143,4%93,9%59
3,5%143,5%133,2%161,7%43,1%47
1,9%71,4%51,7%8,7%21,5%23
7,2%285,1%195,3%264,5%125,6%84

10,4%4013,9%539,0%447,6%2010,4%157
14,1%5414,1%5411,8%5810,7%2812,8%193
12,4%4817,6%6718,2%8917,3%4516,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510
9,0%357,9%309,8%489,9%269,1%138

21,8%8427,1%10326,0%12730,7%7926,0%393
20,8%8016,9%6421,2%10322,1%5720,2%305
40,5%15640,3%15237,8%18432,7%8438,2%577

7,9%317,8%305,2%254,6%126,4%97
5,8%223,4%135,1%254,5%124,7%71

21,0%8127,2%10330,4%14829,7%7727,1%409
24,8%9624,3%9225,7%12527,8%7225,5%385
41,9%16237,3%14135,3%17232,6%8437,0%559

6,4%257,9%303,5%175,4%145,7%86
3,4%132,0%74,6%222,9%83,3%50

26,1%10129,1%11035,6%17434,3%8831,3%473
27,1%10528,7%10925,6%12529,9%7727,5%415
36,3%14034,0%12930,7%15028,7%7432,6%493

7,1%276,2%233,5%174,2%115,2%79
4,2%164,9%184,0%203,1%84,1%62

41,5%16044,6%16951,2%24951,9%13447,2%712
31,9%12330,5%11524,7%12130,3%7828,9%437
17,7%6818,1%6917,5%8511,4%2916,7%252

4,7%182,0%82,5%123,3%93,1%47
4,6%182,1%83,3%162,2%63,1%47

42,3%16348,1%18251,5%25150,8%13148,2%727
29,6%11431,3%11929,0%14129,4%7629,8%450
20,1%7816,4%6214,0%6813,6%3516,1%243

3,4%132,1%82,2%114,0%102,8%42
4,2%162,9%113,5%173,4%93,5%53

24,4%9430,7%11637,0%18034,2%8831,7%479
28,9%11230,1%11424,3%11830,1%7827,9%422
37,3%14431,5%11932,1%15628,2%7332,6%492

5,3%204,8%183,2%164,1%114,3%65
3,7%141,8%72,9%142,9%72,8%43

32,7%12636,2%13740,8%19936,8%9536,9%557
36,7%14231,7%12028,8%14033,7%8732,4%489
24,5%9525,6%9723,8%11623,7%6124,4%369

2,4%94,7%183,7%182,9%73,5%52
2,6%101,2%42,3%112,2%62,1%31

63,3%24460,9%23064,5%31464,3%16663,3%955
23,0%8925,3%9623,2%11325,9%6724,1%364

8,1%319,4%368,8%435,8%158,3%125
3,0%123,3%121,2%61,7%42,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

  ,3%1,2%1  ,1%2

    ,4%2  ,1%2

      ,9%2,2%2
1,1%4,2%11,8%91,1%31,1%17

3,2%121,7%62,0%10,7%22,0%30
3,3%134,0%152,7%133,2%83,3%50

3,2%126,0%235,4%268,0%215,4%82

9,5%377,8%297,8%386,5%178,0%121

12,7%4912,6%486,9%344,1%119,3%141

73,8%28573,1%27777,9%37980,1%20776,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%97100,0%101100,0%99100,0%48100,0%345

5,5%52,2%211,7%126,9%36,5%22

8,4%810,8%112,0%29,7%57,5%26
9,2%97,6%88,2%87,8%48,2%28

15,5%155,9%613,1%1310,0%511,2%39

12,6%1216,8%1711,6%1215,9%814,0%48
18,0%1721,7%2213,9%1410,3%516,8%58
15,8%1519,5%2018,9%1912,5%617,3%60

36,3%3534,3%3532,7%3244,6%2235,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%97100,0%101100,0%99100,0%48100,0%345
14,1%145,9%612,0%1210,0%510,5%36

  1,0%11,3%14,7%21,3%5
1,0%16,7%72,3%25,1%23,6%13

61,4%5960,4%6171,0%7047,3%2361,9%214
23,4%2326,1%2613,4%1332,9%1622,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%1100,0%8100,0%4100,0%5100,0%17

100,0%1      5,9%1
  13,1%1    5,9%1
      35,3%29,7%2
  16,3%1  20,9%113,2%2

  41,6%335,5%155,6%341,7%7

  29,0%264,5%261,4%343,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%386100,0%379100,0%487100,0%258100,0%1510

,3%1,3%1,2%1  ,2%3
4,9%195,4%211,8%91,0%33,4%51
8,4%328,8%332,1%101,1%35,2%78
7,9%302,8%116,3%316,6%175,9%89

10,1%3911,1%427,9%396,1%169,0%135
11,0%429,6%3610,0%4911,8%3010,4%158
15,8%6110,1%389,6%479,5%2411,3%171
17,5%6717,2%6513,3%657,7%2014,4%218
17,1%6621,5%8113,0%6311,0%2815,8%239

16,9%6517,0%6413,8%6818,1%4716,2%244
21,2%8220,1%7618,3%8912,9%3318,6%281
18,2%7019,4%7321,3%10414,8%3818,9%285
19,1%7419,8%7520,3%9916,0%4119,2%289
20,4%7921,5%8119,3%9416,6%4319,7%297

19,4%7525,0%9524,2%11831,0%8024,3%368
27,2%10526,5%10026,7%13022,4%5826,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
4 ja rohkem3 inimest2 inimest1 inimene

Inimeste arv leibkonnasKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%216100,0%209100,0%271100,0%114100,0%810

1,5%31,0%2,6%23,0%31,3%10
2,5%52,6%52,1%62,3%32,4%19

5,7%127,2%158,0%225,6%66,8%55
16,2%3523,0%4817,2%4720,9%2419,0%154
12,3%2719,4%4124,3%6628,5%3320,5%166
24,6%5325,4%5336,4%9931,3%3629,7%241
24,3%5237,3%7839,5%10743,3%5035,4%287

39,2%8537,6%7833,8%9242,9%4937,5%304
78,0%16868,0%14256,5%15346,6%5363,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
5,0%34,5%85,2%186,4%595,8%88
5,1%35,8%107,0%257,6%707,1%108

21,1%1224,1%4225,3%8926,2%24225,5%386
51,9%3150,3%8849,5%17549,9%46149,9%754
16,8%1015,4%2713,0%4610,0%9211,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,9%22,0%33,7%133,5%333,4%51
5,1%34,6%83,7%134,6%434,4%67
7,0%416,6%2923,1%8220,0%18519,8%299

58,9%3558,2%10149,9%17658,3%53856,3%850
25,1%1518,7%3319,5%6913,6%12616,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
4,8%32,4%41,8%63,4%323,0%45
6,9%410,6%1810,1%369,9%929,9%150

36,2%2129,4%5140,1%14235,1%32535,7%539
37,4%2242,8%7532,6%11539,9%36838,4%580
14,7%915,0%2615,3%5411,7%10813,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

1,7%1  ,9%3,6%6,7%10

    ,7%2,9%9,7%11
2,2%1,6%11,1%4,9%81,0%15

  1,1%21,2%41,7%161,4%22

  1,2%21,9%71,6%141,5%23
2,2%11,2%22,1%71,4%121,5%23
1,7%13,6%61,8%61,3%121,7%25
1,7%11,6%31,7%61,8%171,8%26

5,2%3  1,2%42,6%242,1%32
3,5%22,9%52,3%82,4%222,5%38
3,9%21,7%33,0%113,1%293,0%45

4,0%22,5%42,7%103,2%303,0%46

  2,5%42,3%83,7%343,1%47
  1,8%32,5%93,9%363,2%48

  5,1%93,8%132,9%273,2%49
1,7%12,4%42,5%93,8%353,2%49

1,7%19,0%163,5%124,9%454,9%74

1,7%12,9%57,7%274,5%425,0%75

4,3%38,8%155,8%204,2%385,1%77

1,7%15,4%94,3%155,7%535,2%79

6,9%48,2%144,3%155,1%475,3%80

15,6%94,7%85,8%208,0%747,4%112
6,8%46,7%128,1%299,4%868,7%131

16,8%109,9%179,1%329,4%879,7%146
29,9%1830,3%5329,5%10425,1%23226,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

1,7%1  ,9%3,4%4,5%8

1,7%1  1,6%6,6%6,8%12

  1,2%2,5%21,2%111,0%15
1,7%11,8%3,6%21,3%121,2%18

  1,1%21,2%41,4%131,2%19
  1,7%31,1%41,8%171,6%24

1,7%11,9%31,8%62,7%252,3%35

1,8%12,2%44,0%144,5%424,0%61

  4,9%93,0%104,8%454,2%64

7,9%54,0%76,6%234,3%404,9%74

  4,3%74,7%165,8%545,1%77

12,5%76,9%126,1%226,2%576,5%98

5,9%35,4%96,9%246,7%626,6%99

5,2%37,6%136,8%246,9%646,9%104
3,6%25,1%98,4%309,6%898,6%129

21,3%1313,8%2411,9%4210,2%9411,5%173
14,4%812,0%2110,8%3812,7%11712,2%185

44,7%2648,5%8549,0%17344,2%40945,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
    ,4%1,1%1,1%2
    ,8%32,6%241,8%27

6,8%44,6%84,5%1614,7%13610,9%164
26,1%1526,7%4731,2%11041,6%38536,9%556
50,9%3046,2%8142,2%14931,5%29136,5%551
16,2%1022,5%3921,0%749,4%8713,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
    ,6%2,4%4,4%6

70,8%4278,8%13772,5%25651,6%47760,4%912
29,2%1721,2%3726,9%9548,0%44339,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%17100,0%37100,0%95100,0%443100,0%592
      ,9%4,7%4

16,5%327,4%1027,2%2616,2%7218,7%111

35,3%648,6%1849,4%4747,0%20847,2%279
48,2%824,1%923,4%2235,9%15933,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,5%24,3%74,4%154,1%384,2%63

15,9%915,9%2822,3%7916,2%15017,6%266
24,4%1422,1%3922,2%7816,1%14918,6%280
24,2%1421,1%3715,1%5320,4%18819,4%293
17,7%1018,9%3318,2%6418,8%17418,6%281
14,3%817,8%3117,9%6324,3%22521,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

    ,3%1,3%2,2%3
    1,0%3,3%3,4%7

7,4%45,7%106,4%238,8%817,8%118

12,6%711,1%1912,8%4512,4%11512,4%187
36,9%2217,5%3116,8%5919,4%17919,3%291
19,4%1119,6%3425,4%8919,3%17820,8%314
46,8%2845,6%8041,3%14638,0%35140,0%604
44,7%2641,1%7241,8%14748,7%45046,0%695
66,1%3966,0%11560,0%21268,4%63266,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%47100,0%140100,0%260100,0%742100,0%1190

  1,5%2,9%2,5%4,7%8

    1,0%31,0%7,8%10

2,1%12,9%4,8%2,8%61,1%13

  1,6%21,6%41,3%101,4%16
2,7%1,7%11,5%42,0%141,7%21

    1,8%52,6%192,0%24
4,8%23,6%52,4%61,7%132,2%26

4,5%21,5%23,8%102,0%152,4%29
  2,9%43,1%82,7%202,7%32
  4,4%64,5%123,7%283,8%46

6,6%34,3%64,0%103,8%294,0%48

4,8%25,1%74,9%134,2%314,5%54
2,2%18,4%125,9%153,7%284,7%56

6,9%32,1%36,3%164,9%364,9%59
7,7%48,0%112,0%55,7%425,2%62
4,3%26,2%94,4%115,9%445,6%66

2,1%15,4%85,1%136,7%506,0%72
16,8%811,7%1617,0%4414,1%10514,6%174

57,2%2753,1%7448,9%12753,7%39952,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h 
registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%47100,0%140100,0%260100,0%742100,0%1190

  1,5%22,2%6,7%51,1%13

  ,9%1,8%21,6%121,3%15
2,2%11,5%21,2%31,5%111,5%17

4,9%2,7%1,4%12,1%161,7%20

2,1%1,6%12,0%51,9%141,8%22

8,7%42,1%32,7%71,2%91,9%23

2,6%12,1%32,3%62,2%172,3%27

  2,4%32,6%72,8%212,6%31

  2,9%43,1%82,8%212,7%33

4,2%25,2%71,5%42,9%222,9%35

7,0%32,8%44,5%123,9%294,0%48

8,6%46,6%98,4%226,7%507,1%85
18,8%914,5%2015,7%4115,1%11215,3%182
16,8%819,8%2817,2%4516,0%11916,8%199

13,8%718,0%2520,7%5416,3%12117,4%207
22,0%1029,6%4225,4%6632,5%24130,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
    100,0%1100,0%2100,0%3
    100,0%1100,0%2100,0%3

100,0%7100,0%19100,0%45100,0%115100,0%187
  5,3%1  1,6%21,5%3

31,2%222,5%419,6%920,8%2421,1%39
68,8%572,2%1480,4%3677,6%8977,4%145

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695
  4,2%31,4%21,2%51,5%11

13,6%414,5%1018,4%2715,1%6815,7%109
86,4%2381,3%5880,1%11883,7%37682,8%576

100,0%28100,0%80100,0%146100,0%351100,0%604
    2,1%3,6%2,9%5

19,6%514,0%1125,1%3721,6%7621,4%129
80,4%2286,0%6872,8%10677,7%27377,8%470

100,0%22100,0%31100,0%59100,0%179100,0%291
  3,3%1  2,2%41,7%5

21,0%516,6%530,4%1825,4%4625,2%73
79,0%1780,1%2569,6%4172,3%13073,1%213

100,0%39100,0%115100,0%212100,0%632100,0%998
  1,8%21,6%3,8%51,0%10

9,0%416,9%1925,5%5421,7%13721,5%214
91,0%3581,3%9473,0%15577,5%49077,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja 
toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%7100,0%19100,0%45100,0%115100,0%187
    4,4%22,3%32,5%5

13,6%144,6%941,1%1960,5%7052,3%98
86,4%655,4%1154,4%2537,2%4345,2%84

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695
  1,4%1,6%11,2%51,1%7

55,3%1551,2%3755,9%8263,4%28560,2%418
44,7%1247,4%3443,5%6435,4%15938,7%269

100,0%28100,0%80100,0%146100,0%351100,0%604
    3,4%51,1%41,4%9

75,3%2176,2%6177,2%11277,2%27177,0%465
24,7%723,8%1919,5%2821,8%7621,6%131

100,0%40100,0%117100,0%217100,0%639100,0%1013
    1,9%41,7%111,5%15

64,0%2665,3%7772,8%15869,1%44269,3%702
36,0%1434,7%4125,3%5529,2%18729,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega 
toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%21100,0%64100,0%109100,0%318100,0%512
  1,6%1,8%12,5%81,9%10

11,5%25,2%32,7%35,0%164,8%25
    2,0%21,4%41,3%7

30,4%613,2%818,5%2014,1%4515,6%80
58,1%1280,0%5175,9%8377,0%24576,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%6100,0%8100,0%22100,0%49100,0%87

  24,1%25,8%14,0%26,2%5
    14,8%36,0%37,3%6

47,8%3  5,8%19,8%510,6%9
  27,0%29,3%210,3%510,9%9

15,9%1  4,4%117,0%812,0%10

  12,9%120,8%520,2%1018,2%16
52,0%336,1%349,4%1139,6%2042,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,4%22,4%41,1%41,7%151,7%26

47,5%2847,9%8344,2%15644,1%40844,7%675
49,0%2949,8%8754,7%19354,2%50153,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%29100,0%87100,0%193100,0%501100,0%809
      ,4%2,2%2

7,0%22,3%24,5%93,5%173,7%30
      ,9%5,6%5
  1,2%1  ,6%3,5%4

    1,0%2,4%2,5%4
  1,2%1  1,4%71,0%8

  1,2%1,5%12,1%111,6%13
3,3%1  3,8%73,7%183,3%27
6,8%21,2%11,0%22,8%142,4%19
3,5%12,3%23,5%72,2%112,6%21

  5,0%4,5%11,4%71,5%12
3,6%111,9%1011,3%228,0%409,0%73

17,4%516,1%1411,9%237,7%3910,0%81
3,5%11,1%16,3%127,3%366,3%51

55,0%1656,5%4955,5%10757,6%28856,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
19,5%1117,5%3116,3%5813,3%12314,7%223

35,5%2135,2%6137,8%13344,2%40841,3%624
1,7%11,9%31,5%51,5%141,5%23
2,2%1  1,8%61,4%131,3%20

3,9%21,8%31,4%53,3%312,7%41

7,2%420,1%3513,6%4815,8%14615,5%234

3,5%24,0%73,8%133,4%323,6%54
14,4%810,1%1812,5%447,8%729,4%142
12,2%79,2%1611,2%409,3%869,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
5,2%32,4%43,4%124,1%383,8%58

  6,9%121,5%54,1%383,7%55
8,6%512,9%2215,9%5615,4%14214,9%225

54,3%3257,2%10062,3%22062,0%57361,2%924
31,9%1920,6%3616,9%6014,4%13316,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
    ,7%21,5%141,1%17

  1,7%33,6%134,4%403,7%56
2,1%17,4%133,7%133,9%364,2%63
6,7%48,7%1511,3%4011,3%10410,8%163

57,5%3452,1%9153,7%18954,0%49953,8%813
33,6%2030,1%5227,0%9524,9%23026,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
  3,5%62,7%93,6%333,2%49

14,9%924,3%4224,8%8828,6%26526,7%403
1,7%11,9%31,0%4,6%6,9%13
1,7%11,3%22,9%102,4%222,3%35

46,8%2844,9%7841,1%14540,6%37541,5%626
34,9%2124,1%4227,5%9724,2%22325,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%59100,0%172100,0%340100,0%885100,0%1456
9,6%67,4%139,2%318,2%728,4%122
5,7%37,2%124,5%156,5%576,1%88

10,8%612,3%2110,1%3412,9%11512,1%177
38,0%2232,8%5740,5%13837,1%32937,4%545
36,0%2140,3%7035,6%12135,3%31236,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%39100,0%115100,0%212100,0%632100,0%998
2,0%13,6%45,6%125,6%355,2%52

34,5%1327,6%3226,7%5723,0%14524,7%247
19,6%812,4%1410,0%2117,3%10915,3%152
24,9%1030,3%3524,8%5330,4%19229,0%289
19,0%726,2%3032,9%7023,8%15025,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%59100,0%171100,0%340100,0%884100,0%1454
9,3%55,9%108,9%307,9%707,9%115

11,1%714,9%2614,5%4912,2%10813,0%189
79,6%4779,2%13676,7%26179,9%70679,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%7100,0%26100,0%49100,0%108100,0%189
    2,0%1  ,5%1

14,5%1    1,6%21,4%3

    4,2%27,2%85,2%10
    2,1%11,5%21,4%3

34,4%232,9%830,3%1526,1%2828,4%54

51,1%367,1%1761,5%3063,6%6863,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%59100,0%171100,0%340100,0%884100,0%1454
9,4%67,3%128,4%296,8%617,4%107
5,7%36,1%104,0%145,2%465,1%74
3,8%26,8%128,0%275,9%526,4%93

19,1%1115,5%2718,9%6418,5%16418,3%266
29,9%1827,4%4729,2%9928,8%25428,7%418
32,0%1936,9%6331,5%10734,7%30734,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%59100,0%171100,0%340100,0%884100,0%1454
14,9%913,0%2210,0%347,6%679,1%132

10,6%616,8%2913,1%4414,3%12714,2%206

12,2%723,3%4024,9%8521,3%18822,0%320
51,8%3140,8%7045,2%15450,2%44448,0%698
10,4%66,1%106,8%236,6%586,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%59100,0%171100,0%340100,0%884100,0%1454
3,9%22,3%42,3%81,5%141,9%28
2,1%13,1%51,6%62,7%232,4%36
6,7%48,5%156,1%219,2%828,3%121

60,2%3553,7%9265,0%22160,1%53160,5%879
27,0%1632,3%5525,0%8526,5%23426,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%5100,0%20100,0%26100,0%105100,0%157

      ,9%1,6%1
    7,6%22,5%32,9%5
      4,7%53,1%5
  16,4%3  3,7%44,5%7

19,1%1  3,9%16,0%65,3%8

61,3%321,5%43,9%110,4%1112,4%19
19,0%19,7%211,8%319,8%2117,2%27

  15,4%321,5%621,9%2320,3%32

  32,2%636,7%1020,4%2124,0%38

37,8%215,1%339,2%1042,3%4538,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%59100,0%171100,0%340100,0%884100,0%1454
1,8%12,4%43,0%101,8%152,1%31

9,1%56,2%117,2%257,0%627,1%103
57,1%3460,7%10457,7%19648,0%42452,2%758

  2,3%42,6%94,0%353,3%48
5,3%312,6%2216,1%5517,9%15816,4%238

26,7%1615,7%2713,4%4521,3%18819,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%19100,0%48100,0%100100,0%347100,0%514
5,4%1    ,3%1,4%2

  5,3%31,3%12,5%92,5%13
  2,0%11,0%1,3%1,6%3

  8,9%414,3%1419,8%6917,0%87

5,3%16,2%37,1%73,7%134,7%24

32,6%638,7%1950,0%5037,4%13039,8%205

56,7%1138,9%1926,4%2635,9%12535,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%50100,0%132100,0%265100,0%659100,0%1107
  1,0%11,7%51,4%91,3%15

60,7%3075,9%10075,5%20073,0%48173,4%812
39,3%2023,2%3122,8%6025,6%16925,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%50100,0%132100,0%265100,0%659100,0%1107
12,6%616,9%2216,2%4315,0%9915,4%170

  1,7%2,5%1,6%4,7%8
4,0%21,0%12,1%6,6%41,2%13

43,7%2254,6%7251,5%13756,6%37354,5%604
39,7%2025,9%3429,7%7927,2%17928,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%2100,0%4100,0%7100,0%8100,0%21

50,6%1      4,9%1
    18,5%1  6,2%1
  36,1%114,6%1  11,0%2

49,4%1    15,8%111,1%2

  27,6%134,6%233,8%329,7%6

  36,2%132,3%250,4%437,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

11,1%76,2%118,7%314,4%415,9%89
7,0%46,1%117,7%277,6%707,4%112
1,7%15,5%106,9%249,7%908,3%125

91,3%5487,9%15384,8%29981,7%75583,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu 
küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,8%24,9%95,4%195,0%465,0%76

85,6%5089,3%15688,0%31187,3%80787,6%1323
10,6%65,8%106,6%237,7%717,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%6100,0%10100,0%23100,0%71100,0%111

15,9%1      ,9%1

      2,3%21,5%2

15,9%1  4,3%1  1,8%2
    3,6%12,3%22,2%2

15,9%1  4,3%13,1%23,8%4

  10,2%13,6%14,3%34,5%5
  9,8%14,2%14,2%34,5%5

15,5%110,3%14,7%16,8%57,2%8

  10,6%18,5%29,7%79,0%10

15,9%110,0%13,6%111,3%89,8%11

16,2%120,8%217,6%415,8%1116,7%18

31,3%229,9%312,9%330,2%2126,6%29

84,5%579,9%873,8%1758,1%4164,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
1,6%16,1%113,6%134,6%424,4%67

52,1%3154,4%9552,9%18760,7%56157,8%873
46,3%2739,5%6943,5%15334,7%32137,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
35,3%2125,0%4429,4%10434,8%32132,4%490

26,7%1638,9%6828,8%10229,6%27430,4%459
    ,3%1,2%2,2%3

5,0%34,9%910,8%389,3%869,0%136
32,9%1931,1%5430,6%10826,1%24128,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

5,5%31,3%2,3%11,2%111,2%17

68,4%4068,7%12079,1%27984,4%78080,8%1219

26,1%1529,9%5220,6%7314,4%13318,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%15100,0%52100,0%73100,0%133100,0%273
8,4%13,9%21,4%12,5%32,8%8

  12,1%61,3%13,3%44,3%12
  7,9%45,9%412,7%179,2%25

70,1%1143,8%2363,4%4659,9%7958,3%159
21,5%332,3%1728,0%2021,7%2925,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,5%23,1%51,7%62,0%182,1%32

      ,8%8,5%8

13,8%87,5%139,2%326,2%577,4%111
8,6%55,7%109,2%3312,9%11911,0%167

3,4%24,5%82,2%83,2%303,1%47
5,3%38,8%158,2%297,3%677,6%115
3,5%22,3%42,2%83,0%282,8%42

22,3%1331,1%5427,9%9925,4%23526,5%401
39,7%2337,0%6539,4%13939,1%36138,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
1,8%14,3%72,0%71,4%131,9%29

      ,6%5,3%5

16,1%911,8%2111,3%4010,8%10011,2%170
41,4%2433,0%5836,6%12942,7%39440,1%605

8,7%511,9%2111,6%417,2%678,8%133
1,8%1  ,7%2,1%1,3%4
1,8%1,6%1  ,6%5,5%7
3,4%23,4%63,4%122,8%263,0%46

25,0%1535,0%6134,4%12233,8%31333,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
9,9%66,2%113,2%117,2%676,3%95
5,7%33,0%53,8%134,1%373,9%59

1,6%11,2%22,3%82,2%202,1%31

22,9%1329,6%5226,4%9325,5%23626,1%394

  2,5%42,8%103,6%343,2%48

19,4%1119,1%3321,8%7720,5%19020,6%312

11,7%715,7%2715,6%559,2%8511,5%174

2,1%1  ,3%11,7%161,2%18

26,8%1622,6%3923,8%8426,0%24025,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

5,2%3,6%11,1%41,9%181,7%26

9,6%6  1,4%52,1%192,0%30

13,1%86,3%115,0%18,1%12,5%37
5,2%34,3%82,1%72,2%202,5%38

3,0%21,8%31,4%53,1%282,5%38

5,1%32,0%32,3%82,7%252,6%40
68,1%4087,6%15387,8%31089,0%82287,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada 
tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695
  1,4%11,6%22,2%101,9%13

29,0%825,4%1820,1%3020,5%9221,2%148
11,7%317,8%1317,8%2614,3%6415,3%106
19,2%520,9%1529,5%4330,9%13929,1%203
40,1%1134,5%2531,0%4632,1%14532,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695
      ,9%4,6%4

83,2%2272,8%5260,1%8968,5%30867,7%471
16,8%427,2%1939,9%5930,6%13831,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%4100,0%19100,0%59100,0%138100,0%221

      ,9%1,6%1
23,0%1  5,2%33,4%54,0%9

  10,4%26,2%43,2%44,6%10

  5,1%19,9%62,6%44,7%10

  5,0%15,6%35,7%85,5%12

    5,6%36,7%95,7%13

    7,1%48,6%127,2%16

  5,2%19,6%69,0%128,6%19
53,7%215,8%36,8%49,6%1310,3%23

  17,1%313,1%89,7%1311,1%24

  15,8%316,2%1012,7%1813,7%30

77,0%389,4%1780,7%4887,4%12085,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695

    2,9%42,9%132,5%17
36,2%1034,3%2540,0%5935,8%16136,6%254
63,8%1765,7%4757,1%8461,3%27660,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%10100,0%25100,0%59100,0%161100,0%254
    2,1%1,6%1,9%2

32,1%38,2%25,2%37,4%127,9%20

  16,8%48,9%510,7%1710,5%27

67,9%675,0%1883,8%4981,3%13180,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%10100,0%25100,0%59100,0%161100,0%254
    10,7%62,7%44,2%11

75,3%767,2%1751,0%3056,8%9157,1%145

13,7%1    3,9%63,0%8
11,0%132,8%838,3%2336,7%5935,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695
3,8%12,9%23,8%62,1%92,6%18

3,9%112,9%912,7%1915,2%6814,0%97
7,6%223,9%1727,4%4024,8%11224,6%171

15,9%417,8%139,0%1316,8%7615,2%106

19,2%58,9%619,4%2915,7%7115,9%111
28,1%712,0%99,8%148,4%389,8%68
16,8%47,0%57,6%116,0%276,8%48

  8,6%64,1%64,0%184,3%30
4,7%15,9%46,3%97,0%316,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695
3,8%17,0%55,7%82,6%123,8%26

27,4%722,0%1629,9%4423,8%10725,1%174
60,1%1660,8%4458,3%8668,2%30765,0%452

8,8%210,2%76,1%95,4%246,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695

  4,3%37,0%106,7%306,3%44

88,2%2366,6%4862,6%9268,0%30667,5%469

11,8%329,1%2130,4%4525,3%11426,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695
    ,8%11,5%71,1%8
  5,7%46,5%101,7%83,1%21

7,7%27,4%57,2%118,4%388,0%56
60,1%1641,9%3060,4%8956,0%25255,6%387
32,3%845,1%3225,2%3732,4%14632,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%2100,0%9100,0%20100,0%45100,0%77

      8,2%44,8%4

49,3%1  6,5%16,2%36,6%5

  13,7%1  9,7%47,4%6
  10,8%1  12,1%58,5%7

50,7%135,4%329,3%68,9%418,6%14

  32,2%316,4%327,7%1324,5%19

  43,2%454,3%1148,2%2247,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%26100,0%72100,0%147100,0%450100,0%695

  1,4%1,8%1,9%4,9%6

87,6%2377,6%5684,2%12488,8%39986,6%602

12,4%321,0%1515,1%2210,3%4612,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%28100,0%80100,0%146100,0%350100,0%603
  1,3%11,6%22,1%71,8%11

23,4%618,6%1516,9%2518,9%6618,6%112
12,0%317,3%1420,4%3014,7%5116,3%98
27,8%823,5%1927,4%4027,3%9526,8%162
36,8%1039,2%3133,7%4937,1%13036,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%31100,0%95100,0%207100,0%574100,0%907
29,4%925,4%2422,0%4622,5%12922,9%208
26,6%83,9%411,6%2416,8%9614,6%133

7,9%214,9%1414,1%2915,4%8914,8%134
36,2%1148,0%4640,9%8538,3%22039,8%361

  7,8%711,3%237,0%407,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
6,9%47,6%138,3%2910,1%939,3%140

15,3%97,4%1317,3%6120,5%19018,1%273

7,2%46,9%129,6%3412,5%11511,0%165

20,3%1232,4%5725,0%8819,2%17822,1%334
33,1%1933,6%5928,2%10027,3%25228,5%430
17,2%1012,1%2111,5%4110,4%9611,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%25100,0%81100,0%183100,0%483100,0%773
  1,2%1  1,8%91,3%10
  2,3%21,8%35,4%264,1%31
  5,3%43,3%62,6%123,0%23

  2,5%21,2%2,3%2,8%6

  3,7%38,5%165,9%286,1%47

52,4%1331,8%2639,4%7239,7%19239,2%303

47,6%1253,1%4345,7%8444,3%21445,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
8,8%54,0%75,7%206,5%606,1%92

  2,4%4,6%21,6%141,4%20
3,6%25,1%96,1%224,6%435,0%75

47,0%2843,7%7654,1%19154,1%50052,6%794
40,6%2444,9%7833,5%11833,2%30734,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%2100,0%13100,0%24100,0%57100,0%96

  7,5%1  1,7%12,0%2
  8,5%14,3%12,2%13,5%3
  7,4%14,6%18,0%56,9%7
  8,3%114,0%35,5%37,8%8

50,4%1  22,4%57,3%410,9%10
49,6%137,3%530,9%744,5%2640,3%39

49,6%146,1%659,0%1457,2%3356,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
7,6%45,9%103,8%136,1%575,6%85

76,5%4585,8%15086,2%30483,7%77384,2%1272
15,9%98,2%1410,0%3510,2%9410,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

  1,1%2,3%1,6%5,5%8

56,1%3368,9%12073,6%26074,0%68472,6%1096

43,9%2630,0%5226,1%9225,4%23526,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%26100,0%52100,0%92100,0%235100,0%405
3,9%1  3,6%34,0%103,4%14

13,0%3  5,1%5,4%12,2%9
19,9%56,4%319,7%1814,0%3314,7%59

3,7%1  2,6%21,8%41,9%8

3,9%1  1,1%11,2%31,2%5

47,7%1275,6%4056,1%5246,9%11052,8%214

7,9%218,0%911,8%1131,6%7423,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli 
kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%26100,0%52100,0%92100,0%235100,0%405

12,0%33,8%27,7%79,5%228,5%34
  4,1%21,4%12,6%62,4%10

11,4%34,4%29,3%95,5%136,6%27
35,2%952,1%2754,5%5051,5%12151,2%208
41,5%1135,7%1927,0%2530,9%7331,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%23100,0%50100,0%85100,0%213100,0%371

68,3%1668,5%3457,8%4965,4%13964,3%238
4,4%1  4,3%42,6%62,7%10
4,3%12,5%15,1%42,8%63,4%13
9,2%214,7%724,9%2121,3%4520,5%76

13,8%314,3%78,0%77,9%179,1%34
100,0%23100,0%50100,0%85100,0%213100,0%371

5,7%16,1%310,3%96,6%147,3%27
  4,7%22,7%22,7%62,8%10

8,7%24,5%23,5%34,1%94,3%16
63,2%1450,6%2561,8%5361,0%13059,9%222
22,4%534,1%1721,6%1825,6%5425,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%4100,0%6100,0%13100,0%19100,0%42

      4,2%11,9%1

    23,9%3  7,6%3
25,5%140,2%2  6,5%110,7%5

  19,2%19,7%119,8%414,6%6
24,1%118,3%126,3%411,8%218,5%8

50,3%2  17,5%228,1%523,0%10
  41,5%217,4%230,8%625,1%11

  17,8%122,6%335,0%725,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%26100,0%52100,0%92100,0%235100,0%405
11,5%3  2,2%21,5%42,1%9

3,9%12,1%11,0%11,9%41,8%7
11,8%32,0%111,9%111,8%44,8%19
11,7%39,8%56,7%68,3%208,3%34
23,6%639,1%2046,2%4349,8%11745,9%186
37,4%1047,0%2532,0%2936,7%8637,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%26100,0%52100,0%92100,0%235100,0%405
  2,1%14,7%41,5%32,2%9

3,9%13,9%26,7%62,8%63,9%16
7,6%21,8%14,6%45,0%124,7%19

59,6%1537,8%2051,4%4750,0%11849,3%200
28,9%754,4%2832,6%3040,8%9639,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%3100,0%3100,0%10100,0%18100,0%35

    10,5%16,0%16,3%2

      18,1%39,5%3
      18,5%39,7%3

33,9%135,1%158,7%625,1%536,9%13

66,1%264,9%271,5%758,2%1163,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

    ,3%1,1%1,1%2

71,4%4273,9%12979,0%27982,8%76580,5%1215

28,6%1726,1%4620,7%7317,1%15819,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%17100,0%46100,0%73100,0%158100,0%293

    1,7%1  ,4%1

    2,9%2  ,7%2
  7,8%44,2%35,8%95,4%16

  14,5%77,5%54,3%76,4%19

  6,7%310,6%88,3%138,1%24

100,0%1780,5%3784,1%6286,4%13685,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%17100,0%46100,0%73100,0%158100,0%293
    1,3%1,8%1,7%2

30,9%526,8%1222,2%1616,8%2620,5%60
30,0%517,8%821,2%1629,6%4725,7%75
18,0%337,1%1727,4%2031,2%4930,4%89

21,2%418,3%827,9%2021,6%3422,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema 
hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

      ,3%3,2%3

74,3%4481,5%14282,3%29081,8%75581,6%1232

25,7%1518,5%3217,7%6218,0%16618,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%15100,0%32100,0%62100,0%166100,0%276
  3,3%1  1,1%21,0%3

6,9%110,5%310,4%65,7%107,4%20
6,9%13,2%11,5%19,3%156,7%18

28,8%418,9%613,9%920,2%3419,1%53
57,4%964,1%2174,2%4663,7%10665,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%15100,0%32100,0%62100,0%166100,0%276
  2,5%11,5%1  ,6%2

64,5%1059,0%1946,8%2950,9%8451,7%142
35,5%538,5%1251,7%3249,1%8147,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%5100,0%12100,0%32100,0%81100,0%132
      2,2%21,4%2

100,0%5100,0%1293,8%3093,1%7694,2%124
    6,2%24,6%44,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%2100,0%4100,0%6

100,0%2100,0%4100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%15100,0%32100,0%62100,0%166100,0%276
14,1%2    3,5%62,9%8

  9,3%33,6%26,4%115,8%16
57,1%955,4%1870,2%4458,5%9760,7%167
28,8%435,3%1126,2%1631,5%5230,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%2100,0%3100,0%2100,0%16100,0%24

      5,1%13,5%1
      12,3%28,5%2

50,9%1    12,7%213,3%3
49,1%132,5%1  31,1%529,9%7

  67,5%2100,0%244,7%748,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%36100,0%93100,0%163100,0%455100,0%746

7,7%39,3%98,3%1412,2%5610,8%81

  2,3%2,6%12,5%111,9%14

49,8%1859,9%5556,2%9252,7%24054,2%405

42,4%1528,6%2634,9%5732,5%14833,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

22,6%1324,5%4319,8%7016,7%15418,6%280

31,2%1835,4%6237,3%13244,8%41441,4%626

46,2%2740,2%7042,9%15138,5%35540,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,9%2,6%12,7%103,0%282,7%41

  ,6%13,1%111,5%141,7%26
96,1%5798,8%17294,2%33295,5%88295,6%1443

11,6%69,4%1310,2%228,8%559,3%96

8,0%47,6%116,4%144,8%305,7%59

80,4%4383,0%11883,4%18186,4%53685,0%878
25,1%1530,7%5428,8%10227,0%24927,8%419
10,9%69,3%1614,1%5015,5%14314,3%215
64,0%3860,0%10557,0%20157,5%53258,0%875
10,3%613,7%247,8%287,4%688,3%126
62,8%3751,5%9067,3%23870,8%65467,5%1019
26,8%1634,8%6124,9%8821,8%20124,2%365

  1,8%3,6%2,7%7,8%12

1,3%13,8%72,7%102,4%222,6%39

98,7%5894,4%16596,7%34196,9%89596,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,1%26,5%119,4%339,5%878,9%134
8,8%57,8%1412,4%4410,8%10010,7%162

88,1%5285,7%14978,2%27679,8%73780,4%1214
  6,2%116,7%248,1%757,2%109

10,5%66,0%109,9%359,8%919,5%143
89,5%5387,8%15383,4%29482,1%75883,3%1258
17,6%1022,7%4023,3%8218,5%17120,1%304
19,9%126,2%1110,2%3611,2%10310,7%161
62,6%3771,1%12466,5%23570,3%65069,2%1045

  3,1%34,2%97,5%345,7%46
92,3%3689,6%8988,2%18383,4%38285,9%690

7,7%37,3%77,6%169,1%428,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

35,2%2150,6%8847,3%16745,9%42446,4%700

5,5%35,9%104,9%175,6%525,5%83

59,4%3543,5%7647,7%16848,5%44848,2%727
1,6%16,1%115,0%1812,2%1129,4%142
5,2%32,3%42,0%73,0%282,8%42

93,2%5591,6%16093,0%32884,8%78387,8%1326

16,0%922,7%4026,5%9320,4%18921,9%331

14,3%816,2%2813,5%4812,0%11113,0%196

69,8%4161,1%10760,0%21267,5%62465,1%983

10,8%618,9%3323,7%8415,7%14517,7%268

2,1%15,3%94,5%164,4%414,5%67

87,1%5175,8%13271,8%25379,9%73877,8%1175

12,7%719,3%3423,0%8125,1%23223,4%354

7,1%46,0%1011,7%419,0%839,2%139

80,2%4774,7%13065,3%23166,0%61067,4%1018

14,6%922,4%3922,7%8026,3%24324,6%371

1,7%16,0%109,9%359,4%878,8%133

83,6%4971,6%12567,4%23864,3%59466,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

28,8%1737,4%6540,1%14244,1%40841,8%631

1,7%14,1%74,0%142,8%263,2%48

69,5%4158,5%10255,9%19753,1%49155,0%831
13,8%817,0%3012,4%4413,6%12513,7%207
24,2%1414,6%2515,3%5410,8%9912,8%193
62,0%3768,4%11972,3%25575,7%69973,5%1110
29,4%1732,5%5727,5%9725,1%23226,7%403

1,8%12,4%44,5%162,8%263,1%47
68,8%4065,2%11468,0%24072,1%66670,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
5,1%33,8%74,8%175,1%474,9%74
3,6%2,6%13,9%142,1%192,4%36

91,2%5495,6%16791,3%32292,8%85892,7%1400

17,5%1026,7%4634,6%12239,1%36235,8%540

14,0%88,2%1410,0%3510,1%9310,0%151

68,6%4065,2%11455,4%19650,8%46954,2%819

11,7%711,0%1918,1%6418,1%16717,0%257

5,6%32,3%46,3%223,8%354,3%65

82,6%4986,6%15175,7%26778,1%72178,7%1188
1,7%14,3%86,8%245,9%555,8%88

17,4%106,0%107,8%286,3%587,1%107
81,0%4889,7%15685,4%30187,7%81087,1%1316

3,3%24,3%87,6%276,9%636,6%100
4,9%32,1%45,3%193,5%333,8%58

91,8%5493,5%16387,1%30789,6%82889,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

    1,2%4,5%5,6%9

  1,3%21,7%62,9%272,3%35
1,7%13,4%62,0%73,2%302,9%44

3,5%24,4%83,6%133,0%283,3%50
10,7%611,8%2110,1%368,8%819,5%144

84,1%4982,4%14483,7%29684,0%77683,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%7100,0%23100,0%45100,0%120100,0%195

    2,3%1  ,5%1

    2,8%1,7%11,1%2
  4,4%12,3%11,6%22,0%4
  9,0%22,3%15,3%64,9%9

59,1%412,9%321,3%1032,5%3928,6%56

40,9%373,7%1769,0%3159,9%7262,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, 
osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%7100,0%23100,0%45100,0%120100,0%195

      ,7%1,4%1
      ,8%1,5%1
    2,3%11,5%21,4%3
    2,3%11,6%21,5%3
  8,7%24,7%27,5%96,7%13

27,4%237,5%949,9%2230,0%3635,3%69

72,6%553,8%1240,9%1857,9%6954,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, 
osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%7100,0%23100,0%45100,0%120100,0%195

    2,3%1,8%11,0%2
    2,8%1,8%11,2%2

  5,7%16,5%34,0%54,6%9
  8,9%22,2%19,3%117,3%14

14,0%18,8%219,8%923,0%2820,3%40
14,0%131,9%738,8%1724,1%2928,0%55

72,0%549,1%1132,3%1441,7%5041,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, 
osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%7100,0%23100,0%45100,0%120100,0%195

      ,7%1,4%1

    2,3%1,7%11,0%2
  4,6%1  2,2%31,9%4
  5,6%12,3%12,3%32,6%5

  8,8%231,6%1411,8%1415,6%30

100,0%781,1%1963,7%2982,3%9978,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, 
osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%3100,0%5100,0%19100,0%28

    4,1%12,8%1
    4,1%12,9%1
    4,2%12,9%1
    4,2%12,9%1
    4,2%12,9%1
    4,3%13,0%1
    4,3%13,0%1
    4,9%13,4%1

    5,0%13,5%1
31,2%1    3,7%1
31,2%1    3,7%1

  20,3%1  3,8%1
    6,7%14,7%1
    9,4%26,5%2

39,2%1  6,6%19,3%3
    14,3%310,0%3
  40,7%24,3%110,5%3

31,2%159,3%3  14,7%4
29,6%1  23,7%520,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

1,7%11,2%21,6%61,1%101,3%19

3,9%23,8%71,4%52,6%242,5%38
3,9%26,5%114,3%154,0%374,4%66
7,2%411,0%196,3%229,3%868,7%131

87,1%5178,9%13886,9%30784,2%77884,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti 
poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%3100,0%18100,0%24100,0%61100,0%105
      1,6%1,9%1

100,0%388,4%1681,9%2075,3%4679,8%84
  11,6%218,1%423,1%1419,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%2100,0%4100,0%14100,0%20

    9,0%16,2%1
    18,6%312,8%3

51,0%123,7%137,3%535,8%7
49,0%176,3%335,1%545,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või 
osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

  1,8%31,2%41,3%121,3%20

1,7%13,7%61,9%71,8%162,0%31
8,8%57,0%125,3%196,5%606,4%96

12,1%715,5%2716,0%5615,1%13915,2%230
41,1%2443,8%7633,9%12033,6%31035,1%531
46,7%2840,0%7050,9%18051,6%47749,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt 
osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

3,4%22,3%42,3%82,5%232,4%37
9,3%512,5%229,2%328,8%829,4%141

14,7%913,7%2415,1%5316,0%14815,5%234
5,2%314,6%2618,3%6518,6%17217,5%265

19,5%1217,4%3020,5%7220,5%18920,1%304
49,5%2950,2%8844,2%15643,1%39844,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
7,1%422,2%3915,6%5514,1%13115,1%229

73,3%4368,1%11969,2%24474,5%68872,5%1094

6,8%43,5%67,6%276,9%646,7%100

12,7%76,2%117,6%274,5%425,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
2,2%1  1,2%41,3%121,2%18

34,4%2032,8%5735,9%12738,5%35637,1%560
63,4%3767,2%11762,9%22260,2%55661,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%37100,0%117100,0%222100,0%556100,0%933
2,7%14,4%55,7%137,6%426,5%61

  ,8%1,9%22,5%141,8%17
5,4%210,5%127,6%175,4%306,5%61

61,1%2345,4%5341,0%9143,7%24344,0%410
30,8%1138,9%4644,9%10040,8%22741,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%37100,0%117100,0%222100,0%556100,0%933

    1,5%31,5%81,2%11
2,8%13,5%43,3%74,2%233,8%36
2,7%14,4%53,4%84,1%233,9%36

19,2%713,8%168,1%1811,2%6211,1%104

17,3%621,0%2529,0%6422,8%12723,8%222
28,5%1124,4%2923,0%5124,8%13824,5%228

39,0%1532,4%3829,3%6532,0%17831,7%295

31,2%1241,8%4948,4%10745,3%25245,0%420

81,0%3072,0%8471,1%15867,6%37669,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
  1,3%2,9%31,8%161,5%22

75,7%4563,9%11163,4%22472,0%66569,2%1045
24,3%1434,8%6135,7%12626,2%24229,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%14100,0%61100,0%126100,0%242100,0%443
7,2%12,1%11,6%2  1,0%4

57,1%866,6%4067,3%8576,9%18672,1%319
35,7%523,1%1417,3%2211,3%2715,4%68

  8,2%513,9%1711,8%2911,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%5100,0%19100,0%39100,0%56100,0%119

  5,3%1    ,8%1
20,4%110,4%23,2%11,5%14,3%5

59,7%346,0%924,0%921,5%1227,9%33
  27,9%532,3%1340,0%2233,8%40

59,8%373,7%1473,4%2964,4%3668,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

  5,6%103,6%134,7%444,4%66

92,9%5578,3%13780,6%28485,3%78883,7%1263

7,1%416,1%2815,8%5610,0%9211,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
11,4%715,4%2715,0%5317,2%15916,2%245
30,0%1835,2%6136,9%13040,0%37038,3%579
45,5%2740,1%7038,4%13533,5%30935,9%541

3,9%26,2%116,8%246,5%606,4%97
9,2%53,2%63,0%112,8%263,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%8100,0%16100,0%35100,0%86100,0%145

      7,5%64,5%6

54,4%435,8%643,8%1545,5%3944,5%64

45,6%464,2%1056,2%1947,0%4151,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

5,0%3,5%1,6%2,5%5,7%10

22,7%1316,0%2815,7%5510,0%9212,5%189
8,5%59,5%168,3%2916,7%15413,6%205

34,5%2022,1%3920,5%7213,7%12717,1%258

25,1%1522,9%4021,4%7614,0%13017,2%260

32,3%1929,4%5131,9%11221,2%19525,0%378

37,7%2228,3%4932,7%11522,0%20325,8%390

41,4%2432,7%5732,3%11426,3%24329,0%438

37,9%2233,7%5935,7%12625,8%23829,5%445
38,6%2335,7%6241,0%14529,3%27133,1%500

59,5%3552,4%9152,4%18532,1%29740,3%608

63,5%3760,9%10668,3%24156,3%52059,9%905

76,5%4581,1%14179,0%27965,8%60871,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

8,2%58,9%158,2%2915,3%14112,6%191

3,5%27,5%136,6%238,9%828,0%121

88,3%5283,6%14685,2%30175,8%70079,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
1,8%12,6%4,6%2,8%71,0%15

28,7%1736,3%6344,4%15735,0%32337,1%560
69,5%4161,1%10755,0%19464,2%59361,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
7,0%49,2%168,7%318,8%818,8%132

      ,2%2,1%2
5,7%32,3%44,3%153,6%343,7%56

55,2%3357,4%10059,2%20961,5%56960,3%910
32,1%1931,1%5427,7%9825,8%23827,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

3,4%21,7%31,4%51,3%121,4%22
1,8%17,0%124,2%153,6%334,1%61

3,9%24,2%75,7%205,9%545,6%84

9,3%59,6%1710,1%367,7%718,6%129

3,4%28,5%1511,6%418,8%819,2%139

16,4%1011,4%2013,1%468,9%8210,4%158
76,6%4573,2%12875,6%26778,9%72977,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

3,9%21,4%2,9%3,9%81,1%16
3,4%22,3%42,2%82,1%192,2%33

3,5%26,8%122,8%102,9%273,4%51
1,8%16,8%123,3%123,9%364,0%60

7,4%46,5%118,5%305,8%546,6%99

15,6%914,2%2510,4%378,6%8010,0%150
73,1%4370,0%12278,9%27979,6%73678,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

11,1%722,5%3919,7%6916,1%14917,5%264

19,3%1121,4%3717,0%6018,9%17418,7%283
12,5%712,7%2214,4%5115,1%14014,6%220
19,9%1217,1%3018,7%6614,7%13616,1%243
37,0%2226,3%4630,3%10735,2%32533,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

3,4%23,5%61,5%51,7%162,0%29
6,9%410,8%194,3%156,6%616,6%99

8,9%57,5%1312,2%4310,5%9710,5%158
10,2%611,1%1913,9%4910,2%9411,1%168

17,6%1017,0%3013,6%4815,1%13915,0%227

54,7%3254,2%9457,3%20258,8%54357,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,6%26,2%113,3%122,9%263,4%51

21,8%1325,3%4431,1%11029,5%27229,1%439
74,6%4468,5%11965,7%23267,7%62567,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%44100,0%119100,0%232100,0%625100,0%1020
    ,9%21,1%7,9%9
    ,6%1,8%5,6%6

2,3%1,8%12,2%51,9%121,9%19
28,9%1334,0%4137,1%8647,1%29542,5%434
68,8%3065,2%7859,2%13749,1%30754,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%1100,0%1100,0%6100,0%17100,0%25

      11,0%27,3%2

100,0%1    6,1%18,1%2
  100,0%1  11,6%211,5%3

    32,3%221,6%422,7%6

    15,4%128,2%522,7%6

    52,3%332,6%535,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
9,1%510,2%1810,1%367,9%738,8%132

53,1%3144,9%7844,4%15752,7%48649,9%753
37,8%2244,9%7845,5%16039,4%36441,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%22100,0%78100,0%160100,0%364100,0%625

4,9%11,3%11,9%31,6%61,7%11
  1,3%13,5%62,8%102,7%17

4,6%14,4%33,1%54,5%164,1%26
14,3%318,9%1512,4%208,2%3010,8%68
16,2%419,9%1617,4%2816,9%6217,4%109
20,4%511,3%918,9%3023,5%8620,7%129
19,8%437,3%2933,2%5333,4%12233,4%209
37,9%836,1%2839,0%6332,0%11634,5%216

27,3%650,2%3952,2%8449,9%18249,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%15100,0%53100,0%95100,0%260100,0%423
  10,8%63,1%34,1%114,6%19

36,4%532,3%1723,7%2228,9%7528,4%120

20,5%323,1%1221,2%2017,0%4418,9%80

6,9%121,8%1223,7%2221,3%5521,4%90

36,3%512,0%628,3%2728,7%7526,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,5%22,1%4,9%3,6%61,0%15

52,0%3152,4%9154,5%19257,8%53456,1%848
31,4%1826,8%4731,1%11026,9%24828,0%423
13,1%818,7%3313,6%4814,7%13614,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi 
tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%26100,0%79100,0%158100,0%384100,0%647

3,9%12,6%2,6%12,5%102,1%14

8,9%22,6%21,3%22,3%92,4%15

4,0%15,2%44,2%74,4%174,4%29

7,8%211,7%98,2%1311,7%4510,7%69
9,7%313,2%1012,4%2011,7%4512,0%78

20,9%517,7%1418,9%3022,1%8520,7%134

70,2%1856,7%4557,6%9159,2%22759,0%381

53,8%1458,1%4661,8%9758,8%22659,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

  ,6%1  ,1%1,1%2
  ,6%1,4%1,3%3,4%5
    1,3%51,1%101,0%14

  1,8%31,9%71,2%111,3%20
3,6%24,8%82,0%71,6%152,1%32

5,5%32,9%55,3%194,3%404,4%67

3,8%23,6%66,7%244,4%404,8%73

88,8%5288,2%15486,7%30689,9%83188,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

17,7%1029,1%5125,8%9125,7%23825,8%390

58,0%3458,4%10263,5%22466,9%61864,8%979

24,3%1412,5%2210,7%387,3%689,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
8,6%519,4%3413,9%4911,9%11013,1%198

45,0%2756,3%9857,4%20264,3%59461,0%921
46,3%2724,3%4228,7%10123,8%21925,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

  3,5%62,2%83,2%302,9%43

9,5%63,0%56,9%246,6%616,3%96

  8,9%154,4%168,4%777,2%108

12,5%78,4%1513,5%489,0%8310,1%153

14,2%812,4%2217,3%617,6%7010,7%161

5,1%310,4%1814,8%5210,8%10011,5%174
14,7%911,5%2018,8%6624,4%22621,2%321

33,8%2029,8%5232,2%11414,9%13721,4%323

31,3%1825,3%4433,0%11627,4%25328,6%432
28,0%1619,6%3436,3%12837,7%34834,9%527
33,3%2023,9%4240,3%14240,3%37238,1%576
58,1%3463,2%11057,5%20336,5%33745,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning 
krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
7,3%414,4%2512,4%448,7%8110,2%154

59,9%3556,3%9860,9%21575,3%69669,1%1044
32,8%1929,3%5126,8%9416,0%14820,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%19100,0%51100,0%94100,0%148100,0%312

  4,1%23,5%32,3%32,8%9
  4,1%23,4%32,4%42,8%9
  5,8%31,1%14,0%63,2%10

17,2%32,5%16,2%6,7%13,7%11
5,3%16,0%36,7%65,1%75,7%18

21,3%47,9%45,8%65,6%87,0%22
17,2%310,2%55,6%58,6%138,5%26
10,5%213,0%78,7%87,6%119,0%28
17,5%313,4%76,9%711,5%1710,8%34

5,3%118,8%1024,0%2325,6%3822,8%71

16,2%326,7%1440,9%3934,7%5134,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

  1,1%2,8%31,3%121,1%17

85,7%5075,6%13285,2%30188,1%81485,9%1297

12,6%721,0%3713,4%479,9%9212,1%183

1,7%12,3%4,6%2,6%6,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%8100,0%41100,0%49100,0%97100,0%196

12,2%17,5%32,2%11,0%13,1%6
  3,1%14,6%24,1%43,9%8
  6,9%32,0%14,8%54,3%9

24,2%25,0%22,6%15,1%55,3%10

14,9%15,6%210,2%59,0%98,8%17

24,5%28,1%312,4%66,9%79,3%18
12,4%112,6%515,5%821,8%2117,9%35

24,2%220,3%826,4%1336,5%3630,0%59
27,3%243,2%1834,3%1725,6%2531,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
  1,8%31,5%51,7%161,6%25

100,0%5994,7%16591,7%32492,8%85793,0%1405
  3,5%66,8%245,5%505,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

      ,1%1,1%1
3,6%22,6%4,9%31,9%181,8%28

3,6%2  3,9%143,9%363,4%52
2,2%16,7%1211,2%407,9%738,3%125
8,4%58,8%158,1%298,7%808,6%129

21,8%1323,5%4121,0%7421,5%19921,6%327
41,4%2442,0%7349,4%17443,1%39844,4%670
65,1%3860,6%10660,5%21462,0%57361,6%930
68,7%4072,0%12567,0%23672,1%66670,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

    ,4%1,2%2,2%3
1,9%12,4%42,0%72,1%192,1%32

13,1%87,1%125,0%184,1%385,0%76

10,9%69,2%1610,6%379,4%879,7%146

12,4%713,2%2310,4%3714,2%13113,1%199
19,5%1112,6%2213,1%4615,1%14014,5%219

13,8%818,6%3216,6%5813,9%12815,0%227
76,3%4571,5%12570,6%24971,6%66171,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
10,2%613,9%2411,0%3912,9%11912,5%188

5,0%37,8%144,1%144,5%414,8%72
14,9%927,2%4729,0%10222,7%20924,4%368
43,4%2635,8%6234,4%12136,2%33536,0%544
26,5%1615,4%2721,5%7623,7%21922,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
11,6%711,9%219,4%338,1%759,0%136
39,7%2329,4%5128,9%10237,0%34134,3%518

  1,3%21,8%6,6%5,9%14
  ,6%1,6%2,8%7,7%10
  1,2%2,4%1,7%6,6%10

1,8%1,6%1,6%2,8%8,8%12
4,3%34,8%83,9%143,7%353,9%59
3,8%22,9%53,2%113,0%283,1%47

  1,7%32,7%101,1%101,5%23
5,6%36,9%125,8%215,2%485,6%84
7,5%412,5%2211,9%429,6%8810,4%157
9,3%514,7%2615,1%5311,7%10912,8%193

16,2%1011,5%2015,8%5617,6%16316,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510
3,3%210,2%186,9%2410,2%949,1%138

21,0%1222,2%3924,0%8527,8%25726,0%393
16,1%922,8%4016,1%5721,6%19920,2%305
48,4%2838,6%6743,9%15535,4%32738,2%577
11,2%76,2%119,2%325,1%476,4%97

6,8%44,5%85,1%184,5%424,7%71
20,9%1220,8%3625,3%8929,3%27127,1%409
26,9%1630,8%5420,4%7226,3%24325,5%385
34,2%2039,6%6939,4%13935,9%33137,0%559
11,3%74,3%89,9%354,0%375,7%86

5,2%33,3%62,4%93,6%333,3%50
28,7%1725,3%4426,5%9434,4%31831,3%473
30,7%1827,3%4826,7%9427,6%25527,5%415
30,1%1836,7%6437,1%13130,3%28032,6%493

5,2%37,3%137,2%264,0%375,2%79
1,7%14,5%85,5%193,7%344,1%62

51,3%3039,2%6844,6%15749,4%45647,2%712
31,9%1932,5%5731,3%11027,2%25128,9%437
11,4%719,3%3414,9%5217,2%15916,7%252

3,7%24,5%83,7%132,6%243,1%47
1,7%16,0%102,7%92,9%263,1%47

49,7%2941,7%7348,6%17149,1%45448,2%727
35,2%2129,2%5129,2%10329,8%27529,8%450
9,7%620,0%3516,2%5715,7%14516,1%243
3,7%23,0%53,4%122,5%232,8%42
1,7%15,1%93,0%113,5%323,5%53

34,4%2020,2%3526,3%9335,8%33031,7%479
39,0%2330,6%5328,3%10026,5%24527,9%422
19,1%1139,5%6936,4%12830,7%28432,6%492

5,8%34,5%86,0%213,5%324,3%65
  4,7%83,0%112,6%242,8%43

44,8%2630,0%5233,5%11839,0%36036,9%557
41,3%2437,6%6633,8%11930,3%28032,4%489
12,1%724,2%4226,1%9224,6%22724,4%369
1,8%13,6%63,6%133,5%323,5%52

  2,8%52,1%82,0%192,1%31
67,0%3962,7%10960,8%21564,1%59263,3%955
22,0%1321,8%3824,6%8724,5%22724,1%364

3,5%29,2%168,9%328,1%758,3%125
7,5%43,6%63,5%121,2%112,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

      ,2%2,1%2

      ,2%2,1%2

      ,2%2,2%2
1,8%1,7%1,8%31,3%121,1%17

3,9%23,2%61,5%51,8%172,0%30
2,2%15,3%92,6%93,2%303,3%50

6,7%42,4%43,9%146,5%605,4%82

9,7%611,5%207,5%277,5%698,0%121

16,8%1011,3%2013,7%486,8%639,3%141

72,9%4371,7%12575,5%26777,2%71376,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%15100,0%48100,0%83100,0%199100,0%345

15,4%24,3%25,5%56,8%146,5%22

28,0%46,3%310,8%94,8%107,5%26
15,5%28,6%411,0%96,4%138,2%28
21,9%37,3%412,2%1011,0%2211,2%39

22,4%310,2%515,2%1313,8%2714,0%48
15,8%226,7%1315,8%1315,0%3016,8%58

6,8%116,4%814,7%1219,4%3917,3%60

29,3%433,5%1634,9%2937,3%7435,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%15100,0%48100,0%83100,0%199100,0%345
20,8%34,7%214,6%129,4%1910,5%36

    1,5%11,6%31,3%5
    7,0%63,4%73,6%13

65,0%1063,6%3153,4%4564,8%12961,9%214
14,3%231,7%1523,4%2020,8%4122,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%7100,0%10100,0%17

14,2%1  5,9%1
  10,2%15,9%1
  16,7%29,7%2

17,8%19,9%113,2%2

31,7%248,8%541,7%7

36,2%349,0%543,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei 
jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%59100,0%174100,0%353100,0%924100,0%1510

      ,3%3,2%3
6,2%45,3%95,8%211,9%183,4%51

14,7%99,6%179,1%322,3%215,2%78
8,6%57,8%143,6%136,2%575,9%89

16,3%108,2%1410,8%388,0%749,0%135
13,6%812,0%219,5%3410,3%9510,4%158
24,0%1414,9%2610,4%3710,1%9411,3%171
18,2%1115,7%2716,1%5713,3%12314,4%218
15,5%916,8%2920,8%7413,8%12715,8%239

12,3%722,4%3917,0%6014,9%13816,2%244
29,8%1816,6%2920,4%7217,6%16218,6%281
24,3%1418,3%3219,0%6718,6%17218,9%285
20,1%1217,1%3019,9%7019,2%17719,2%289
31,2%1815,8%2821,1%7419,1%17719,7%297

10,2%617,3%3026,4%9325,8%23824,3%368
23,5%1427,2%4723,8%8426,8%24826,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
3 ja rohkem2 last1 lapsEi ole alla18-a. lapsi

Alla 18-aastate laste arv leibkonnasKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%41100,0%91100,0%187100,0%491100,0%810

  2,2%2,7%11,4%71,3%10
2,7%12,2%2,6%13,1%152,4%19

2,5%15,3%57,5%147,2%356,8%55
7,6%317,3%1621,5%4019,2%9419,0%154
8,9%414,3%1313,9%2625,1%12320,5%166

24,3%1014,4%1324,4%4635,0%17229,7%241
26,4%1122,2%2034,9%6538,8%19135,4%287

33,9%1440,4%3738,0%7137,1%18237,5%304
70,7%2981,9%7580,4%15053,5%26363,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
7,8%298,5%87,5%134,3%375,8%88
6,8%2614,5%149,0%156,1%537,1%108

17,7%6720,8%2129,4%5028,7%24825,5%386
54,9%20745,9%4537,7%6450,6%43749,9%754
12,8%4810,3%1016,4%2810,2%8811,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
4,1%161,6%24,4%73,1%273,4%51
3,5%1310,4%106,2%113,8%334,4%67

17,2%6517,2%1723,2%3920,6%17819,8%299
57,9%21953,0%5351,6%8857,0%49256,3%850
17,3%6517,8%1814,6%2515,6%13416,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
3,2%121,6%23,4%63,0%253,0%45
8,2%3118,0%1812,1%219,3%809,9%150

27,8%10536,7%3638,3%6538,5%33235,7%539
44,7%16931,7%3130,8%5237,9%32738,4%580
16,1%6111,9%1215,4%2611,3%9813,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,9%3    ,8%7,7%10

,6%2,8%11,2%2,7%6,7%11
  1,8%2,6%11,4%121,0%15

1,4%5  1,5%31,6%141,4%22

2,3%91,0%12,0%31,1%101,5%23
1,1%41,0%11,6%31,8%151,5%23
,8%32,5%2,5%12,2%191,7%25

2,3%9  1,5%31,7%151,8%26

1,6%63,5%31,1%22,4%202,1%32
2,9%111,6%21,6%32,6%222,5%38
1,4%53,3%35,3%93,2%273,0%45

1,9%71,7%24,1%73,5%303,0%46

3,3%124,4%43,5%62,8%243,1%47
4,6%172,6%31,1%23,1%273,2%48

2,4%94,7%53,5%63,4%293,2%49
2,2%84,3%44,2%73,4%293,2%49

3,1%127,7%88,3%144,7%414,9%74

3,5%139,2%96,9%124,7%415,0%75

6,6%251,7%25,1%94,8%415,1%77

6,9%268,5%83,6%64,4%385,2%79

4,4%161,7%27,8%135,6%495,3%80

7,2%279,6%109,2%166,9%607,4%112
6,5%2411,8%1211,8%208,6%758,7%131

9,8%378,3%811,7%209,4%819,7%146
31,7%12021,6%2120,3%3426,8%23126,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,5%2  ,6%1,6%5,5%8

1,2%5,8%1,6%1,7%6,8%12

,3%11,6%2,5%11,3%111,0%15
,8%31,0%11,5%31,3%121,2%18

1,3%5,8%11,0%21,3%111,2%19
,7%33,4%31,6%31,8%151,6%24

1,6%6  4,6%82,5%222,3%35

1,8%75,4%54,3%74,8%424,0%61

3,1%126,1%64,3%74,5%394,2%64

3,2%12,8%16,2%105,9%514,9%74

4,4%1714,6%144,2%74,5%395,1%77

6,2%237,0%77,6%136,3%556,5%98

3,8%146,8%77,5%137,6%656,6%99

6,0%2314,3%148,3%146,1%536,9%104
15,1%5710,3%109,6%165,3%468,6%129
20,4%776,6%73,0%59,8%8411,5%173

9,4%3616,1%1613,3%2312,8%11012,2%185

37,5%14241,9%4250,3%8549,1%42445,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
,3%1    ,2%1,1%2
,6%28,5%82,6%41,3%111,8%27

7,7%2920,1%2015,4%2610,3%8910,9%164
22,2%8448,7%4848,3%8239,7%34236,9%556
41,3%15617,4%1727,4%4738,4%33136,5%551
28,0%1065,3%56,3%1110,2%8813,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
,3%1,8%1,5%1,3%3,4%6

75,7%28631,6%3145,9%7859,8%51760,4%912
24,0%9167,6%6753,6%9139,8%34439,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%91100,0%67100,0%91100,0%344100,0%592
2,3%21,4%1  ,3%1,7%4

16,1%1517,6%1220,9%1919,0%6518,7%111

46,1%4251,3%3445,4%4147,1%16247,2%279
35,6%3229,7%2033,7%3133,7%11633,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
8,5%32  3,0%53,0%264,2%63

20,8%798,8%919,2%3316,9%14617,6%266
20,1%7615,7%1616,1%2718,7%16118,6%280
14,8%5621,9%2217,9%3021,4%18519,4%293
17,8%6727,2%2714,8%2518,8%16218,6%281
18,0%6826,4%2629,1%4921,3%18421,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

  ,8%1,6%1,2%2,2%3
1,2%4    ,3%2,4%7

5,5%2113,2%138,4%148,2%707,8%118

10,1%3818,6%1810,7%1813,0%11212,4%187
18,0%6824,4%2422,5%3818,6%16119,3%291
26,9%1028,8%921,1%3619,4%16720,8%314
40,1%15229,1%2943,4%7440,5%35040,0%604
35,8%13559,9%5950,8%8648,0%41446,0%695
57,1%21683,3%8368,8%11767,5%58366,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%272100,0%90100,0%134100,0%694100,0%1190

  ,9%1,8%1,9%6,7%8

1,2%3,9%1,6%1,7%5,8%10

  ,9%1,8%11,6%111,1%13

,7%22,9%32,9%41,1%81,4%16
,5%11,9%23,6%51,9%131,7%21

2,7%7,9%13,7%51,5%112,0%24
1,7%44,6%43,0%42,0%142,2%26

4,1%111,1%13,7%51,7%122,4%29
2,6%72,7%22,7%42,7%192,7%32
4,0%111,8%25,6%83,7%263,8%46
4,4%125,7%53,4%43,8%264,0%48

4,1%112,7%24,9%74,8%334,5%54
4,1%113,8%36,7%94,7%324,7%56

6,4%172,9%34,3%64,7%334,9%59
6,6%188,2%71,9%34,9%345,2%62
6,2%179,2%86,4%94,7%325,6%66

6,9%198,1%77,8%105,1%356,0%72
13,2%3616,8%1513,3%1815,1%10514,6%174

54,0%14748,9%4449,7%6753,4%37052,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h 
registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%272100,0%90100,0%134100,0%694100,0%1190

1,3%4  ,6%11,2%91,1%13

,4%1  2,1%31,6%111,3%15
,9%22,0%21,5%21,6%111,5%17

1,2%32,7%21,3%21,8%131,7%20

,6%24,6%42,1%31,8%131,8%22

2,0%61,8%22,3%31,8%131,9%23

,8%22,0%21,4%23,0%212,3%27

2,3%6,9%11,5%23,1%222,6%31

1,9%55,6%54,1%52,4%172,7%33

2,2%6,9%12,8%43,5%242,9%35

4,1%114,1%47,0%93,5%244,0%48

6,6%184,7%46,5%97,8%547,1%85
10,6%2917,2%1617,2%2316,5%11515,3%182
21,5%5812,1%1110,8%1516,6%11516,8%199

21,3%5821,3%1925,1%3413,8%9617,4%207
30,7%8431,5%2827,5%3730,3%21030,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
  100,0%1100,0%1100,0%2100,0%3
  100,0%1100,0%1100,0%2100,0%3

100,0%38100,0%18100,0%18100,0%112100,0%187
    5,4%11,6%21,5%3

26,1%1018,5%314,7%320,9%2321,1%39
73,9%2881,5%1579,9%1577,5%8777,4%145

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695
2,2%31,4%12,1%21,2%51,5%11

14,7%2014,1%811,1%1017,1%7115,7%109
83,1%11284,5%5086,8%7581,7%33882,8%576

100,0%152100,0%29100,0%74100,0%350100,0%604
2,0%3    ,6%2,9%5

18,7%2837,4%1120,9%1521,3%7521,4%129
79,3%12062,6%1879,1%5878,1%27377,8%470

100,0%68100,0%24100,0%38100,0%161100,0%291
3,3%2  2,1%11,2%21,7%5

22,5%1520,2%532,1%1225,5%4125,2%73
74,2%5079,8%1965,8%2573,3%11873,1%213

100,0%216100,0%83100,0%117100,0%583100,0%998
1,9%4    1,1%61,0%10

22,6%4923,2%1928,7%3319,4%11321,5%214
75,5%16376,8%6371,3%8379,5%46477,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja 
toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%38100,0%18100,0%18100,0%112100,0%187
    14,6%31,8%22,5%5

71,7%2737,0%753,6%1048,0%5452,3%98
28,3%1163,0%1231,8%650,3%5645,2%84

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695
1,4%22,8%21,1%1,7%31,1%7

61,3%8362,9%3760,4%5259,4%24660,2%418
37,3%5134,3%2038,4%3339,9%16538,7%269

100,0%152100,0%29100,0%74100,0%350100,0%604
1,3%22,9%11,3%11,4%51,4%9

72,5%11085,3%2578,0%5778,0%27377,0%465
26,2%4011,8%320,7%1520,6%7221,6%131

100,0%223100,0%84100,0%118100,0%589100,0%1013
2,4%52,9%22,2%3,8%51,5%15

70,0%15670,3%5964,7%7669,7%41169,3%702
27,6%6126,8%2333,1%3929,5%17429,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%112100,0%40100,0%61100,0%298100,0%512
2,1%22,0%11,7%11,8%61,9%10

7,5%84,4%21,6%14,5%134,8%25
1,1%12,0%1  1,5%51,3%7

12,8%1418,9%815,9%1016,2%4815,6%80
76,5%8672,6%2980,7%4976,0%22776,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%16100,0%8100,0%10100,0%53100,0%87

    10,1%18,2%46,2%5
6,2%1    10,1%57,3%6

  11,5%19,7%113,8%710,6%9
5,2%19,6%18,6%113,2%710,9%9

28,6%411,6%120,6%25,6%312,0%10

22,1%328,6%29,8%116,8%918,2%16
37,9%648,1%451,4%541,7%2242,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
1,5%6,8%1,5%12,1%181,7%26

47,7%18044,4%4438,0%6444,7%38644,7%675
50,8%19254,9%5461,6%10553,1%45953,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%192100,0%54100,0%105100,0%459100,0%809
    ,8%1,2%1,2%2

3,5%73,2%21,7%24,4%203,7%30
,9%2  1,7%2,2%1,6%5

  1,5%11,0%1,5%2,5%4

    1,0%1,6%3,5%4
1,0%23,1%21,8%2,6%31,0%8

1,6%33,0%2,9%11,5%71,6%13
2,0%47,6%42,6%33,5%163,3%27
2,1%41,5%11,7%22,7%132,4%19
2,3%4  5,6%62,3%112,6%21

1,0%2  ,9%12,0%91,5%12
7,6%158,2%410,1%119,4%439,0%73
8,9%177,9%410,5%1110,6%4810,0%81
3,1%66,1%37,1%77,4%346,3%51

65,9%12658,1%3252,4%5554,0%24856,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
15,9%6017,3%1713,1%2214,3%12314,7%223

44,0%16650,4%5041,5%7139,1%33741,3%624
2,5%9  ,6%11,5%131,5%23
2,1%8,9%1,6%11,2%111,3%20

2,3%91,7%23,8%62,8%242,7%41

14,7%5518,1%1812,4%2116,1%13915,5%234

2,7%101,9%23,5%64,2%363,6%54
6,9%264,3%411,7%2010,7%929,4%142
8,9%345,5%512,8%2210,2%889,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
5,3%203,3%33,2%53,3%293,8%58
2,5%96,6%76,5%113,3%283,7%55

10,0%3813,3%1316,4%2817,0%14714,9%225
66,4%25162,1%6259,7%10159,1%51061,2%924
15,8%6014,7%1514,3%2417,2%14916,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
1,6%61,6%2,5%1,9%81,1%17

5,8%222,5%23,9%72,9%253,7%56
5,4%217,6%85,3%93,1%264,2%63
8,7%3312,9%1315,2%2610,7%9210,8%163

50,0%18948,7%4850,4%8656,8%49053,8%813
28,5%10826,8%2724,8%4225,7%22226,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
3,1%124,2%43,8%63,1%273,2%49

30,5%11527,5%2724,7%4225,3%21926,7%403
,9%31,7%21,9%3,6%5,9%13

2,7%101,7%21,0%22,5%222,3%35
38,5%14536,6%3641,7%7143,3%37341,5%626
24,2%9228,4%2826,9%4625,2%21825,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%357100,0%97100,0%163100,0%839100,0%1456
13,4%486,1%64,7%87,2%608,4%122

4,1%156,9%78,6%146,3%536,1%88
11,8%428,9%914,3%2312,2%10312,1%177
28,8%10344,4%4336,4%5940,6%34037,4%545
41,9%15033,7%3336,1%5933,7%28336,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%216100,0%83100,0%117100,0%583100,0%998
4,3%97,6%63,5%45,6%335,2%52

17,9%3930,6%2527,3%3225,9%15124,7%247
13,7%3011,1%918,2%2115,8%9215,3%152
35,8%7721,2%1828,4%3327,6%16129,0%289
28,4%6129,5%2422,6%2625,0%14625,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%356100,0%97100,0%163100,0%838100,0%1454
12,8%461,7%25,9%107,0%597,9%115
10,8%3812,0%1219,1%3112,8%10813,0%189
76,4%27286,3%8375,0%12280,2%67279,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%38100,0%12100,0%31100,0%108100,0%189
      ,9%1,5%1
    5,7%2,9%11,4%3

3,4%114,0%25,8%24,7%55,2%10
  14,2%2  1,0%11,4%3

41,7%1614,1%225,1%826,2%2828,4%54

54,9%2157,7%763,5%2066,4%7263,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%356100,0%97100,0%163100,0%838100,0%1454
10,9%393,4%34,5%76,9%587,4%107

3,3%126,1%66,9%115,4%455,1%74
5,4%193,4%37,6%127,0%596,4%93

14,3%5115,8%1521,9%3619,5%16418,3%266
27,0%9636,0%3522,5%3729,9%25028,7%418
39,2%13935,3%3436,5%6031,4%26334,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%356100,0%97100,0%163100,0%838100,0%1454
11,9%424,6%44,7%89,3%789,1%132

17,0%6110,5%1017,9%2912,7%10614,2%206

17,2%6123,5%2323,1%3823,6%19822,0%320
43,5%15554,0%5248,8%8049,1%41248,0%698
10,4%377,4%75,4%95,3%456,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%356100,0%97100,0%163100,0%838100,0%1454
2,2%81,7%21,7%31,8%151,9%28
3,1%114,2%43,2%51,8%152,4%36
7,1%2512,0%1212,8%217,5%638,3%121

58,6%20852,6%5158,5%9662,6%52460,5%879
29,0%10329,4%2823,7%3926,3%22026,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%36100,0%16100,0%26100,0%78100,0%157

      1,3%1,6%1
    10,5%32,4%22,9%5

2,7%110,4%2  2,9%23,1%5
5,6%25,4%1  5,4%44,5%7

5,4%25,1%13,8%15,8%55,3%8

3,5%1  10,7%319,7%1512,4%19
18,1%726,9%422,3%613,1%1017,2%27

17,4%637,8%67,0%222,5%1820,3%32

27,5%1030,9%526,6%720,1%1624,0%38

37,7%1425,8%457,2%1534,5%2738,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%356100,0%97100,0%163100,0%838100,0%1454
1,5%52,7%32,9%52,2%182,1%31

7,2%266,0%611,6%196,2%527,1%103
61,8%22041,5%4043,4%7151,0%42752,2%758

2,5%94,4%46,4%102,9%243,3%48
11,6%4118,5%1817,6%2917,9%15016,4%238
15,4%5526,9%2618,0%2919,8%16619,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%96100,0%44100,0%58100,0%316100,0%514
    1,7%1,3%1,4%2

6,6%6  1,4%11,7%52,5%13
  2,2%1  ,6%2,6%3

16,8%1624,7%1117,2%1015,9%5017,0%87

5,4%51,9%16,8%44,5%144,7%24

37,8%3631,2%1443,0%2541,0%13039,8%205

33,3%3240,0%1829,9%1735,9%11435,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%263100,0%72100,0%128100,0%644100,0%1107
2,2%61,2%1,6%11,1%71,3%15

73,2%19267,4%4872,5%9374,3%47973,4%812
24,6%6531,4%2326,9%3424,6%15825,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%263100,0%72100,0%128100,0%644100,0%1107
15,2%409,2%715,0%1916,2%10415,4%170

1,3%3  1,7%2,3%2,7%8
,9%21,1%1,8%11,4%91,2%13

53,3%14054,6%3955,0%7055,0%35454,5%604
29,3%7735,1%2527,6%3527,1%17528,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%6100,0%1100,0%3100,0%11100,0%21

      9,2%14,9%1
22,5%1      6,2%1

      20,6%211,0%2

      20,8%211,1%2

36,5%2100,0%141,5%117,6%229,7%6

41,0%2  58,5%231,7%337,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

8,4%32  5,2%95,6%485,9%89
12,3%464,3%46,0%105,9%517,4%112

7,6%2912,7%1312,9%227,1%628,3%125
78,9%29883,0%8279,3%13586,5%74683,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
8,1%313,3%32,1%44,5%385,0%76

86,6%32787,4%8786,2%14688,4%76387,6%1323
5,2%209,3%911,6%207,2%627,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%20100,0%9100,0%20100,0%62100,0%111

      1,6%1,9%1

    8,3%2  1,5%2

      3,2%21,8%2
  8,9%18,4%2  2,2%2

11,2%2    3,2%23,8%4

  9,0%1  6,7%44,5%5
    5,0%16,4%44,5%5

15,9%3  4,2%16,4%47,2%8

17,2%3  5,0%18,9%69,0%10

10,1%226,6%24,8%18,8%59,8%11

36,7%7  5,3%116,4%1016,7%18

34,4%726,9%242,6%819,0%1226,6%29

42,8%873,4%772,4%1468,2%4264,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
3,7%143,4%36,2%114,5%394,4%67

61,1%23171,8%7155,0%9355,3%47757,8%873
35,2%13324,8%2538,8%6640,2%34737,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
37,0%14040,8%4037,1%6328,5%24632,4%490

32,5%12330,3%3025,0%4330,6%26430,4%459
    ,6%1,2%2,2%3

7,6%299,3%99,7%169,4%819,0%136
22,9%8619,6%1927,6%4731,2%27028,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

1,4%53,4%3,6%1,9%81,2%17

85,6%32481,4%8182,7%14078,2%67580,8%1219

13,0%4915,2%1516,8%2820,9%18018,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%49100,0%15100,0%28100,0%180100,0%273
6,7%3    2,4%42,8%8
5,7%310,7%27,0%22,9%54,3%12
3,7%233,6%512,4%48,2%159,2%25

50,9%2527,4%466,6%1961,6%11158,3%159
33,0%1628,3%414,1%424,9%4525,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
1,5%51,6%21,6%32,5%222,1%32

,3%1  ,6%1,7%6,5%8

6,7%255,1%56,0%108,2%707,4%111
8,8%3317,5%1715,7%2710,4%8911,0%167

3,7%144,3%42,8%52,8%243,1%47
7,8%3010,4%106,8%127,4%637,6%115
2,0%85,1%52,3%42,9%252,8%42

22,6%8523,4%2323,0%3929,3%25326,5%401
46,6%17632,5%3241,2%7035,9%31038,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
2,8%111,0%11,6%31,7%141,9%29

,2%1  1,1%2,3%3,3%5

9,0%342,5%210,7%1813,3%11511,2%170
33,1%12557,9%5742,8%7340,6%35040,1%605

8,0%307,7%88,1%149,5%828,8%133
,3%1    ,4%3,3%4

1,0%4    ,4%4,5%7
4,5%173,4%32,2%42,5%223,0%46

41,2%15627,5%2733,5%5731,3%27033,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
8,0%3010,0%106,0%105,1%446,3%95
4,8%185,0%55,4%93,1%273,9%59

1,4%55,9%63,1%51,8%152,1%31

18,3%6920,8%2128,8%4929,5%25526,1%394

3,3%122,7%36,3%112,6%223,2%48

20,1%7623,1%2321,0%3620,5%17720,6%312

12,6%476,8%74,0%713,1%11311,5%174

1,6%63,4%31,1%2,8%71,2%18

29,9%11322,3%2224,4%4123,5%20325,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

1,6%62,5%32,7%51,5%131,7%26

1,5%61,0%11,6%32,4%212,0%30

,3%1  2,5%43,7%322,5%37
3,2%12,8%1,6%12,8%242,5%38

1,6%65,0%51,5%32,9%252,5%38

1,1%45,1%51,1%23,3%282,6%40
91,6%34686,5%8690,5%15485,7%74087,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui 
jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695
,9%11,4%1  2,7%111,9%13

20,6%2823,9%1420,3%1821,3%8821,2%148
12,4%1714,3%917,1%1516,0%6615,3%106
31,6%4335,9%2129,8%2627,2%11329,1%203
34,5%4724,5%1532,8%2832,9%13632,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695
  1,4%1  ,7%3,6%4

69,5%9466,0%3967,9%5967,4%27967,7%471
30,5%4132,6%1932,1%2831,9%13231,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%41100,0%19100,0%28100,0%132100,0%221

      1,0%1,6%1
4,9%2  6,5%23,8%54,0%9

11,3%5  3,5%13,3%44,6%10

5,8%24,3%13,5%14,7%64,7%10

2,3%112,8%23,6%15,8%85,5%12

11,4%54,3%1  5,3%75,7%13

13,0%517,2%33,6%14,8%67,2%16

12,0%58,5%213,6%46,6%98,6%19
10,6%44,3%110,1%311,2%1510,3%23

19,6%812,8%23,6%19,7%1311,1%24

13,7%622,2%46,7%213,8%1813,7%30

72,8%3095,7%19100,0%2885,1%11285,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695

2,5%35,6%35,1%41,5%62,5%17
35,8%4830,5%1843,2%3736,3%15036,6%254
61,7%8463,9%3851,7%4562,2%25760,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%48100,0%18100,0%37100,0%150100,0%254
      1,5%2,9%2

8,8%4  10,8%47,8%127,9%20

15,9%813,7%2  10,9%1610,5%27

75,3%3686,3%1689,2%3379,8%12080,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%48100,0%18100,0%37100,0%150100,0%254
2,6%14,6%14,9%24,4%74,2%11

62,9%3068,3%1258,7%2253,5%8157,1%145

  4,6%12,7%13,8%63,0%8
34,5%1722,5%433,7%1338,2%5735,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695
3,1%4  3,3%32,7%112,6%18

10,0%1411,1%715,2%1315,5%6414,0%97
23,2%3122,6%1322,1%1925,9%10724,6%171
16,6%2214,5%920,2%1713,9%5715,2%106

14,7%2020,2%1220,7%1814,7%6115,9%111
10,3%148,5%54,2%411,0%469,8%68

7,4%107,7%54,7%47,0%296,8%48
5,9%85,7%33,4%33,8%164,3%30
8,9%129,7%66,2%55,5%236,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695
3,5%52,7%27,8%73,2%133,8%26

23,6%3228,8%1726,6%2324,6%10225,1%174
65,0%8867,0%4059,0%5166,0%27365,0%452

7,9%111,4%16,6%66,2%266,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695

5,0%710,3%66,2%56,1%256,3%44

72,1%9869,8%4167,3%5865,7%27267,5%469

22,9%3119,9%1226,5%2328,2%11726,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695
3,5%51,4%1  ,5%21,1%8
3,6%54,2%2  3,4%143,1%21
6,7%99,9%613,9%126,9%298,0%56

50,1%6857,1%3456,4%4957,1%23655,6%387
36,1%4927,4%1629,8%2632,1%13332,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%14100,0%8100,0%12100,0%43100,0%77

7,0%1    6,5%34,8%4

14,1%210,0%18,4%13,1%16,6%5

  19,5%26,8%17,6%37,4%6
16,4%219,4%26,8%14,2%28,5%7
18,3%39,6%1  25,6%1118,6%14

16,3%2  54,5%723,6%1024,5%19

51,5%760,9%530,5%449,1%2147,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%135100,0%59100,0%86100,0%414100,0%695

1,6%2  2,3%2,5%2,9%6

86,1%11690,4%5485,4%7486,5%35886,6%602

12,4%179,6%612,3%1113,0%5412,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%150100,0%29100,0%74100,0%350100,0%603
3,2%5  1,4%11,4%51,8%11

18,1%2726,5%819,0%1418,0%6318,6%112
12,2%189,0%318,2%1318,2%6416,3%98
28,2%4237,2%1125,2%1925,7%9026,8%162
38,3%5827,2%836,1%2736,6%12836,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%228100,0%70100,0%96100,0%513100,0%907
22,9%5221,1%1526,7%2622,5%11622,9%208
15,6%3621,9%1512,8%1213,5%6914,6%133
14,4%3319,5%1414,3%1414,4%7414,8%134
41,6%9534,0%2438,2%3740,1%20639,8%361

5,5%133,5%28,0%89,4%487,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
10,1%3811,0%115,4%99,5%829,3%140

17,5%6623,7%2319,5%3317,4%15018,1%273

11,4%4320,7%2111,7%209,5%8211,0%165

20,7%7815,7%1623,0%3923,4%20222,1%334
27,9%10623,1%2327,7%4729,5%25528,5%430
12,4%475,8%612,7%2210,8%9311,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%187100,0%60100,0%92100,0%434100,0%773
,9%22,7%2,9%11,3%61,3%10

1,8%314,0%81,9%24,1%184,1%31
4,7%91,6%12,9%32,4%103,0%23

  1,4%11,1%1,9%4,8%6

6,0%11  4,2%47,4%326,1%47

31,2%5943,5%2643,4%4041,2%17939,2%303

55,4%10436,7%2245,6%4242,7%18545,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
6,9%265,8%67,7%135,5%476,1%92
1,2%45,3%5,6%11,1%101,4%20
4,1%153,5%33,9%75,8%505,0%75

53,1%20149,5%4956,8%9652,0%44852,6%794
34,7%13135,8%3631,0%5335,6%30834,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%20100,0%9100,0%8100,0%60100,0%96

4,9%1    1,6%12,0%2
11,8%2    1,7%13,5%3
10,3%29,3%1  6,3%46,9%7

5,4%1  12,2%19,2%67,8%8

10,9%29,5%1  12,5%710,9%10
35,5%719,2%226,4%246,8%2840,3%39

45,2%971,6%661,4%556,6%3456,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
8,3%324,1%43,6%65,0%435,6%85

84,0%31884,5%8481,4%13884,8%73284,2%1272
7,6%2911,4%1114,9%2510,2%8810,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,6%2,8%1  ,6%5,5%8

79,8%30162,5%6269,9%11971,2%61472,6%1096

19,6%7436,7%3630,1%5128,2%24426,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%74100,0%36100,0%51100,0%244100,0%405
3,0%24,5%2  4,1%103,4%14
1,5%1  2,0%12,8%72,2%9

24,6%189,9%416,9%911,9%2914,7%59

4,5%32,2%11,6%11,1%31,9%8

  2,2%13,8%2,8%21,2%5

44,8%3342,1%1546,5%2458,1%14252,8%214

21,6%1639,1%1429,2%1521,1%5223,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi 
kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%74100,0%36100,0%51100,0%244100,0%405

7,9%613,6%55,3%38,6%218,5%34
6,7%54,9%21,9%1,8%22,4%10
2,9%29,1%37,6%47,1%176,6%27

50,7%3849,1%1864,3%3348,9%11951,2%208
31,7%2423,3%820,9%1134,5%8431,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%68100,0%31100,0%48100,0%223100,0%371

59,4%4159,8%1969,1%3365,3%14664,3%238
3,8%310,9%3  1,9%42,7%10
1,4%15,3%21,7%14,1%93,4%13

22,2%1518,8%622,6%1119,7%4420,5%76
13,3%95,2%26,5%38,9%209,1%34

100,0%68100,0%31100,0%48100,0%223100,0%371

5,3%45,3%218,1%95,9%137,3%27
5,4%48,3%3  1,8%42,8%10
3,2%25,3%25,9%34,2%94,3%16

59,3%4154,3%1755,9%2761,8%13859,9%222
26,8%1826,8%820,0%1026,3%5925,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%7100,0%5100,0%5100,0%25100,0%42

      3,2%11,9%1

17,8%1    7,8%27,6%3
17,3%1    13,1%310,7%5
15,3%116,0%117,1%113,7%314,6%6
18,1%1  41,4%217,9%518,5%8

13,2%116,4%141,5%223,5%623,0%10
33,7%232,4%217,1%122,8%625,1%11

30,4%251,2%319,9%120,0%525,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%74100,0%36100,0%51100,0%244100,0%405
1,4%14,5%25,7%31,2%32,1%9
1,5%16,7%21,9%11,2%31,8%7
7,8%62,6%15,8%33,9%104,8%19
5,7%49,1%34,8%29,8%248,3%34

52,4%3944,6%1633,2%1746,8%11445,9%186
31,2%2332,4%1248,5%2537,0%9037,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%74100,0%36100,0%51100,0%244100,0%405
4,6%34,5%22,0%11,1%32,2%9
4,3%37,2%37,6%42,5%63,9%16
4,9%47,1%32,0%14,8%124,7%19

50,4%3756,2%2057,2%2946,3%11349,3%200
35,7%2625,0%931,1%1645,3%11039,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%7100,0%5100,0%5100,0%18100,0%35

32,0%2      6,3%2

19,2%1  19,7%15,7%19,5%3
  15,7%119,8%19,0%29,7%3

34,6%250,3%341,2%232,5%636,9%13

64,7%465,9%339,3%269,0%1263,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

      ,2%2,1%2

81,6%30881,1%8084,3%14379,1%68380,5%1215

18,4%7018,9%1915,7%2720,7%17819,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%70100,0%19100,0%27100,0%178100,0%293

      ,7%1,4%1

1,6%1    ,6%1,7%2
1,5%123,6%43,8%15,2%95,4%16

9,6%75,1%17,5%25,2%96,4%19

6,5%59,9%211,4%38,1%148,1%24

87,0%6171,2%1392,3%2585,7%15385,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%70100,0%19100,0%27100,0%178100,0%293
1,8%1    ,5%1,7%2

24,7%1719,0%46,9%221,0%3720,5%60
22,7%1641,2%835,4%923,8%4225,7%75
32,8%2326,8%520,9%631,3%5630,4%89

18,0%1313,0%236,8%1023,3%4222,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,7%3      ,2%3

87,2%32972,1%7180,6%13780,4%69481,6%1232

12,2%4627,9%2819,4%3319,6%16918,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%46100,0%28100,0%33100,0%169100,0%276
2,3%1    1,1%21,0%3
4,5%212,6%410,9%46,6%117,4%20

11,9%58,8%214,3%53,4%66,7%18
15,4%721,3%68,6%321,8%3719,1%53
65,9%3057,3%1666,1%2267,1%11365,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%46100,0%28100,0%33100,0%169100,0%276
  3,0%1  ,5%1,6%2

50,9%2350,6%1452,1%1751,9%8851,7%142
49,1%2346,4%1347,9%1647,5%8047,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%23100,0%13100,0%16100,0%80100,0%132
      2,3%21,4%2

95,7%2293,7%12100,0%1692,8%7594,2%124
4,3%16,3%1  4,9%44,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%1100,0%1100,0%4100,0%6

100,0%1100,0%1100,0%4100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%46100,0%28100,0%33100,0%169100,0%276
7,3%33,5%12,5%11,7%32,9%8
9,7%42,9%15,9%25,1%95,8%16

53,7%2574,9%2168,8%2358,7%9960,7%167
29,3%1418,7%522,7%734,5%5830,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%8100,0%2100,0%3100,0%11100,0%24

    29,9%1  3,5%1
15,7%145,4%1    8,5%2
30,5%2    6,9%113,3%3
12,4%1    53,7%629,9%7

53,7%454,6%170,1%239,4%548,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%211100,0%53100,0%79100,0%404100,0%746

9,8%2111,4%613,5%1110,7%4310,8%81

2,2%51,6%11,3%12,0%81,9%14

53,7%11340,0%2154,8%4356,2%22754,2%405

34,3%7247,0%2530,3%2431,1%12633,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

18,7%7112,4%1223,4%4018,2%15718,6%280

36,6%13853,8%5340,7%6942,3%36541,4%626

44,7%16933,8%3335,9%6139,5%34140,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
4,1%154,2%41,0%22,2%192,7%41
1,2%52,7%3,6%12,1%181,7%26

94,7%35893,2%9298,4%16795,7%82695,6%1443

11,4%338,8%67,0%78,8%519,3%96

5,2%15  3,9%46,9%405,7%59

83,4%23891,2%6189,1%9084,3%48985,0%878
31,3%11824,5%2430,3%5126,1%22527,8%419
15,7%5916,9%1713,8%2313,4%11614,3%215
53,0%20058,6%5855,9%9560,5%52258,0%875
10,8%414,1%47,0%128,0%698,3%126
68,0%25774,7%7472,6%12365,4%56467,5%1019
21,2%8021,2%2120,4%3526,6%23024,2%365

1,6%6  ,6%1,5%5,8%12

1,5%61,6%22,7%53,2%282,6%39

96,9%36698,4%9796,8%16496,3%83196,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
11,8%456,1%68,8%157,9%688,9%134
12,7%4812,7%1310,3%179,7%8410,7%162
75,5%28581,2%8080,9%13782,4%71180,4%1214
10,0%386,6%77,7%136,0%527,2%109
11,9%457,4%78,5%158,8%769,5%143
78,1%29586,0%8583,8%14285,2%73683,3%1258
27,2%10318,5%1819,7%3417,2%14920,1%304
11,3%439,3%99,6%1610,8%9310,7%161
61,4%23272,2%7270,7%12072,0%62169,2%1045

7,9%1214,3%125,3%63,5%165,7%46
86,9%13371,3%5884,7%10488,5%39585,9%690

5,1%814,5%1210,0%128,0%368,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

50,2%19038,1%3845,7%7845,8%39546,4%700

5,8%223,4%35,0%85,7%495,5%83

43,9%16658,5%5849,4%8448,6%41948,2%727
8,5%3215,0%159,9%179,0%789,4%142
2,7%103,3%32,9%52,8%242,8%42

88,8%33581,6%8187,2%14888,3%76287,8%1326

32,6%12311,2%1116,1%2719,6%16921,9%331

10,2%3914,0%149,5%1614,7%12713,0%196

57,2%21674,8%7474,4%12665,7%56765,1%983

28,7%1095,2%512,5%2115,4%13317,7%268

5,7%212,5%24,1%74,2%364,5%67

65,6%24892,2%9183,4%14280,4%69477,8%1175

28,1%10642,1%4223,1%3919,3%16723,4%354

7,6%296,1%610,3%1710,0%869,2%139

64,3%24351,8%5166,6%11370,7%61067,4%1018

29,7%11239,3%3923,3%4020,9%18024,6%371

6,9%266,8%713,0%229,0%788,8%133

63,4%24053,9%5363,7%10870,1%60566,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

45,1%17150,0%5047,1%8038,4%33141,8%631

3,8%142,6%3,6%13,5%303,2%48

51,1%19347,4%4752,3%8958,1%50255,0%831
18,0%6812,1%128,8%1513,0%11213,7%207
13,7%5211,3%1110,6%1813,0%11212,8%193
68,3%25876,6%7680,6%13774,0%63973,5%1110
34,6%13116,3%1622,0%3725,3%21826,7%403
4,3%16,8%12,3%43,1%263,1%47

61,1%23182,9%8275,7%12971,6%61870,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
5,3%203,5%32,4%45,4%464,9%74
2,7%102,5%21,2%22,5%212,4%36

92,1%34894,0%9396,3%16492,2%79692,7%1400

37,1%14045,3%4543,7%7432,6%28135,8%540

9,0%349,4%910,1%1710,4%9010,0%151

53,9%20445,4%4546,2%7857,0%49254,2%819

18,9%7222,1%2222,0%3714,6%12617,0%257

5,2%202,5%24,6%84,1%354,3%65

75,9%28775,4%7573,5%12581,3%70278,7%1188
8,9%345,1%52,0%35,2%455,8%88
9,1%345,1%54,1%77,0%607,1%107

82,0%31089,8%8993,8%15987,8%75887,1%1316
6,6%255,0%55,4%97,0%616,6%100
3,0%114,2%45,4%93,9%333,8%58

90,3%34190,8%9089,2%15189,1%76989,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,5%2  ,6%1,7%6,6%9

,9%44,1%43,1%52,6%222,3%35
1,7%71,7%23,9%73,3%292,9%44

2,9%112,6%32,3%43,8%333,3%50
5,9%225,1%513,8%2310,8%939,5%144

90,1%34188,1%8779,8%13681,3%70183,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%26100,0%9100,0%30100,0%129100,0%195

      ,8%1,5%1

      1,6%21,1%2
      3,1%42,0%4

7,5%28,9%1  5,2%74,9%9

32,1%928,7%340,1%1225,2%3228,6%56

60,3%1662,5%659,9%1864,2%8362,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud 
tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama 
teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%26100,0%9100,0%30100,0%129100,0%195

  8,9%1    ,4%1
      ,8%1,5%1
    3,4%11,4%21,4%3

3,6%1    1,5%21,5%3
11,8%3  4,2%16,8%96,7%13

33,0%918,1%238,0%1236,4%4735,3%69

51,6%1473,0%754,4%1653,2%6954,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud 
tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama 
teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%26100,0%9100,0%30100,0%129100,0%195

    3,4%1,7%11,0%2
      1,7%21,2%2

  8,7%13,2%15,6%74,6%9
3,6%18,9%19,1%37,5%107,3%14

20,3%518,1%225,8%819,1%2520,3%40
31,0%828,1%323,9%728,4%3728,0%55

45,0%1236,1%340,9%1241,3%5341,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud 
tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama 
teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%26100,0%9100,0%30100,0%129100,0%195

    2,6%1  ,4%1

    2,7%1,8%11,0%2
      2,8%41,9%4

3,8%1    3,2%42,6%5

15,2%48,9%112,3%416,9%2215,6%30

81,1%2191,1%882,4%2576,3%9878,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud 
tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama 
teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%1100,0%2100,0%5100,0%21100,0%28

      3,8%12,8%1
  49,4%1    2,9%1
      3,9%12,9%1
      3,9%12,9%1
    17,7%1  2,9%1
    18,1%1  3,0%1
      4,0%13,0%1
    20,9%1  3,4%1

100,0%1      3,5%1
      5,0%13,7%1
      5,0%13,7%1
      5,0%13,8%1
      6,3%14,7%1
      8,8%26,5%2
      12,4%39,3%3
    21,2%18,7%210,0%3
      14,1%310,5%3
    22,0%114,9%314,7%4
  50,6%1  23,0%520,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama 
teene
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,3%1  2,5%41,6%141,3%19

,8%33,3%35,3%92,6%222,5%38
2,5%94,1%45,8%105,0%434,4%66

11,9%4510,9%116,8%127,4%648,7%131
85,0%32182,5%8281,2%13884,8%73284,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt 
osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%12100,0%7100,0%20100,0%67100,0%105
      1,4%1,9%1

63,4%775,5%591,9%1979,3%5379,8%84
36,6%424,5%28,1%219,3%1319,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%4100,0%2100,0%2100,0%13100,0%20

29,7%1      6,2%1
  49,5%149,3%17,8%112,8%3

47,1%250,5%1  34,7%435,8%7
23,2%1  50,7%157,5%745,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,8%3  1,7%31,6%141,3%20

,9%3,8%11,7%32,7%232,0%31
12,5%475,3%54,6%84,1%366,4%96

9,4%3612,8%1317,1%2917,6%15215,2%230
23,8%9038,0%3838,4%6539,1%33835,1%531
59,0%22351,8%5148,5%8246,0%39749,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud 
teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

1,8%72,8%31,1%23,0%262,4%37
10,0%386,0%66,6%1110,0%869,4%141

16,7%6312,8%1316,5%2815,1%13015,5%234
22,7%8617,7%1821,4%3614,5%12517,5%265

21,3%8015,5%1520,3%3420,1%17320,1%304
37,7%14249,5%4945,1%7746,6%40344,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
17,1%6412,1%1213,8%2314,9%12915,1%229
69,5%26374,0%7373,9%12573,3%63372,5%1094

6,6%2510,4%107,0%126,2%536,7%100

6,8%263,5%45,4%95,6%485,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
1,0%4,8%13,0%5,9%81,2%18

47,6%18049,0%4937,5%6431,0%26837,1%560
51,4%19450,1%5059,5%10168,1%58861,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%194100,0%50100,0%101100,0%588100,0%933
4,8%98,6%44,4%47,3%436,5%61
1,8%44,9%22,8%31,4%81,8%17
7,1%147,2%43,9%46,8%406,5%61

41,8%8132,6%1648,2%4944,9%26444,0%410
44,5%8646,7%2340,8%4139,6%23341,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%194100,0%50100,0%101100,0%588100,0%933

1,9%4  2,0%21,0%61,2%11
3,0%66,9%34,7%53,7%223,8%36
2,7%58,8%43,6%43,9%233,9%36

11,0%215,2%37,8%812,2%7211,1%104

28,1%5517,7%922,0%2223,3%13723,8%222
27,2%5327,3%1420,7%2124,0%14124,5%228

34,9%6826,4%1325,4%2632,1%18931,7%295

46,5%9044,8%2246,5%4744,3%26145,0%420

68,0%13270,7%3569,6%7069,9%41169,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
,5%22,6%32,2%41,6%141,5%22

73,7%27975,9%7568,1%11666,7%57669,2%1045
25,8%9721,5%2129,7%5031,7%27429,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%97100,0%21100,0%50100,0%274100,0%443
1,3%1    1,1%31,0%4

78,4%7687,1%1973,6%3768,4%18772,1%319
9,0%99,1%217,2%917,9%4915,4%68

11,4%113,8%19,2%512,6%3511,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%20100,0%3100,0%13100,0%83100,0%119

      1,2%1,8%1
      6,1%54,3%5

27,1%535,8%130,0%427,5%2327,9%33
56,5%11  29,6%430,2%2533,8%40
47,6%9100,0%370,3%972,3%6068,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

4,1%154,4%45,1%94,4%384,4%66

82,8%31384,5%8486,8%14783,3%71983,7%1263

13,1%5011,1%118,1%1412,3%10611,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
18,5%7017,0%1723,2%3913,8%11916,2%245
33,4%12650,1%5038,6%6639,1%33838,3%579
35,9%13625,2%2527,6%4738,7%33435,9%541

9,2%355,3%57,1%125,2%456,4%97
3,0%112,4%23,5%63,2%283,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%46100,0%8100,0%18100,0%73100,0%145

  23,4%29,9%24,0%34,5%6

49,9%2342,3%354,8%1038,7%2844,5%64

50,1%2334,3%335,3%657,3%4251,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,5%21,7%2  ,8%7,7%10

15,2%575,2%510,2%1712,6%10912,5%189
10,3%3927,6%2716,4%2812,8%11113,6%205

20,4%778,8%915,3%2617,0%14717,1%258

20,1%7610,4%1014,3%2417,3%15017,2%260

25,0%9519,9%2023,3%4026,0%22425,0%378

26,9%10219,8%2026,9%4625,9%22325,8%390

28,5%10822,1%2231,7%5429,5%25429,0%438

36,3%13717,1%1723,9%4129,1%25129,5%445
33,5%12725,0%2533,2%5633,9%29333,1%500

34,5%13022,6%2243,4%7444,2%38240,3%608

60,2%22752,9%5256,2%9561,3%52959,9%905

76,5%28958,7%5865,2%11171,2%61571,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

12,3%4617,8%1814,5%2511,8%10212,6%191

8,2%318,6%89,7%167,5%658,0%121

79,5%30073,6%7375,8%12980,7%69679,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
2,3%9    ,7%61,0%15

55,3%20916,8%1729,6%5032,9%28437,1%560
42,4%16083,2%8270,4%11966,4%57361,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
15,6%592,8%35,8%107,0%618,8%132

,3%11,0%1    ,1%2
3,5%134,3%43,3%63,9%333,7%56

56,5%21357,4%5763,7%10861,6%53260,3%910
24,1%9134,6%3427,3%4627,5%23727,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,8%3,8%11,8%31,7%151,4%22
7,7%291,8%22,1%43,1%274,1%61

5,8%227,4%75,6%95,2%455,6%84

8,1%315,9%610,4%188,7%758,6%129

7,1%279,5%99,7%1610,0%869,2%139

9,4%3511,5%1111,4%1910,6%9210,4%158
77,1%29176,6%7676,0%12977,8%67277,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

1,2%41,7%21,1%21,0%81,1%16
1,3%52,5%22,3%42,6%222,2%33

2,1%86,9%74,1%73,3%293,4%51
7,6%291,8%21,7%33,1%274,0%60

4,8%186,0%67,1%127,3%636,6%99

7,7%297,8%815,4%2610,1%8710,0%150
78,5%29782,0%8174,4%12678,2%67578,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

30,8%1166,1%67,9%1314,9%12817,5%264

18,5%7017,6%1721,8%3718,4%15918,7%283
10,1%3811,0%1119,3%3316,0%13814,6%220
12,9%4916,4%1615,1%2617,7%15316,1%243
27,7%10548,9%4835,8%6133,1%28633,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

1,1%41,8%21,0%22,5%222,0%29
5,8%226,0%65,7%107,2%626,6%99

12,1%465,2%512,5%2110,0%8710,5%158
19,9%755,2%56,8%128,9%7711,1%168

12,5%4720,4%2021,8%3714,2%12315,0%227

52,6%19962,4%6255,1%9360,0%51857,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
5,8%222,6%32,7%52,5%223,4%51

46,0%17418,8%1925,1%4323,6%20429,1%439
48,1%18278,6%7872,2%12373,9%63867,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%182100,0%78100,0%123100,0%638100,0%1020
,6%11,1%1,8%1,9%6,9%9
,5%11,0%1  ,7%4,6%6

2,5%51,1%14,0%51,4%91,9%19
47,1%8639,8%3145,6%5641,0%26242,5%434
49,3%9057,0%4449,6%6156,0%35854,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%6100,0%2100,0%5100,0%13100,0%25

14,8%1    7,8%17,3%2

      15,5%28,1%2
    59,7%3  11,5%3

  100,0%220,7%123,2%322,7%6

32,4%250,8%1  23,5%322,7%6

52,8%3  19,6%137,7%535,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
7,2%278,6%910,0%179,2%798,8%132

51,6%19555,1%5545,2%7749,4%42649,9%753
41,1%15536,3%3644,8%7641,4%35741,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%155100,0%36100,0%76100,0%357100,0%625

1,4%2  3,9%31,6%61,7%11
3,7%62,3%13,0%22,3%82,7%17
4,4%72,3%111,0%82,8%104,1%26

15,8%255,0%27,0%510,1%3610,8%68
14,3%2226,0%916,1%1218,2%6517,4%109
20,2%3130,7%1117,2%1320,7%7420,7%129
20,4%3263,6%2329,8%2336,7%13133,4%209
39,8%6226,1%924,1%1835,2%12634,5%216

54,4%8541,7%1545,8%3549,4%17749,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%79100,0%31100,0%56100,0%257100,0%423
10,9%96,4%23,6%22,6%74,6%19

22,8%1832,0%1029,9%1729,4%7628,4%120

21,5%178,6%321,6%1218,7%4818,9%80

17,5%1420,9%622,2%1222,5%5821,4%90

27,3%2132,2%1022,6%1326,8%6926,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
2,1%8,8%1,5%1,6%51,0%15

58,8%22262,5%6257,1%9754,1%46756,1%848
24,3%9227,9%2826,0%4430,1%25928,0%423
14,9%568,7%916,5%2815,2%13214,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi 
tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%148100,0%36100,0%72100,0%390100,0%647

2,4%4  2,5%22,1%82,1%14

1,4%2  2,8%22,9%112,4%15

5,3%8  6,4%54,1%164,4%29

10,8%1611,4%411,4%810,5%4110,7%69
8,9%13  10,7%814,5%5712,0%78

16,7%257,2%318,9%1423,9%9320,7%134

75,4%11261,0%2259,9%4352,3%20459,0%381

45,3%6773,9%2761,6%4462,8%24559,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

  ,8%1  ,1%1,1%2
,6%2    ,4%3,4%5

1,9%7  1,4%2,6%51,0%14

1,7%61,0%11,2%21,3%111,3%20
3,2%121,6%21,1%21,9%162,1%32

4,5%174,2%47,6%133,8%324,4%67

4,8%185,8%64,5%84,8%414,8%73

86,6%32790,7%9088,3%15089,8%77588,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

23,2%8824,7%2430,1%5126,2%22725,8%390

65,2%24769,6%6960,5%10364,9%56064,8%979

11,5%445,8%69,4%168,8%769,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
14,5%5514,6%1413,5%2312,3%10613,1%198
60,5%22956,9%5660,5%10361,8%53461,0%921
25,1%9528,5%2825,9%4425,9%22425,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

2,5%105,0%51,6%33,0%262,9%43

10,9%412,5%26,2%104,8%426,3%96

8,1%3111,1%119,0%156,0%517,2%108

11,6%443,8%411,1%1910,0%8610,1%153

11,1%424,5%49,2%1611,5%9910,7%161

12,8%488,0%811,2%1911,4%9811,5%174
18,1%6824,3%2421,6%3722,2%19221,2%321

19,1%7214,1%1426,2%4522,3%19321,4%323

25,3%9633,0%3330,9%5229,1%25128,6%432
30,2%11444,8%4433,1%5636,2%31234,9%527
32,5%12348,8%4838,3%6539,3%33938,1%576
55,7%21018,0%1833,5%5746,3%39945,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning 
krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
13,5%516,1%610,5%189,1%7910,2%154
67,8%25683,9%8370,7%12067,7%58469,1%1044
18,7%7110,0%1018,7%3223,2%20020,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%71100,0%10100,0%32100,0%200100,0%312

1,8%1  6,3%22,7%52,8%9
3,1%28,3%15,8%22,0%42,8%9
1,5%1  11,9%42,5%53,2%10
1,4%1  3,1%14,7%93,7%11
1,5%18,1%13,2%17,5%155,7%18
4,1%39,6%13,0%18,5%177,0%22
7,7%518,0%26,1%28,7%178,5%26
6,3%4  9,4%310,3%219,0%28
7,2%58,3%114,9%511,6%2310,8%34

28,0%2019,8%218,2%621,8%4422,8%71

49,0%3528,0%336,3%1228,8%5834,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,3%13,3%32,2%41,0%91,1%17

89,5%33885,3%8586,5%14784,3%72885,9%1297

9,9%3710,5%1010,7%1813,6%11712,1%183

,3%1,8%1,6%11,1%10,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%38100,0%11100,0%19100,0%127100,0%196

5,3%2  5,3%12,4%33,1%6
12,4%5  5,1%11,4%23,9%8

  23,6%35,0%13,9%54,3%9

3,4%1  9,2%25,7%75,3%10

2,7%121,8%214,5%38,7%118,8%17

11,4%4  10,3%29,3%129,3%18
20,4%87,3%140,5%814,6%1917,9%35

23,8%945,9%524,6%531,4%4030,0%59
20,7%88,7%110,0%240,1%5131,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
2,7%102,5%2,5%11,3%111,6%25

91,7%34795,0%9494,4%16093,1%80493,0%1405
5,6%212,5%25,2%95,6%485,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

,3%1      ,1%1
2,9%112,0%21,1%21,5%131,8%28

4,1%155,1%52,3%43,2%273,4%52
9,1%345,8%69,3%168,0%698,3%125

11,9%454,5%47,5%137,8%678,6%129

19,8%7517,1%1723,5%4022,6%19521,6%327
36,4%13749,6%4948,1%8246,6%40244,4%670
53,0%20062,9%6270,3%11963,5%54861,6%930
65,6%24875,0%7474,9%12771,7%61970,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

      ,4%3,2%3
3,5%131,6%22,5%41,5%132,1%32
5,9%22,8%14,6%85,2%455,0%76

9,6%3615,5%157,0%129,6%839,7%146

14,8%5614,5%1410,9%1912,7%10913,1%199
14,7%5615,3%1515,5%2614,2%12214,5%219

12,6%4810,9%1113,4%2316,9%14615,0%227
67,4%25571,4%7176,5%13072,3%62471,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
13,2%508,9%911,2%1912,8%11112,5%188

3,1%126,6%72,9%55,7%494,8%72
29,0%11021,3%2123,7%4022,8%19724,4%368
34,1%12934,6%3434,5%5837,3%32236,0%544
20,5%7828,6%2827,7%4721,4%18522,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
10,1%389,5%99,6%168,4%729,0%136
34,3%13047,8%4742,3%7231,2%26934,3%518

,9%4  ,6%11,0%9,9%14
,3%1,8%1  1,0%9,7%10
,3%11,7%21,0%2,6%5,6%10
,9%3    1,0%8,8%12

4,5%173,3%34,5%83,6%313,9%59
2,5%102,8%3,5%13,9%343,1%47

,6%2  1,0%22,2%191,5%23
3,9%153,5%34,4%76,8%595,6%84
9,1%344,1%49,0%1511,9%10310,4%157

14,3%549,5%99,0%1513,2%11412,8%193
18,2%6917,0%1718,1%3115,2%13116,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510
12,0%4511,7%126,3%118,1%709,1%138
27,2%10325,4%2531,2%5324,5%21226,0%393
17,2%6524,7%2523,6%4020,3%17620,2%305
34,8%13132,1%3234,8%5941,1%35538,2%577

8,8%336,0%64,1%75,9%516,4%97
5,8%226,6%75,4%93,9%344,7%71

25,5%9629,8%2932,8%5626,3%22727,1%409
24,5%9225,4%2525,9%4425,9%22325,5%385
35,5%13433,0%3334,3%5838,7%33437,0%559

8,8%335,2%51,6%35,2%455,7%86
3,3%125,8%63,3%63,1%273,3%50

34,9%13233,1%3336,4%6228,5%24631,3%473
30,2%11433,3%3323,1%3926,5%22927,5%415
26,5%10023,4%2332,8%5636,4%31432,6%493

5,2%204,3%44,5%85,5%475,2%79
4,5%173,3%32,2%44,4%384,1%62

40,3%15253,7%5360,3%10246,8%40447,2%712
30,8%11632,3%3223,6%4028,8%24928,9%437
20,0%768,0%811,9%2017,1%14816,7%252

4,4%172,7%32,0%32,8%243,1%47
3,8%143,3%32,0%33,0%263,1%47

41,5%15753,7%5358,6%10048,4%41848,2%727
31,4%11931,4%3127,1%4629,4%25429,8%450
19,5%748,0%811,3%1916,5%14216,1%243

3,8%143,5%31,0%22,7%232,8%42
4,4%175,8%61,1%23,3%293,5%53

30,0%11334,4%3440,0%6830,5%26331,7%479
27,3%10329,0%2926,8%4628,3%24427,9%422
34,0%12925,6%2531,7%5433,0%28532,6%492

4,3%165,3%5,5%14,9%434,3%65
3,8%145,0%52,0%32,3%202,8%43

34,8%13238,3%3842,1%7136,6%31636,9%557
32,8%12430,2%3032,6%5532,4%28032,4%489
26,2%9922,2%2221,0%3624,6%21224,4%369

2,4%94,3%42,2%44,1%353,5%52
3,9%153,3%31,0%21,3%122,1%31

57,7%21870,7%7067,0%11464,1%55363,3%955
26,1%9920,7%2126,2%4423,2%20124,1%364
11,4%432,6%34,1%78,4%728,3%125

,9%32,7%31,7%32,9%252,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

    ,5%1,1%1,1%2

    ,6%1,1%1,1%2

,6%2      ,2%2
1,5%6,8%11,1%21,0%91,1%17

,9%4,8%11,1%22,7%242,0%30
2,6%10  7,7%133,1%273,3%50

2,8%1010,9%116,9%125,7%495,4%82

7,0%261,8%211,5%198,5%738,0%121

5,7%222,6%39,2%1611,7%1019,3%141

81,2%30783,1%8272,6%12373,6%63576,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%65100,0%16100,0%45100,0%219100,0%345

7,0%55,0%17,4%36,3%146,5%22

7,9%55,1%16,9%37,6%177,5%26
13,8%95,1%14,4%27,6%178,2%28
16,5%115,1%112,5%69,8%2211,2%39

6,7%411,2%220,2%915,1%3314,0%48
16,5%116,0%115,7%717,9%3916,8%58
12,6%820,7%316,6%718,6%4117,3%60

36,0%2446,9%734,2%1535,3%7835,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%65100,0%16100,0%45100,0%219100,0%345
8,8%65,1%116,6%710,2%2210,5%36
5,4%4    ,5%11,3%5
3,5%25,2%13,7%23,6%83,6%13

54,6%3653,0%860,0%2765,0%14361,9%214
27,7%1836,7%619,7%920,7%4522,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%6100,0%1100,0%2100,0%9100,0%17

      11,4%15,9%1
      11,5%15,9%1
  100,0%151,2%1  9,7%2

17,1%1    14,4%113,2%2

56,1%3  100,0%225,5%241,7%7

43,9%3100,0%148,8%137,3%343,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%378100,0%99100,0%170100,0%863100,0%1510

    1,2%2,1%1,2%3
4,8%18  ,6%13,7%323,4%51
3,5%131,8%22,4%46,9%595,2%78
5,8%223,4%37,0%126,0%515,9%89
7,3%276,7%79,2%169,9%869,0%135

10,2%3914,7%159,5%1610,2%8810,4%158
8,8%339,5%911,7%2012,5%10811,3%171

17,1%6410,5%1012,5%2114,1%12114,4%218
17,8%675,9%612,7%2216,8%14515,8%239

13,7%5212,9%1319,3%3317,0%14616,2%244
21,3%819,7%1015,0%2519,1%16518,6%281
12,3%4618,3%1823,5%4020,9%18118,9%285
14,7%5622,3%2217,4%3021,1%18219,2%289
18,5%7018,8%1915,9%2721,0%18119,7%297

33,3%12629,6%2921,8%3720,3%17524,3%368
23,5%8924,8%2525,3%4327,5%23726,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
Üksik, pole kunagi olnud abielusLeskLahutatud/elate lahusAbielus/vabaabielus

PerekonnaseisKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%178100,0%54100,0%88100,0%490100,0%810

2,2%41,6%1  1,2%61,3%10
3,7%73,1%21,1%12,0%102,4%19

5,9%119,5%54,3%47,3%366,8%55
17,6%3128,2%1515,9%1419,0%9319,0%154
16,7%3031,5%1720,3%1820,7%10120,5%166
23,9%4337,0%2031,5%2830,7%15029,7%241
27,8%4948,6%2645,5%4035,0%17135,4%287

30,1%5453,2%2938,6%3438,3%18737,5%304
76,8%13728,2%1554,7%4864,6%31663,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
11,3%362,5%53,5%54,3%95,5%204,6%125,8%88

3,4%114,9%109,3%158,6%189,0%328,5%227,1%108
19,3%6228,2%5724,8%3920,9%4428,5%10331,2%8125,5%386
51,2%16555,4%11150,7%8052,7%11045,5%16447,5%12449,9%754
14,7%479,1%1811,7%1813,5%2811,5%418,2%2111,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
7,0%231,6%33,3%53,8%81,2%43,1%83,4%51
3,4%113,6%74,9%86,0%125,1%193,7%104,4%67

15,6%5017,8%3618,2%2915,6%3325,6%9223,0%6019,8%299
54,0%17461,3%12358,3%9158,8%12352,1%18858,0%15156,3%850
20,0%6415,6%3115,3%2415,9%3316,0%5812,2%3216,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
5,3%172,4%53,7%61,6%32,8%101,4%43,0%45
7,4%245,9%129,9%1612,6%2613,0%479,8%269,9%150

30,5%9835,8%7233,8%5331,0%6537,1%13444,8%11735,7%539
41,8%13540,9%8238,7%6140,3%8435,5%12834,5%9038,4%580
14,9%4814,9%3013,8%2214,5%3011,6%429,5%2513,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

1,2%4,6%1,6%1,5%1,8%3  ,7%10

,3%11,1%2  1,3%31,0%4,5%1,7%11
1,3%41,4%31,9%3,9%2,2%1,8%21,0%15

1,5%53,9%8  1,4%31,2%4,7%21,4%22

1,8%61,9%4  1,6%32,5%9,4%11,5%23
1,0%3  1,2%21,6%33,2%121,1%31,5%23

,6%21,0%21,9%32,0%43,1%111,1%31,7%25
2,2%73,5%7,8%11,4%3,9%31,8%51,8%26

1,5%52,0%42,4%44,0%81,9%71,5%42,1%32
2,5%82,7%52,4%42,1%42,4%92,8%72,5%38
2,2%74,9%103,4%51,7%42,4%94,0%103,0%45

2,6%84,2%82,3%44,2%92,7%102,7%73,0%46

4,0%132,4%52,4%41,6%34,2%152,6%73,1%47
3,8%121,9%44,1%64,3%92,5%92,9%83,2%48

2,3%73,1%64,4%73,3%73,9%142,8%73,2%49
3,4%113,0%64,3%73,3%73,9%141,6%43,2%49

2,8%97,3%156,8%115,2%115,0%184,2%114,9%74

6,1%204,9%104,8%73,5%76,4%232,9%85,0%75

6,0%195,7%127,7%122,3%54,7%174,6%125,1%77

4,0%136,7%145,7%95,3%114,9%185,6%145,2%79

4,8%155,9%128,7%143,5%75,8%214,1%115,3%80

7,4%2410,1%207,5%128,5%187,6%284,1%117,4%112
6,2%208,1%167,7%1210,4%229,2%3310,6%288,7%131

8,2%266,3%139,9%1610,7%226,9%2517,0%449,7%146
32,8%10524,2%4922,3%3525,7%5425,4%9227,8%7326,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,3%11,1%2,6%1,9%2,2%1,4%1,5%8

,3%1,4%11,4%21,6%31,1%4,4%1,8%12

,9%3,5%11,1%22,2%5,8%3,7%21,0%15
,9%31,9%41,9%3,5%11,2%41,3%31,2%18

,9%32,0%41,6%31,3%31,1%41,0%31,2%19
,9%32,0%4,6%13,6%81,8%7,7%21,6%24

2,1%75,1%101,5%22,8%61,2%42,3%62,3%35

2,5%84,4%96,8%113,3%75,2%193,0%84,0%61

4,9%164,5%92,2%35,0%104,1%154,0%104,2%64

3,9%137,3%154,8%83,4%76,5%233,3%94,9%74

3,9%123,3%76,5%103,7%88,0%294,5%125,1%77

5,0%164,9%109,1%142,9%66,7%2410,7%286,5%98

4,1%136,6%139,2%145,7%127,1%267,9%216,6%99

6,5%2110,0%204,2%75,8%126,2%228,4%226,9%104
12,2%397,3%158,6%1310,6%226,3%236,6%178,6%129
16,7%549,2%1911,5%1811,5%247,3%2612,3%3211,5%173
11,5%3715,2%319,3%1515,1%3112,6%469,8%2512,2%185

41,1%13249,1%9945,6%7243,8%9250,3%18244,7%11645,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
    ,8%1  ,3%1  ,1%2

,8%3,4%11,3%22,3%53,2%121,7%51,8%27
7,8%253,8%87,2%1110,1%2115,7%5616,3%4310,9%164

29,0%9332,1%6536,0%5637,8%7943,1%15641,3%10836,9%556
36,9%11945,9%9243,6%6837,5%7830,7%11131,6%8236,5%551
25,5%8217,8%3611,0%1712,3%267,0%259,0%2413,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
1,3%4,4%1    ,2%1  ,4%6

70,2%22666,6%13466,5%10457,9%12150,8%18355,2%14460,4%912
28,5%9233,0%6633,5%5342,1%8849,0%17744,8%11739,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%92100,0%66100,0%53100,0%88100,0%177100,0%117100,0%592
2,2%21,4%1    ,6%1  ,7%4

19,3%1823,5%1624,9%1319,2%1712,2%2222,1%2618,7%111

48,7%4543,7%2946,1%2446,6%4149,7%8844,9%5247,2%279
29,8%2731,5%2128,9%1534,1%3037,6%6733,0%3933,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
9,3%304,8%105,7%9,6%11,4%53,2%84,2%63

22,5%7215,2%3119,7%3115,9%3316,0%5815,5%4017,6%266
13,8%4423,1%4622,0%3520,3%4215,6%5621,6%5618,6%280
16,5%5319,6%3919,7%3121,9%4620,0%7219,8%5119,4%293
20,4%6614,7%3014,5%2316,0%3322,0%7919,5%5118,6%281
17,6%5722,6%4618,4%2925,3%5325,0%9020,4%5321,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,3%1    ,8%2,2%1  ,2%3
,3%1    ,5%1  1,8%5,4%7

8,1%265,5%116,7%107,3%1510,3%377,1%187,8%118

11,3%369,3%1910,7%1714,2%3015,9%5710,7%2812,4%187
17,7%5716,2%3315,8%2518,7%3923,7%8520,1%5219,3%291
31,2%10019,2%3922,5%3516,6%3517,4%6316,1%4220,8%314
38,2%12347,7%9642,8%6742,1%8837,5%13536,4%9540,0%604
37,1%11944,3%8943,0%6749,1%10353,2%19247,8%12546,0%695
55,5%17963,4%12762,9%9967,4%14172,7%26273,0%19066,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%220100,0%163100,0%122100,0%173100,0%298100,0%214100,0%1190

,9%2,6%12,6%3,5%1,3%1  ,7%8

,4%11,2%22,1%3,8%11,0%3  ,8%10

  ,8%12,5%32,2%41,0%3,9%21,1%13

,9%2,5%1,7%1,6%12,9%91,4%31,4%16
,4%11,8%32,5%31,7%32,1%62,2%51,7%21

1,0%23,3%5  3,0%52,6%81,6%32,0%24
1,3%32,6%44,9%61,6%31,8%52,5%52,2%26

2,5%5,8%12,4%34,1%72,0%62,9%62,4%29
1,7%41,8%32,3%32,8%54,8%141,5%32,7%32
6,0%134,8%8,8%12,6%53,5%114,0%93,8%46
3,5%82,9%57,3%94,4%83,6%113,9%84,0%48

2,1%55,6%95,6%76,3%113,0%96,2%134,5%54
3,6%87,2%123,0%45,9%104,9%153,6%84,7%56

6,6%154,7%83,2%43,2%65,3%165,2%114,9%59
8,0%183,1%53,8%58,3%145,1%152,5%55,2%62
7,1%163,9%64,8%64,6%87,0%214,5%105,6%66

6,3%146,8%116,6%87,9%145,4%164,2%96,0%72
16,3%368,6%1413,1%1611,6%2016,4%4918,0%3914,6%174

47,0%10458,3%9557,1%6952,8%9252,4%15652,4%11252,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis 
on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%220100,0%163100,0%122100,0%173100,0%298100,0%214100,0%1190

1,0%22,0%3,8%1,5%1,8%21,7%41,1%13

1,3%33,0%5,7%11,1%21,2%4,5%11,3%15
,9%22,4%41,5%21,0%21,7%51,4%31,5%17

3,3%7,6%1  2,0%32,2%7,8%21,7%20

,4%12,0%32,3%31,6%32,7%81,8%41,8%22

,8%2  4,0%52,5%41,9%62,9%61,9%23

1,9%42,4%44,2%51,0%22,8%81,6%32,3%27

2,8%64,2%73,2%41,5%32,3%72,0%42,6%31

2,3%52,6%42,6%33,6%62,4%73,4%72,7%33

3,2%71,2%21,6%23,0%53,1%94,5%102,9%35

5,1%114,4%74,6%63,2%62,8%84,8%104,0%48

8,6%194,7%89,3%116,7%127,2%216,4%147,1%85
13,5%3015,4%2515,0%1817,5%3014,0%4217,3%3715,3%182
15,0%3318,7%3018,3%2213,4%2317,8%5317,6%3816,8%199

18,7%4114,3%2313,4%1613,5%2320,6%6119,4%4117,4%207
30,8%6831,6%5128,2%3436,9%6428,9%8625,9%5530,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
100,0%1    100,0%2100,0%1  100,0%3
100,0%1    100,0%2100,0%1  100,0%3
100,0%36100,0%19100,0%17100,0%30100,0%57100,0%28100,0%187

  5,5%1    3,1%2  1,5%3
23,3%827,8%523,2%416,9%520,5%1218,3%521,1%39
76,7%2866,7%1376,8%1383,1%2576,4%4481,7%2377,4%145

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695
,9%14,5%4  1,6%21,0%21,6%21,5%11

12,2%1512,2%1114,2%1014,3%1519,4%3717,6%2215,7%109
86,9%10483,3%7485,8%5884,1%8679,6%15380,8%10182,8%576

100,0%123100,0%96100,0%67100,0%88100,0%135100,0%95100,0%604
1,0%1  1,6%1  ,7%12,1%2,9%5

23,5%2914,9%1414,8%1020,0%1828,0%3821,6%2021,4%129
75,5%9385,1%8283,5%5680,0%7071,3%9676,4%7277,8%470

100,0%57100,0%33100,0%25100,0%39100,0%85100,0%52100,0%291
1,8%1      2,4%23,7%21,7%5

29,3%1728,0%922,2%620,0%823,8%2026,7%1425,2%73
69,0%3972,0%2377,8%1980,0%3173,8%6369,7%3673,1%213

100,0%179100,0%127100,0%99100,0%141100,0%262100,0%190100,0%998
3,4%6  2,1%2  ,6%2,4%11,0%10

21,7%3919,1%2414,1%1422,1%3124,4%6422,3%4221,5%214
75,0%13480,9%10383,9%8377,9%11075,0%19777,3%14777,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%36100,0%19100,0%17100,0%30100,0%57100,0%28100,0%187
5,4%2  5,0%1  1,8%12,9%12,5%5

47,5%1756,5%1122,3%457,2%1758,3%3356,5%1652,3%98
47,1%1743,5%872,8%1242,8%1340,0%2340,6%1145,2%84

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695
1,6%2      1,8%31,6%21,1%7

55,3%6660,7%5450,4%3463,0%6562,5%12064,1%8060,2%418
43,1%5139,3%3549,6%3337,0%3835,7%6934,3%4338,7%269

100,0%123100,0%96100,0%67100,0%88100,0%135100,0%95100,0%604
2,3%32,1%2  1,1%11,3%21,1%11,4%9

73,9%9172,1%6975,1%5085,3%7576,8%10479,6%7677,0%465
23,8%2925,9%2524,9%1713,6%1221,8%2919,4%1821,6%131

100,0%182100,0%130100,0%100100,0%143100,0%266100,0%193100,0%1013
3,5%6  ,8%11,8%3,9%21,4%31,5%15

67,1%12267,1%8766,2%6674,4%10668,7%18371,4%13869,3%702
29,5%5432,9%4333,0%3323,8%3430,4%8127,1%5229,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%90100,0%74100,0%59100,0%71100,0%135100,0%82100,0%512
3,6%3    5,3%4,6%12,3%21,9%10

5,0%54,4%38,7%52,8%23,5%56,1%54,8%25
  1,3%1  1,4%11,8%22,7%21,3%7

14,5%1314,2%1013,9%812,5%917,7%2418,5%1515,6%80
76,9%6980,1%5977,4%4678,0%5576,4%10370,4%5876,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%13100,0%11100,0%8100,0%10100,0%26100,0%18100,0%87

7,5%129,2%3  10,1%1    6,2%5
17,3%2      11,4%36,0%17,3%6

7,3%1  36,5%319,5%23,7%113,2%210,6%9
  14,3%225,1%2  18,6%54,7%110,9%9

8,5%1    19,8%216,4%417,0%312,0%10

8,3%120,0%223,2%28,1%120,5%524,1%418,2%16
61,1%836,5%415,2%150,6%532,4%957,1%1042,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
2,7%92,4%5  ,9%21,9%71,3%31,7%26

46,3%14947,5%9653,0%8348,2%10141,7%15136,9%9644,7%675
51,0%16450,1%10147,0%7451,0%10756,3%20361,8%16153,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%164100,0%101100,0%74100,0%107100,0%203100,0%161100,0%809
1,1%2          ,2%2
2,0%33,9%46,4%53,7%43,0%65,1%83,7%30

    1,1%1,8%1,9%2,6%1,6%5
,6%1      1,2%2,5%1,5%4

1,2%2      ,5%1,6%1,5%4
      2,5%31,8%41,2%21,0%8

2,6%42,0%22,6%21,5%21,4%3  1,6%13
2,4%43,2%34,9%42,8%33,2%74,0%63,3%27
2,2%41,0%14,1%31,7%21,4%34,2%72,4%19
3,5%6    1,8%21,1%26,8%112,6%21

1,9%32,3%22,6%2,9%1,9%21,2%21,5%12
5,8%1010,7%116,3%58,8%912,3%258,5%149,0%73
9,5%1610,0%1010,1%712,3%136,7%1413,0%2110,0%81
5,8%93,0%311,0%81,7%210,3%214,5%76,3%51

61,4%10163,9%6450,9%3861,5%6555,2%11249,8%8056,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
22,4%7213,0%269,9%1611,1%2314,4%5212,9%3414,7%223

37,9%12237,9%7642,5%6741,0%8643,0%15545,3%11841,3%624
1,9%61,5%3  2,1%41,9%71,1%31,5%23

,7%2  1,4%22,7%61,7%61,6%41,3%20

1,9%63,5%73,2%54,6%102,1%72,2%62,7%41

14,2%4621,6%4314,9%2315,0%3117,6%6410,2%2715,5%234

3,0%104,8%103,8%63,1%63,5%123,8%103,6%54
7,7%259,1%1811,8%1911,2%237,9%2911,0%299,4%142

10,3%338,6%1712,5%209,4%208,0%2911,8%319,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
6,5%214,1%84,3%72,1%42,1%73,9%103,8%58
3,2%103,7%72,1%34,8%103,8%144,0%113,7%55

14,5%477,7%1618,5%2913,9%2917,5%6316,0%4214,9%225
56,7%18368,6%13862,9%9962,8%13161,0%22058,9%15361,2%924
19,1%6115,9%3212,2%1916,4%3415,6%5617,1%4416,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
1,9%61,1%2,8%11,0%21,4%5  1,1%17

7,1%235,3%113,4%5,6%11,9%73,4%93,7%56
3,0%103,7%82,8%45,0%104,4%165,9%154,2%63

10,8%359,2%187,9%1210,0%2111,6%4213,4%3510,8%163
51,5%16652,1%10557,1%9054,3%11356,3%20352,3%13653,8%813
25,7%8328,6%5828,0%4429,1%6124,3%8824,9%6526,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
4,1%132,6%53,5%62,2%53,5%133,1%83,2%49

30,7%9933,2%6722,1%3524,2%5120,8%7529,7%7726,7%403
1,2%4,6%1  1,4%3,9%3,8%2,9%13
1,7%61,1%21,9%32,6%52,3%84,2%112,3%35

38,6%12438,3%7747,2%7443,8%9145,2%16336,9%9641,5%626
23,7%7624,2%4925,3%4025,7%5427,3%9925,3%6625,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%300100,0%191100,0%152100,0%208100,0%354100,0%253100,0%1456
12,8%387,4%149,8%157,2%156,4%236,6%178,4%122

5,5%174,6%95,9%97,3%157,1%255,5%146,1%88
10,2%3111,8%2214,2%2211,8%2411,7%4214,2%3612,1%177
29,8%8945,2%8643,7%6638,4%8039,5%14033,3%8437,4%545
41,6%12531,0%5926,4%4035,3%7335,3%12540,3%10236,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%179100,0%127100,0%99100,0%141100,0%262100,0%190100,0%998
8,6%155,1%71,9%24,8%76,2%162,9%55,2%52

22,7%4020,2%2620,8%2122,3%3129,9%7826,6%5124,7%247
12,7%2311,4%1510,1%1017,6%2516,5%4319,5%3715,3%152
27,8%5027,4%3534,5%3432,2%4527,7%7327,5%5229,0%289
28,2%5035,9%4632,8%3223,2%3319,7%5223,5%4525,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

299100,0%191100,0%152100,0%208100,0%354100,0%251100,0%1454
387,7%156,6%106,4%135,3%198,5%217,9%115
3310,3%2013,3%2015,0%3114,5%5113,5%3413,0%189

22982,0%15680,1%12178,6%16380,2%28478,0%19679,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%33100,0%20100,0%20100,0%31100,0%51100,0%34100,0%189
  4,9%1        ,5%1

8,3%3          1,4%3

3,1%116,7%3  3,2%15,2%35,3%25,2%10
      2,6%13,7%2  1,4%3

21,8%720,6%438,6%829,5%928,0%1432,8%1128,4%54

66,8%2257,8%1161,4%1264,7%2063,1%3261,9%2163,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%299100,0%191100,0%152100,0%208100,0%354100,0%251100,0%1454
10,0%308,5%169,9%156,5%144,8%176,2%167,4%107

4,9%154,8%95,2%85,8%125,6%204,2%105,1%74
5,0%156,7%135,4%88,2%176,0%217,6%196,4%93

12,9%3919,0%3624,6%3716,4%3421,5%7617,2%4318,3%266
29,5%8828,4%5432,5%4929,8%6229,2%10324,3%6128,7%418
37,7%11332,6%6222,3%3433,3%6933,0%11740,4%10234,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%299100,0%191100,0%152100,0%208100,0%354100,0%251100,0%1454
16,2%487,2%147,1%116,7%147,1%258,0%209,1%132

13,2%3914,4%2813,6%2113,3%2814,6%5215,7%3914,2%206

20,0%6022,8%4327,4%4220,3%4224,0%8519,2%4822,0%320
44,0%13249,2%9447,2%7251,9%10848,4%17148,6%12248,0%698

6,6%206,4%124,8%77,8%165,9%218,5%216,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%299100,0%191100,0%152100,0%208100,0%354100,0%251100,0%1454
3,2%101,3%33,0%5,6%11,4%51,8%51,9%28
2,1%62,2%42,9%42,6%51,7%63,7%92,4%36
7,5%228,0%155,3%810,1%2110,2%367,3%188,3%121

57,7%17356,2%10762,2%9463,1%13160,7%21563,4%15960,5%879
29,5%8832,2%6126,6%4023,6%4926,0%9223,8%6026,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%29100,0%20100,0%12100,0%26100,0%42100,0%28100,0%157

    8,0%1      ,6%1
    15,9%23,1%12,0%13,6%12,9%5

3,6%15,0%1  3,1%13,0%13,0%13,1%5
  16,6%3  3,7%14,5%23,6%14,5%7

3,5%1  16,2%23,7%17,8%33,6%15,3%8

24,0%7    16,0%414,4%68,2%212,4%19
34,4%1019,8%425,2%310,6%36,2%317,0%517,2%27

13,9%46,7%135,4%420,0%528,9%1216,7%520,3%32

22,9%715,6%314,1%227,8%729,9%1322,7%624,0%38

35,1%1051,7%1010,4%141,4%1137,0%1643,0%1238,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%299100,0%191100,0%152100,0%208100,0%354100,0%251100,0%1454
2,6%8,5%12,1%32,0%41,3%54,0%102,1%31

7,1%216,2%126,5%106,4%138,4%306,7%177,1%103
56,7%16961,2%11756,0%8549,0%10245,3%16050,0%12652,2%758

3,5%111,1%22,3%44,8%103,4%123,9%103,3%48
13,8%4114,9%2815,3%2314,5%3021,3%7515,8%4016,4%238
16,4%4916,1%3117,7%2723,3%4820,4%7219,5%4919,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%90100,0%59100,0%50100,0%78100,0%147100,0%89100,0%514
          2,2%2,4%2

2,8%33,8%23,9%22,1%22,8%4  2,5%13
  1,7%11,9%11,2%1    ,6%3

19,8%1810,9%613,3%716,2%1317,4%2620,4%1817,0%87

2,3%25,4%37,8%42,6%23,9%68,0%74,7%24

42,7%3941,4%2441,9%2142,4%3339,2%5833,2%2939,8%205

32,3%2936,9%2231,2%1635,5%2836,7%5436,1%3235,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%223100,0%134100,0%122100,0%158100,0%286100,0%183100,0%1107
1,1%32,9%42,7%3  ,6%21,8%31,3%15

73,3%16472,8%9879,3%9775,8%12071,8%20570,3%12973,4%812
25,5%5724,3%3318,0%2224,2%3827,6%7927,9%5125,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%223100,0%134100,0%122100,0%158100,0%286100,0%183100,0%1107
13,3%3013,6%1819,1%2315,7%2515,1%4317,0%3115,4%170

1,0%21,6%2  1,3%2  ,7%1,7%8
1,9%41,7%21,6%2,8%1,8%2,5%11,2%13

50,0%11153,8%7257,4%7054,1%8657,1%16355,1%10154,5%604
33,8%7529,3%3921,9%2728,1%4427,0%7726,7%4928,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%7100,0%4100,0%2100,0%3100,0%2100,0%2100,0%21

    51,2%1      4,9%1
        55,8%1  6,2%1
  52,1%2        11,0%2

15,2%1    38,6%1    11,1%2

46,6%3    28,8%1  100,0%229,7%6

38,2%247,9%248,8%132,6%144,2%1  37,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

7,8%2510,7%226,5%104,4%94,9%182,0%55,9%89
12,9%424,5%94,9%88,1%174,9%187,4%197,4%112

6,9%225,3%113,4%56,9%1410,0%3613,9%368,3%125
78,8%25389,1%17991,7%14484,5%17784,6%30577,9%20383,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
9,0%293,8%84,8%82,7%63,7%135,0%135,0%76

85,7%27689,7%18087,7%13888,9%18689,1%32285,4%22287,6%1323
5,3%176,6%137,4%128,4%187,2%269,6%257,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%17100,0%13100,0%12100,0%18100,0%26100,0%25100,0%111

5,8%1          ,9%1

        3,1%13,3%11,5%2

5,8%1      3,8%1  1,8%2
        3,1%16,6%22,2%2

18,9%37,6%1        3,8%4

5,9%1    4,7%18,8%23,3%14,5%5
5,8%1    5,7%1  11,8%34,5%5

  6,3%1  10,1%24,8%116,4%47,2%8

  14,7%2  11,1%219,0%54,3%19,0%10

17,3%37,8%1  14,8%310,1%36,6%29,8%11

5,8%19,6%110,9%114,6%327,3%720,7%516,7%18

36,1%640,6%511,1%119,8%320,8%530,8%826,6%29

75,3%1362,8%888,9%1054,7%1059,3%1560,6%1564,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
9,8%321,5%32,1%34,6%102,6%93,8%104,4%67

52,4%16951,4%10357,6%9157,7%12163,6%23061,6%16057,8%873
37,8%12247,1%9540,3%6337,6%7933,8%12234,6%9037,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
33,2%10733,5%6723,8%3731,5%6631,5%11438,0%9932,4%490

36,2%11629,6%6033,9%5331,1%6528,7%10323,7%6230,4%459
,3%1,5%1,5%1      ,2%3

8,3%276,9%1412,0%199,4%2010,2%377,7%209,0%136
22,0%7129,5%5929,8%4728,1%5929,7%10730,7%8028,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

1,6%5  1,5%2,4%11,4%51,6%41,2%17

84,8%27378,3%15781,7%12882,0%17177,8%28180,2%20980,8%1219

13,6%4421,7%4416,9%2617,6%3720,8%7518,2%4718,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%44100,0%44100,0%26100,0%37100,0%75100,0%47100,0%273
5,8%34,7%2    4,1%3  2,8%8
2,3%12,4%1  8,1%35,9%44,7%24,3%12
2,2%116,5%710,9%310,1%410,0%76,3%39,2%25

56,1%2548,9%2164,8%1763,2%2360,8%4657,5%2758,3%159
33,6%1527,6%1224,2%618,6%719,3%1431,5%1525,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
3,0%102,4%51,2%2,4%12,0%72,7%72,1%32

,9%3,5%1,5%1,5%1,3%1,3%1,5%8

8,5%2710,2%206,4%106,0%136,1%227,2%197,4%111
12,4%408,4%176,8%118,6%1814,7%5310,7%2811,0%167

3,4%112,3%53,3%55,0%102,2%83,1%83,1%47
6,1%204,0%88,3%139,6%208,6%318,9%237,6%115
3,0%101,6%33,1%52,1%44,4%161,5%42,8%42

24,1%7827,3%5529,3%4629,2%6128,2%10222,9%6026,5%401
38,5%12443,4%8741,2%6538,6%8133,5%12142,7%11138,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
2,9%92,9%61,9%3,9%21,6%61,1%31,9%29

,6%2,5%1,5%1,4%1  ,3%1,3%5

11,7%3817,9%368,7%1412,7%267,4%2711,3%2911,2%170
38,7%12534,1%6936,7%5837,4%7848,2%17439,5%10340,1%605

8,9%299,6%199,9%1610,4%227,7%287,8%208,8%133
,3%1  ,7%1,4%1,3%1  ,3%4
,4%11,5%3  ,4%1  ,9%2,5%7

3,0%102,7%53,4%53,9%82,9%112,7%73,0%46
33,5%10830,8%6238,3%6033,5%7031,9%11536,4%9533,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
7,9%255,7%115,0%86,1%136,1%225,9%156,3%95
3,1%106,4%132,2%34,2%94,2%153,6%93,9%59

1,5%51,7%32,7%41,4%32,8%102,4%62,1%31

28,0%9021,9%4424,7%3924,1%5025,1%9030,8%8026,1%394

2,1%73,5%73,8%66,5%133,1%111,2%33,2%48

17,4%5625,7%5220,0%3120,9%4423,7%8516,7%4420,6%312

15,5%5010,9%2213,0%2012,2%2610,4%387,2%1911,5%174

,8%21,1%21,9%32,5%51,0%4,8%21,2%18

23,8%7723,1%4726,7%4222,1%4623,8%8631,4%8225,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

1,9%6,5%11,4%22,0%41,7%62,2%61,7%26

1,4%53,9%81,3%22,0%41,9%71,9%52,0%30

2,8%91,0%24,4%72,5%51,8%72,9%82,5%37
3,6%12,9%24,6%72,2%52,3%81,9%52,5%38

1,2%41,6%32,9%52,9%63,2%113,6%92,5%38

2,1%72,0%41,8%32,1%44,4%162,2%62,6%40
89,6%28890,5%18284,9%13387,1%18287,0%31486,5%22587,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695
5,5%73,4%3    1,3%2,8%11,9%13

23,6%2816,5%1522,1%1525,1%2622,0%4217,6%2221,2%148
20,4%2413,9%1214,4%1016,5%1713,0%2514,3%1815,3%106
24,4%2924,9%2229,0%2027,9%2932,4%6232,7%4129,1%203
26,0%3141,2%3734,5%2330,5%3131,3%6034,6%4332,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695
1,9%2      ,4%1,6%1,6%4

69,4%8375,8%6868,0%4671,2%7364,1%12362,9%7867,7%471
28,7%3424,2%2232,0%2228,8%3035,5%6836,5%4531,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%34100,0%22100,0%22100,0%30100,0%68100,0%45100,0%221

          2,8%1,6%1
3,1%14,5%1  6,2%24,3%34,5%24,0%9

        6,5%412,4%64,6%10

  10,5%2  7,1%27,6%51,8%14,7%10

5,3%2  5,8%1  7,5%58,7%45,5%12

6,8%2    3,3%111,0%73,9%25,7%13

2,8%1  6,0%17,8%210,0%710,2%57,2%16

12,1%4  3,8%13,2%116,6%114,0%28,6%19
9,8%34,8%122,6%513,3%48,2%68,8%410,3%23

6,5%29,6%213,5%314,3%45,3%420,6%911,1%24

8,7%310,8%215,8%310,4%317,8%1213,6%613,7%30

81,9%2889,4%1988,2%1988,8%2687,4%6080,5%3785,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695

2,8%32,0%2  1,7%23,0%63,7%52,5%17
33,3%4027,6%2539,4%2733,1%3442,6%8238,2%4836,6%254
63,8%7670,4%6360,6%4165,1%6754,4%10558,1%7260,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%40100,0%25100,0%27100,0%34100,0%82100,0%48100,0%254
    4,7%1  1,2%1  ,9%2

5,1%23,8%17,7%22,5%19,9%812,9%67,9%20

21,2%816,6%47,9%27,1%210,6%92,1%110,5%27

73,8%2979,6%2079,7%2190,5%3178,3%6485,0%4080,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%40100,0%25100,0%27100,0%34100,0%82100,0%48100,0%254
2,6%111,4%3  2,5%13,3%36,8%34,2%11

57,9%2363,2%1668,7%1851,5%1852,5%4358,9%2857,1%145

6,4%34,1%1    2,8%23,8%23,0%8
33,0%1321,3%531,3%846,0%1641,5%3430,5%1535,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695
2,9%3  3,5%2  4,7%92,5%32,6%18

18,2%2214,2%1310,7%712,7%1315,4%2910,7%1314,0%97
19,7%2429,2%2627,8%1922,8%2327,3%5221,7%2724,6%171
12,2%1514,5%1319,5%1320,3%2112,8%2516,0%2015,2%106

12,9%156,3%613,7%919,6%2017,0%3322,2%2815,9%111
11,1%1317,5%1611,0%710,0%106,5%127,5%99,8%68
11,0%135,4%53,3%23,5%47,4%147,7%106,8%48

5,3%65,6%55,7%46,6%71,4%34,5%64,3%30
6,5%87,4%74,8%34,5%57,7%157,2%96,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695
4,0%5,9%11,2%1,8%15,2%107,3%93,8%26

23,5%2827,0%2421,9%1527,2%2825,1%4825,0%3125,1%174
63,1%7568,4%6172,6%4965,2%6762,2%11964,5%8065,0%452

9,4%113,6%34,3%36,8%77,6%153,2%46,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695

7,8%98,5%82,6%25,3%56,6%135,5%76,3%44

66,5%7972,6%6556,0%3872,8%7568,2%13165,4%8167,5%469

25,7%3118,9%1741,4%2821,8%2225,3%4829,0%3626,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695
1,0%1      2,8%5,9%11,1%8
1,8%23,6%3  1,3%15,6%113,2%43,1%21
5,9%78,4%87,2%57,2%78,4%1610,1%138,0%56

58,8%7047,7%4367,1%4556,0%5754,8%10553,2%6655,6%387
32,4%3940,2%3625,7%1735,5%3628,5%5532,7%4132,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%9100,0%11100,0%5100,0%9100,0%27100,0%16100,0%77

8,9%1    11,1%1  11,7%24,8%4

  12,1%1    7,3%211,1%26,6%5

        18,3%54,9%17,4%6
  8,8%1  24,0%26,1%211,1%28,5%7

25,1%230,3%316,5%1  25,6%76,2%118,6%14

31,6%320,6%263,4%329,4%322,6%612,1%224,5%19

43,4%440,3%446,6%245,0%446,4%1259,9%1047,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%119100,0%89100,0%67100,0%103100,0%192100,0%125100,0%695

2,8%32,2%2      ,8%1,9%6

86,0%10375,2%6788,7%6090,7%9387,3%16889,7%11286,6%602

11,1%1322,6%2011,3%89,3%1012,7%249,6%1212,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%123100,0%96100,0%67100,0%88100,0%134100,0%95100,0%603
1,7%2  1,6%11,5%11,6%24,5%41,8%11

17,0%2123,1%2213,6%914,7%1317,4%2324,6%2318,6%112
19,6%2410,1%1021,9%1515,9%1416,4%2214,4%1416,3%98
24,2%3028,7%2731,0%2129,4%2627,7%3721,7%2126,8%162
37,5%4638,1%3631,8%2138,5%3436,9%4934,8%3336,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%199100,0%105100,0%90100,0%121100,0%227100,0%165100,0%907
26,3%5218,0%1914,5%1318,0%2222,5%5130,8%5122,9%208
11,3%2311,7%1211,5%1018,7%2316,1%3717,1%2814,6%133
11,5%2320,5%2211,7%1114,4%1719,0%4311,4%1914,8%134
42,7%8542,1%4451,0%4639,3%4733,2%7538,2%6339,8%361

8,1%167,8%811,3%109,6%129,2%212,4%47,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
11,5%378,8%187,4%126,4%137,0%2513,5%359,3%140

16,0%5113,6%2716,8%2616,4%3420,4%7422,9%6018,1%273

7,5%2412,2%2411,2%1810,4%2215,2%558,6%2211,0%165

21,2%6820,6%4125,8%4123,8%5021,4%7722,1%5722,1%334
31,4%10135,8%7225,8%4035,4%7424,7%8920,6%5428,5%430
12,4%409,0%1813,0%207,6%1611,3%4112,3%3211,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%144100,0%93100,0%84100,0%106100,0%206100,0%140100,0%773
1,3%22,0%21,1%1  1,7%31,1%21,3%10
3,2%53,5%33,1%34,6%56,3%132,1%34,1%31
2,3%34,5%42,5%26,0%61,9%42,2%33,0%23

1,6%2    1,0%1,8%2,7%1,8%6

4,3%610,8%108,5%77,2%85,0%104,1%66,1%47

38,2%5520,0%1937,3%3132,1%3441,1%8556,9%7939,2%303

49,2%7159,1%5547,6%4049,1%5243,2%8932,8%4645,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
7,3%232,4%52,3%45,2%114,6%1612,8%336,1%92
1,2%4,5%11,5%21,4%31,4%51,9%51,4%20
3,9%133,6%73,7%65,4%116,6%245,6%155,0%75

49,1%15847,5%9655,4%8757,0%11957,1%20649,5%12952,6%794
38,5%12446,0%9337,1%5830,9%6530,3%10930,2%7934,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%17100,0%8100,0%8100,0%14100,0%29100,0%20100,0%96

        3,4%15,0%12,0%2
6,7%1      7,7%2  3,5%3
9,9%212,3%111,5%16,8%1  10,4%26,9%7

13,7%211,5%127,2%27,5%13,4%1  7,8%8

13,4%2  13,4%1  13,2%417,0%310,9%10
38,0%636,5%337,0%337,7%552,2%1529,5%640,3%39

44,0%764,0%538,1%373,1%1052,7%1562,7%1256,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
6,5%212,9%63,0%56,2%134,9%188,7%235,6%85

81,0%26188,3%17885,7%13586,0%18085,6%30980,8%21084,2%1272
12,5%408,7%1811,3%187,9%169,5%3410,5%2710,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

1,1%4      ,7%3,7%2,5%8

76,0%24477,5%15673,5%11574,5%15669,5%25167,0%17472,6%1096

22,9%7422,5%4526,5%4225,5%5329,8%10732,3%8426,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%74100,0%45100,0%42100,0%53100,0%107100,0%84100,0%405
1,8%14,0%22,4%15,6%34,4%52,4%23,4%14
6,4%54,3%2  2,5%1  1,2%12,2%9

17,8%137,3%324,7%1014,0%714,7%1611,4%1014,7%59

1,1%1  2,3%11,8%11,0%14,5%41,9%8

2,4%22,2%1    1,0%11,2%11,2%5

48,4%3655,2%2543,6%1849,1%2653,7%5861,1%5152,8%214

22,1%1627,1%1227,1%1127,0%1425,2%2718,3%1523,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%74100,0%45100,0%42100,0%53100,0%107100,0%84100,0%405

3,5%36,5%39,1%416,4%97,8%89,6%88,5%34
5,3%4    1,5%14,5%5  2,4%10
3,0%24,8%25,1%210,3%66,9%78,7%76,6%27

60,3%4539,3%1842,8%1845,6%2454,4%5853,3%4551,2%208
27,8%2149,3%2243,1%1826,1%1426,4%2828,3%2431,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%71100,0%42100,0%38100,0%45100,0%99100,0%76100,0%371

76,0%5466,0%2868,5%2652,2%2358,3%5865,1%4964,3%238
1,2%1  4,8%26,6%34,6%5  2,7%10
1,8%13,1%1  3,7%26,5%62,6%23,4%13

16,7%1218,5%818,5%728,1%1322,6%2218,8%1420,5%76
4,3%312,4%58,3%39,4%48,0%813,5%109,1%34

100,0%71100,0%42100,0%38100,0%45100,0%99100,0%76100,0%371

10,6%86,6%39,3%41,8%16,2%68,4%67,3%27
2,7%2    3,7%25,6%61,7%12,8%10
4,5%3  3,5%16,8%33,5%36,6%54,3%16

59,2%4254,7%2347,9%1869,1%3164,3%6458,3%4459,9%222
23,0%1638,7%1639,2%1518,6%820,3%2025,1%1925,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%7100,0%3100,0%3100,0%8100,0%13100,0%7100,0%42

      10,5%1    1,9%1

12,7%1      9,6%113,8%17,6%3
17,2%1    29,5%2  13,9%110,7%5
25,9%237,4%167,8%2  6,3%1  14,6%6
44,3%362,6%2    9,7%114,3%118,5%8

11,1%1  32,2%128,1%220,9%340,6%323,0%10
14,8%137,4%167,8%210,4%130,3%417,4%125,1%11

      37,8%344,6%626,8%225,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%74100,0%45100,0%42100,0%53100,0%107100,0%84100,0%405
  2,1%12,0%11,5%1,9%15,9%52,1%9

4,1%3  2,0%11,5%1,9%12,2%21,8%7
  4,4%28,5%45,9%35,2%66,0%54,8%19

9,9%74,3%22,4%111,6%68,7%99,6%88,3%34
43,6%3249,5%2242,6%1851,2%2749,8%5339,4%3345,9%186
42,4%3139,7%1842,5%1828,2%1534,5%3736,8%3137,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%74100,0%45100,0%42100,0%53100,0%107100,0%84100,0%405
6,9%5  2,0%11,5%1,8%11,5%12,2%9
2,7%24,4%2  3,4%23,8%47,0%63,9%16
1,3%14,3%23,1%19,1%52,7%38,2%74,7%19

50,1%3733,2%1542,1%1851,5%2757,6%6248,9%4149,3%200
38,9%2958,1%2652,8%2234,5%1835,0%3834,4%2939,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%3100,0%4100,0%1100,0%7100,0%7100,0%13100,0%35

          17,2%26,3%2

  25,7%1    18,7%17,6%19,5%3
32,7%1    36,3%2    9,7%3

67,3%225,7%1    44,4%351,9%736,9%13

  74,3%3100,0%163,7%481,3%661,1%863,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI 
MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,3%1      ,3%1  ,1%2

82,7%26672,5%14681,3%12881,0%16980,1%28983,3%21780,5%1215

17,1%5527,5%5518,7%2919,0%4019,6%7116,7%4319,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%55100,0%55100,0%29100,0%40100,0%71100,0%43100,0%293

  2,3%1        ,4%1

        1,6%12,3%1,7%2
1,4%15,9%39,3%37,3%38,7%6  5,4%16

4,1%2  3,3%17,1%313,4%107,7%36,4%19

12,3%71,5%14,4%111,8%510,6%76,5%38,1%24

87,4%4890,4%5087,4%2687,7%3575,9%5490,5%3985,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.
Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%55100,0%55100,0%29100,0%40100,0%71100,0%43100,0%293
3,9%2          ,7%2

17,9%1024,3%1329,5%917,1%718,3%1319,5%820,5%60
31,6%1711,7%613,5%426,3%1036,9%2625,6%1125,7%75
23,7%1332,5%1839,1%1138,0%1525,9%1830,9%1330,4%89

22,8%1331,5%1717,9%518,6%718,9%1324,0%1022,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,8%3          ,2%3

82,1%26486,6%17483,4%13180,4%16877,8%28182,2%21481,6%1232

17,1%5513,4%2716,6%2619,6%4122,2%8017,8%4618,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%55100,0%27100,0%26100,0%41100,0%80100,0%46100,0%276
        1,0%14,4%21,0%3

6,4%43,9%13,2%15,1%214,5%122,8%17,4%20
6,9%43,6%14,0%112,1%55,1%47,7%46,7%18

22,3%1215,7%423,2%623,7%1012,1%1023,1%1119,1%53
64,4%3676,8%2169,6%1859,0%2467,4%5462,1%2965,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%55100,0%27100,0%26100,0%41100,0%80100,0%46100,0%276
1,7%13,0%1        ,6%2

51,8%2948,8%1351,6%1344,6%1854,1%4355,2%2651,7%142
46,6%2648,1%1348,4%1355,4%2345,9%3744,8%2147,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%26100,0%13100,0%13100,0%23100,0%37100,0%21100,0%132
7,1%2          1,4%2

85,5%22100,0%1393,6%1295,7%2297,2%3695,0%2094,2%124
7,4%2  6,4%14,3%12,8%15,0%14,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%2100,0%1100,0%1100,0%1100,0%1100,0%6

100,0%2100,0%1100,0%1100,0%1100,0%1100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%55100,0%27100,0%26100,0%41100,0%80100,0%46100,0%276
  3,1%1  4,9%25,2%42,1%12,9%8

9,5%54,7%13,8%16,8%34,5%44,4%25,8%16
60,5%3361,4%1762,4%1666,9%2763,8%5148,8%2360,7%167
30,0%1730,7%833,8%921,3%926,6%2144,7%2130,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%5100,0%2100,0%1100,0%5100,0%8100,0%3100,0%24

  39,6%1        3,5%1
          68,0%28,5%2
      16,4%130,8%2  13,3%3

18,6%1    57,9%331,4%232,0%129,9%7

81,4%460,4%1100,0%145,6%237,8%3  48,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%171100,0%67100,0%58100,0%96100,0%193100,0%162100,0%746

16,2%2810,2%716,8%109,3%98,0%157,3%1210,8%81

3,2%52,5%23,5%22,2%2,7%11,2%21,9%14

52,7%9061,6%4154,4%3254,7%5253,2%10353,5%8754,2%405

27,8%4725,7%1725,3%1533,8%3238,1%7338,0%6233,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

27,3%8822,0%4419,0%3011,7%2415,1%5515,1%3918,6%280

31,9%10332,3%6539,5%6248,0%10048,2%17446,9%12241,4%626

40,8%13145,7%9241,5%6540,4%8436,7%13238,1%9940,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
2,9%91,3%31,9%34,4%93,2%121,9%52,7%41
1,1%32,1%41,3%21,8%42,7%101,1%31,7%26

96,0%30996,6%19496,9%15293,8%19694,1%34096,9%25295,6%1443

11,2%258,9%147,8%86,4%99,0%1910,9%209,3%96

4,6%106,0%105,1%53,0%45,2%119,9%185,7%59

84,3%19185,1%13787,1%8990,6%13085,8%18479,2%14785,0%878
31,9%10332,5%6522,9%3621,0%4424,3%8832,1%8427,8%419
17,5%569,7%1914,0%2211,2%2317,4%6312,2%3214,3%215
50,6%16357,8%11663,1%9967,8%14258,3%21055,7%14558,0%875
11,8%386,5%135,8%98,9%197,4%277,9%218,3%126
65,3%21067,9%13769,4%10963,8%13367,7%24471,1%18567,5%1019
22,9%7425,7%5224,8%3927,3%5724,8%9021,0%5524,2%365

1,5%51,4%3,7%11,0%2,2%1  ,8%12

3,4%111,1%23,3%51,8%42,9%102,7%72,6%39

95,1%30697,5%19696,0%15197,2%20396,9%35097,3%25396,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
12,3%409,3%196,4%107,6%165,8%2110,9%288,9%134
15,4%508,2%1611,6%1812,5%268,9%327,5%1910,7%162
72,2%23282,5%16682,1%12979,9%16785,2%30881,6%21380,4%1214
10,6%343,9%86,8%116,6%146,0%227,9%217,2%109
13,1%427,4%1512,0%197,1%158,6%318,0%219,5%143
76,2%24588,6%17881,2%12786,3%18085,4%30884,0%21983,3%1258
29,9%9614,9%3018,2%2918,9%3916,2%5819,6%5120,1%304
11,1%3613,0%2613,1%2112,4%269,8%356,9%1810,7%161
59,0%19072,2%14568,7%10868,7%14374,1%26773,5%19169,2%1045

8,8%132,9%31,4%14,4%57,0%165,9%85,7%46
85,4%12488,2%8794,8%7487,5%10279,0%17689,1%12685,9%690

5,8%88,9%93,8%38,0%914,0%314,9%78,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

54,0%17449,3%9937,6%5942,9%9040,6%14750,6%13246,4%700

3,8%129,3%197,9%125,3%114,6%174,5%125,5%83

42,2%13641,4%8354,6%8651,8%10854,8%19844,9%11748,2%727
10,9%358,9%186,4%1010,3%229,3%348,9%239,4%142
2,7%93,9%83,9%61,4%33,0%112,2%62,8%42

86,3%27887,3%17689,7%14188,3%18487,6%31688,8%23187,8%1326

30,5%9822,4%4518,8%3018,8%3916,7%6022,6%5921,9%331

11,1%3615,9%3212,5%2013,2%2813,4%4812,5%3213,0%196

58,4%18861,7%12468,7%10868,0%14269,9%25265,0%16965,1%983

28,1%9120,2%4115,9%2512,4%2612,2%4416,0%4217,7%268

3,6%125,7%117,4%123,5%74,2%153,9%104,5%67

68,2%21974,2%14976,8%12184,1%17683,6%30280,2%20977,8%1175

30,0%9612,2%2513,0%2022,4%4723,6%8530,9%8023,4%354

11,9%386,5%1310,7%179,0%1910,9%394,8%139,2%139

58,2%18781,3%16476,3%12068,6%14365,5%23664,3%16767,4%1018

32,0%10313,7%2815,6%2522,4%4726,6%9628,0%7324,6%371

10,7%345,5%1110,4%1611,3%248,0%297,1%188,8%133

57,3%18480,7%16274,0%11666,2%13865,3%23664,9%16966,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

50,6%16337,6%7634,6%5435,3%7440,7%14745,3%11841,8%631

3,9%132,3%57,0%114,7%101,0%42,5%63,2%48

45,4%14660,2%12158,4%9260,0%12558,3%21052,3%13655,0%831
20,9%6716,2%3312,0%1912,0%2510,7%389,5%2513,7%207
13,5%4316,1%3217,1%2712,5%268,8%3212,6%3312,8%193
65,6%21167,7%13670,9%11175,5%15880,6%29177,9%20373,5%1110
40,6%13120,7%4225,5%4024,4%5119,9%7225,9%6726,7%403

2,9%93,1%62,7%41,6%34,4%163,0%83,1%47
56,4%18276,2%15371,8%11374,0%15575,7%27371,1%18570,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
6,8%222,0%46,2%107,1%154,5%162,6%74,9%74
1,0%31,6%34,0%62,2%53,7%132,2%62,4%36

92,2%29796,4%19489,8%14190,8%19091,8%33195,2%24892,7%1400

44,2%14230,1%6133,2%5233,4%7032,6%11837,6%9835,8%540

9,4%305,7%1112,5%2013,2%2810,7%389,0%2310,0%151

46,4%14964,2%12954,4%8553,4%11256,7%20553,4%13954,2%819

19,9%6411,7%2410,8%1714,9%3116,5%6023,7%6217,0%257

3,2%106,5%135,0%85,7%123,7%133,3%84,3%65

76,8%24781,7%16484,2%13279,4%16679,8%28873,1%19078,7%1188
7,8%254,8%104,5%74,5%96,7%244,6%125,8%88
6,3%205,4%118,4%139,3%196,9%256,9%187,1%107

85,9%27689,8%18187,1%13786,2%18086,4%31288,5%23087,1%1316
10,4%343,5%76,4%108,0%174,1%156,8%186,6%100

3,7%122,5%54,7%72,8%63,5%135,9%153,8%58
85,9%27693,9%18988,9%14089,3%18692,4%33487,3%22789,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,6%21,0%21,4%2,9%2  ,4%1,6%9

1,6%51,1%22,7%41,4%32,6%94,3%112,3%35
2,8%91,0%21,9%33,2%74,2%152,9%82,9%44

4,2%142,5%51,3%23,0%64,6%162,7%73,3%50
8,0%2616,4%3313,8%229,9%217,9%295,4%149,5%144

86,2%27780,0%16183,0%13085,2%17881,7%29585,9%22483,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%31100,0%35100,0%25100,0%25100,0%49100,0%30100,0%195

3,3%1          ,5%1

    5,1%1  1,6%1  1,1%2
    7,9%2  2,1%13,3%12,0%4

3,4%1    10,6%35,7%39,9%34,9%9

31,2%1025,7%941,8%1030,3%827,1%1319,6%628,6%56

62,1%1974,3%2645,2%1159,1%1563,4%3167,2%2062,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%31100,0%35100,0%25100,0%25100,0%49100,0%30100,0%195

          2,7%1,4%1
      4,0%1    ,5%1

3,1%1    4,1%11,6%1  1,4%3
3,3%1  3,9%1    3,2%11,5%3
6,3%28,2%3  13,2%310,1%5  6,7%13

35,0%1135,5%1350,9%1336,4%926,5%1336,3%1135,3%69

52,3%1656,2%2045,3%1142,3%1061,7%3157,7%1754,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%31100,0%35100,0%25100,0%25100,0%49100,0%30100,0%195

3,1%1    4,1%1    1,0%2
  2,8%15,1%1      1,2%2

10,2%32,7%1  5,3%1  12,1%44,6%9
13,2%4  4,1%17,3%211,1%56,0%27,3%14

12,6%412,0%412,4%323,7%626,2%1331,8%1020,3%40
22,4%750,0%1832,7%827,1%718,5%920,5%628,0%55

44,1%1435,1%1250,8%1332,4%847,9%2435,7%1141,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%31100,0%35100,0%25100,0%25100,0%49100,0%30100,0%195

          2,7%1,4%1

3,4%1  3,3%1      1,0%2
3,4%1    4,0%13,3%2  1,9%4
3,2%12,8%1  3,3%14,7%2  2,6%5

18,7%617,0%616,9%412,5%314,3%714,4%415,6%30

71,3%2280,2%2879,7%2080,3%2077,8%3883,0%2578,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%7100,0%2100,0%3100,0%3100,0%7100,0%5100,0%28

11,0%1          2,8%1
          14,8%12,9%1
        11,3%1  2,9%1
        11,3%1  2,9%1

11,2%1          2,9%1
    26,8%1      3,0%1
        11,7%1  3,0%1

13,2%1          3,4%1

          17,9%13,5%1
14,5%1          3,7%1
14,5%1          3,7%1
14,5%1          3,8%1
18,1%1          4,7%1

  51,2%1  26,7%1    6,5%2
17,6%1    41,9%1    9,3%3

      31,4%111,7%118,0%110,0%3
    40,8%1  11,6%115,5%110,5%3

29,0%2  32,5%1    18,7%114,7%4
  48,8%1    53,7%415,2%120,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,9%32,4%5,8%1,9%21,4%51,2%31,3%19

2,8%91,6%31,6%32,0%43,1%112,9%82,5%38
5,9%193,5%73,6%63,6%85,5%202,6%74,4%66

16,0%514,5%93,7%68,0%176,8%249,2%248,7%131
76,1%24589,6%18090,3%14286,3%18084,3%30485,2%22284,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%25100,0%12100,0%9100,0%12100,0%32100,0%14100,0%105
  8,0%1        ,9%1

76,3%1985,2%1078,0%767,5%885,1%2880,8%1279,8%84
23,7%66,8%122,0%232,5%414,9%519,2%319,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%6100,0%1100,0%2100,0%4100,0%5100,0%3100,0%20

      32,4%1    6,2%1
13,3%1      20,8%128,8%112,8%3

17,3%1100,0%1  42,4%258,8%334,8%135,8%7
69,4%4  100,0%225,2%120,3%136,4%145,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

1,9%61,9%41,4%2,9%21,3%5,4%11,3%20

1,3%41,1%21,7%31,6%32,7%103,3%92,0%31
11,9%381,5%34,2%77,6%163,6%137,4%196,4%96
12,4%4017,7%3615,5%2416,9%3516,0%5814,1%3715,2%230
28,6%9236,5%7435,5%5634,4%7238,9%14037,3%9735,1%531
51,4%16555,2%11152,3%8249,5%10346,2%16748,1%12549,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

2,2%73,7%73,0%53,3%71,6%61,9%52,4%37
10,7%349,7%198,6%139,1%198,3%309,7%259,4%141

14,3%4614,6%2919,4%3017,4%3615,7%5713,5%3515,5%234
25,8%8313,2%2612,5%2014,9%3114,8%5319,7%5117,5%265

21,3%6921,5%4324,3%3817,0%3519,1%6918,9%4920,1%304
36,6%11847,1%9543,5%6846,3%9749,4%17844,0%11544,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
18,7%6011,7%2417,8%288,9%1913,2%4819,4%5115,1%229
72,4%23374,7%15067,2%10575,8%15874,4%26968,6%17972,5%1094

4,9%166,2%128,0%139,0%197,0%256,0%166,7%100

4,1%137,4%157,1%116,3%135,3%195,9%155,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
1,7%5  3,5%61,3%3,8%3,4%11,2%18

39,8%12830,1%6032,5%5131,2%6542,6%15438,9%10137,1%560
58,5%18869,9%14164,0%10167,4%14156,6%20460,7%15861,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%188100,0%141100,0%101100,0%141100,0%204100,0%158100,0%933
5,2%102,8%46,2%66,9%107,6%1610,0%166,5%61
1,4%31,6%21,0%11,4%22,5%52,6%41,8%17
4,6%92,8%47,8%84,1%68,2%1711,4%186,5%61

50,5%9541,6%5936,0%3648,3%6841,0%8443,3%6944,0%410
38,4%7251,1%7249,1%4939,3%5540,6%8332,6%5141,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%188100,0%141100,0%101100,0%141100,0%204100,0%158100,0%933

1,1%22,3%31,3%1,6%11,0%21,2%21,2%11
3,0%62,1%33,9%43,4%54,3%95,8%93,8%36
4,9%92,2%31,8%24,3%62,6%56,9%113,9%36

15,3%2912,1%1714,3%148,4%128,8%188,7%1411,1%104

30,2%5724,5%3424,0%2419,3%2719,2%3925,8%4123,8%222
26,2%4926,4%3731,8%3223,3%3319,9%4123,2%3724,5%228

39,6%7436,2%5138,7%3932,3%4625,3%5221,5%3431,7%295

46,8%8842,2%5953,4%5444,9%6343,8%8941,9%6645,0%420

66,5%12576,6%10870,0%7071,2%10070,6%14463,5%10069,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
1,1%41,8%42,6%41,3%31,3%51,1%31,5%22

73,3%23661,0%12360,6%9569,6%14569,1%24975,5%19769,2%1045
25,6%8237,2%7536,7%5829,1%6129,5%10723,3%6129,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%82100,0%75100,0%58100,0%61100,0%107100,0%61100,0%443
2,8%2    1,6%11,0%1  1,0%4

78,3%6466,4%5059,9%3574,1%4576,7%8272,3%4472,1%319
9,6%816,8%1319,6%1114,4%913,2%1422,5%1415,4%68
9,3%816,8%1320,5%129,9%69,2%105,2%311,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%16100,0%25100,0%23100,0%15100,0%24100,0%17100,0%119

        4,2%1  ,8%1
6,7%14,0%17,7%2    7,5%14,3%5

21,0%334,2%925,6%613,6%212,4%362,5%1027,9%33
38,9%637,8%922,9%536,8%546,3%1118,0%333,8%40
46,3%767,3%1770,7%1676,4%1173,3%1775,1%1368,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

5,9%194,7%93,9%64,4%93,7%133,7%104,4%66

86,1%27781,9%16577,1%12181,0%16985,8%31085,1%22283,7%1263

8,0%2613,4%2719,1%3014,6%3010,5%3811,3%2911,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
21,5%698,2%1615,4%2417,4%3610,2%3723,9%6216,2%245
33,4%10738,1%7740,2%6337,7%7944,3%16035,9%9338,3%579
34,3%11043,7%8836,6%5732,9%6936,2%13133,1%8635,9%541

7,6%247,0%144,7%76,3%136,3%236,0%166,4%97
3,2%103,0%63,2%55,7%123,1%111,1%33,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%35100,0%20100,0%12100,0%25100,0%34100,0%19100,0%145

2,8%1  14,5%24,0%18,1%3  4,5%6

52,2%1832,1%644,9%631,8%841,0%1466,4%1244,5%64

45,0%1667,9%1440,7%564,2%1650,9%1733,6%651,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

1,8%6  ,6%1  ,7%3,4%1,7%10

9,5%3021,4%439,6%1511,7%2412,0%4312,6%3312,5%189
16,7%546,1%128,3%1313,3%2815,3%5516,3%4313,6%205

14,9%4822,8%4619,6%3119,1%4012,8%4618,3%4817,1%258

18,7%6029,3%5915,2%2414,4%3013,1%4715,2%4017,2%260

25,7%8333,7%6818,0%2825,9%5421,7%7825,7%6725,0%378

20,4%6639,1%7926,4%4125,7%5422,6%8226,5%6925,8%390

25,2%8144,9%9034,7%5430,0%6322,0%7926,8%7029,0%438

28,6%9249,3%9927,7%4325,4%5324,3%8827,0%7029,5%445
31,9%10340,7%8235,7%5629,4%6130,3%10934,3%8933,1%500

35,8%11548,5%9849,0%7742,6%8934,7%12540,0%10440,3%608

57,2%18470,3%14160,0%9462,1%13056,6%20457,9%15159,9%905

71,6%23078,5%15871,9%11372,5%15267,5%24467,8%17771,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

13,7%448,1%1610,2%1613,8%2912,5%4515,4%4012,6%191

5,9%1910,0%209,0%149,2%198,2%297,3%198,0%121

80,4%25981,9%16580,8%12777,0%16179,3%28677,3%20179,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
,7%2  1,3%21,1%21,0%41,9%51,0%15

45,6%14742,1%8543,7%6931,9%6730,6%11131,8%8337,1%560
53,7%17357,9%11655,0%8667,0%14068,4%24766,3%17361,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
15,6%506,5%135,0%87,9%166,8%257,7%208,8%132

        ,6%2  ,1%2
1,5%52,9%63,7%65,5%114,0%145,3%143,7%56

51,6%16663,1%12766,7%10558,5%12263,4%22962,1%16260,3%910
31,2%10127,6%5524,6%3928,1%5925,2%9124,9%6527,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,6%22,1%4,6%12,8%61,6%61,2%31,4%22
8,0%262,1%42,0%32,9%62,8%104,6%124,1%61

3,4%114,1%82,2%45,9%126,2%2210,2%275,6%84

6,0%198,1%166,7%117,3%1511,2%4010,5%278,6%129

6,9%225,6%1110,0%169,4%2011,2%4011,3%299,2%139

7,8%253,7%87,5%129,1%1914,2%5116,6%4310,4%158
79,4%25585,0%17182,0%12976,0%15974,2%26871,7%18777,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,7%2,5%1,6%1,4%11,7%62,0%51,1%16
1,2%42,5%51,2%22,3%52,5%93,3%92,2%33

2,7%92,8%6,6%13,1%64,3%165,1%133,4%51
7,1%232,8%62,9%53,0%63,1%113,8%104,0%60

6,5%214,1%85,4%87,7%167,6%277,1%186,6%99

9,7%3110,3%216,8%119,3%199,8%3512,6%3310,0%150
76,4%24680,7%16285,1%13479,7%16676,8%27774,5%19478,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

27,3%8816,3%3316,6%2614,6%3014,4%5213,5%3517,5%264

18,5%5918,9%3817,3%2719,8%4120,5%7416,5%4318,7%283
12,9%4218,7%3822,5%3519,8%418,6%3112,7%3314,6%220
15,4%5014,5%2911,4%1816,7%3517,0%6119,3%5016,1%243
25,9%8331,6%6432,2%5129,1%6139,5%14338,0%9933,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

1,8%62,3%51,3%21,7%42,4%91,9%52,0%29
6,9%226,4%136,9%116,6%146,7%245,9%156,6%99

11,1%3611,4%2311,4%187,5%1610,7%3910,5%2710,5%158
18,2%5911,1%2211,6%186,7%147,0%2511,5%3011,1%168

13,8%454,0%815,5%2415,2%3217,6%6421,2%5515,0%227

51,5%16665,4%13257,5%9064,0%13458,5%21153,4%13957,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
4,5%142,5%52,3%43,6%72,6%104,2%113,4%51

33,9%10930,7%6229,5%4626,7%5624,1%8730,3%7929,1%439
61,6%19866,8%13468,2%10769,8%14673,2%26465,5%17167,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%198100,0%134100,0%107100,0%146100,0%264100,0%171100,0%1020
1,0%21,6%2  ,6%11,0%3,6%1,9%9

  ,9%11,2%1,7%1,9%2  ,6%6
,5%1  ,9%12,1%32,8%74,0%71,9%19

42,0%8338,6%5238,6%4138,9%5746,4%12345,8%7842,5%434
56,4%11258,8%7959,3%6357,8%8448,9%12949,6%8554,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%1100,0%1100,0%2100,0%4100,0%10100,0%7100,0%25

        18,7%2  7,3%2

        10,3%115,0%18,1%2
          42,8%311,5%3

100,0%1    26,1%127,0%314,2%122,7%6

  100,0%1  24,4%135,4%3  22,7%6

    100,0%249,5%227,5%328,1%235,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
11,9%386,3%139,2%147,3%157,8%289,0%238,8%132
52,5%16943,1%8752,8%8350,3%10547,4%17153,1%13849,9%753
35,6%11450,6%10238,0%6042,4%8844,8%16237,9%9941,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%114100,0%102100,0%60100,0%88100,0%162100,0%99100,0%625

3,7%4,9%14,8%31,1%1,5%11,0%11,7%11
2,4%34,1%4  2,0%23,6%62,3%22,7%17
8,5%102,0%21,4%13,1%32,2%47,0%74,1%26

11,4%1311,8%127,2%48,7%811,7%1911,8%1210,8%68
14,9%1713,2%1315,2%913,6%1222,3%3621,3%2117,4%109
15,7%1827,0%2720,1%1218,4%1621,1%3422,0%2220,7%129
27,4%3129,8%3031,1%1931,5%2844,6%7228,7%2833,4%209
28,2%3242,0%4336,3%2229,0%2634,2%5538,5%3834,5%216

52,4%6054,8%5647,9%2945,8%4152,7%8541,3%4149,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%71100,0%61100,0%41100,0%62100,0%117100,0%71100,0%423
7,5%51,6%14,9%23,4%25,0%64,2%34,6%19

27,6%2030,7%1932,0%1335,8%2225,8%3023,1%1628,4%120

22,5%1629,3%1814,3%618,3%1113,0%1519,0%1318,9%80

21,0%1518,8%1120,7%817,5%1127,2%3218,4%1321,4%90

21,5%1519,7%1228,2%1125,0%1528,9%3435,2%2526,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
1,6%5  ,8%1  ,6%22,3%61,0%15

61,6%19858,7%11853,2%8448,9%10256,0%20255,2%14456,1%848
21,2%6827,2%5530,3%4834,0%7128,4%10230,4%7928,0%423
15,6%5014,1%2815,6%2517,1%3615,1%5412,0%3114,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%117100,0%83100,0%72100,0%107100,0%157100,0%110100,0%647

  3,4%3  2,1%21,8%35,1%62,1%14

3,0%42,4%21,3%12,5%31,9%32,8%32,4%15

8,1%106,3%55,6%42,7%33,8%6,9%14,4%29

11,7%1415,0%128,6%611,9%139,4%158,5%910,7%69
9,3%1111,6%1010,3%715,2%1612,6%2012,4%1412,0%78

21,6%2519,2%1615,9%1119,3%2118,1%2829,2%3220,7%134

69,3%8164,3%5352,9%3862,4%6750,6%7956,5%6259,0%381

54,2%6453,6%4574,5%5457,2%6158,3%9162,4%6959,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

  ,5%1,5%1      ,1%2
,7%2,5%1      ,9%2,4%5

1,6%5  2,2%31,1%2,7%2,4%11,0%14

,7%22,2%42,7%41,0%21,0%41,5%41,3%20
1,7%53,1%63,0%51,5%32,4%91,5%42,1%32

3,7%123,1%66,1%105,9%123,7%135,1%134,4%67

4,3%145,7%115,9%96,2%134,6%173,2%84,8%73

90,4%29188,2%17784,3%13288,2%18490,0%32589,3%23288,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

27,0%8732,8%6626,3%4126,8%5621,2%7724,2%6325,8%390

60,1%19362,6%12662,0%9763,4%13270,8%25666,7%17464,8%979

12,8%414,6%911,7%189,8%207,9%299,1%249,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
18,4%5911,9%249,2%1413,7%2911,4%4111,7%3113,1%198
59,0%19066,6%13463,4%10060,3%12663,0%22855,5%14561,0%921
22,6%7321,5%4327,4%4325,9%5425,6%9232,7%8525,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

4,0%131,9%43,7%62,7%63,1%111,5%42,9%43

7,7%256,4%137,1%117,6%163,6%137,1%186,3%96

9,3%307,5%155,3%87,5%165,7%217,2%197,2%108

8,5%2713,0%268,8%1413,3%2810,6%387,3%1910,1%153

9,1%2916,5%3311,5%189,4%208,2%3012,1%3110,7%161

9,6%3112,4%2510,1%1611,2%2310,6%3815,3%4011,5%174
15,8%5122,1%4420,4%3219,1%4026,2%9522,6%5921,2%321

18,2%5923,6%4819,7%3121,5%4518,5%6728,5%7421,4%323

20,9%6728,2%5725,5%4033,8%7129,1%10535,4%9228,6%432
25,1%8132,1%6441,9%6637,2%7841,4%14934,1%8934,9%527
33,7%10831,8%6440,9%6432,7%6847,2%17038,6%10138,1%576
55,5%17852,8%10645,4%7143,2%9036,8%13340,6%10645,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
10,3%3310,5%2111,6%187,1%159,3%3412,7%3310,2%154
72,1%23259,4%12066,6%10573,5%15471,8%25967,2%17569,1%1044
17,6%5630,1%6121,8%3419,4%4018,9%6820,1%5220,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%56100,0%61100,0%34100,0%40100,0%68100,0%52100,0%312

5,9%3  3,1%1  3,4%23,9%22,8%9
5,3%3    4,6%24,3%32,0%12,8%9
1,7%13,4%22,4%12,4%14,6%33,7%23,2%10
2,3%13,8%2  8,1%33,3%24,4%23,7%11
9,6%54,8%311,4%4  3,8%35,8%35,7%18
7,1%41,6%120,0%74,4%27,2%56,3%37,0%22
2,2%114,9%911,5%44,0%23,0%216,4%98,5%26
8,4%516,3%102,9%110,5%47,3%56,3%39,0%28

14,7%89,0%58,1%39,2%414,0%107,6%410,8%34
19,5%1121,8%1332,5%1134,9%1422,9%1611,5%622,8%71

36,1%2035,7%2214,0%531,9%1338,1%2639,9%2134,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,9%3,8%2,6%12,4%51,3%5,8%21,1%17

88,9%28682,0%16582,4%12982,9%17387,0%31488,2%23085,9%1297

9,8%3216,2%3317,0%2713,7%2910,2%3710,3%2712,1%183

,3%11,0%2  1,0%21,5%6,8%2,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%33100,0%35100,0%27100,0%31100,0%42100,0%29100,0%196

  3,0%1  3,3%14,9%27,1%23,1%6
6,8%22,9%14,7%1  1,9%17,7%23,9%8

  11,3%4  6,4%24,0%23,3%14,3%9

6,4%27,5%3  9,1%31,9%17,0%25,3%10

  5,9%27,3%211,4%413,7%614,0%48,8%17

16,6%55,6%211,0%36,5%27,0%310,2%39,3%18
16,4%518,5%621,5%618,3%613,9%620,9%617,9%35

33,7%1126,5%923,5%634,3%1135,0%1524,3%730,0%59
26,4%933,3%1243,9%1222,6%731,0%1333,9%1031,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
3,2%10  ,6%11,9%41,8%71,1%31,6%25

92,3%29795,4%19297,1%15393,5%19591,8%33191,2%23793,0%1405
4,5%154,6%92,2%34,7%106,4%237,7%205,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

          ,4%1,1%1
2,1%72,1%43,0%5,9%21,2%42,2%61,8%28

3,1%103,7%73,4%53,0%64,2%152,9%83,4%52
9,6%316,5%134,0%67,5%169,5%349,7%258,3%125
9,1%2913,0%268,2%136,4%137,5%277,9%218,6%129

17,2%5526,0%5221,4%3420,0%4223,4%8422,8%5921,6%327
46,3%14937,6%7646,6%7348,7%10244,2%16042,7%11144,4%670
58,6%18862,0%12554,5%8666,9%14060,5%21866,6%17361,6%930
68,2%21968,6%13868,7%10871,0%14872,9%26373,7%19270,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

      ,5%1,2%1,5%1,2%3
2,7%9,4%1,8%11,7%32,5%93,2%82,1%32
5,6%187,6%154,8%84,2%93,7%144,9%135,0%76

9,3%3012,2%259,3%1510,5%2210,7%386,5%179,7%146

9,9%329,4%1913,0%2013,4%2818,4%6612,7%3313,1%199
11,9%3811,1%2215,0%2416,3%3416,5%6016,0%4214,5%219

14,2%4620,2%4116,7%2614,8%3113,6%4913,2%3415,0%227
73,6%23775,5%15273,1%11572,0%15066,3%23971,7%18771,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
16,5%5312,1%249,8%1511,6%2411,9%4310,9%2812,5%188

3,0%105,6%115,1%85,1%116,3%233,8%104,8%72
23,5%7628,7%5820,4%3225,4%5325,9%9321,5%5624,4%368
34,8%11234,1%6940,7%6436,8%7735,1%12737,0%9636,0%544
22,2%7119,5%3924,0%3821,1%4420,9%7526,9%7022,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
12,1%397,3%159,4%155,6%129,0%329,0%249,0%136
34,2%11025,7%5231,5%4931,9%6733,9%12245,2%11834,3%518

,7%23,1%61,2%2  ,3%1,8%2,9%14
  1,4%31,3%2,9%2,5%2,8%2,7%10

,4%1,5%1  1,3%31,0%4,5%1,6%10
,9%31,9%42,0%3,4%1,2%1  ,8%12

3,3%117,3%155,9%94,9%103,1%111,3%33,9%59
2,6%83,1%64,5%72,9%63,9%142,0%53,1%47
1,2%41,6%33,3%52,2%51,3%5,4%11,5%23
4,6%159,1%185,0%89,1%194,9%182,6%75,6%84
9,8%3210,8%2211,6%1811,1%2310,1%369,8%2510,4%157

14,3%4612,8%2610,7%1714,3%3014,3%528,8%2312,8%193
15,8%5115,4%3113,6%2115,5%3217,6%6318,8%4916,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510
14,1%457,1%146,1%109,8%208,0%297,4%199,1%138
21,3%6922,1%4433,9%5317,8%3728,4%10233,4%8726,0%393
19,8%6422,4%4517,1%2724,3%5119,3%7018,9%4920,2%305
41,0%13240,0%8134,9%5540,2%8437,1%13435,4%9238,2%577
3,9%128,4%178,0%137,8%167,2%264,9%136,4%97
8,0%263,5%75,0%83,1%63,1%115,2%134,7%71

24,4%7820,0%4028,3%4420,1%4232,9%11932,5%8527,1%409
25,8%8323,5%4723,9%3831,9%6725,4%9222,6%5925,5%385
35,1%11343,5%8737,0%5838,5%8034,2%12337,4%9737,0%559

6,8%229,5%195,8%96,4%134,5%162,4%65,7%86
4,4%142,5%53,2%53,6%72,7%103,5%93,3%50

31,1%10026,1%5330,7%4825,5%5333,3%12037,9%9931,3%473
29,3%9431,3%6321,4%3424,8%5229,2%10525,8%6727,5%415
30,9%9931,9%6438,0%6039,7%8330,4%11029,6%7732,6%493

4,4%148,2%176,6%106,4%134,5%163,2%85,2%79
5,7%183,0%65,6%92,9%62,9%104,7%124,1%62

42,6%13745,8%9250,8%8040,5%8549,8%18053,3%13947,2%712
29,9%9629,7%6022,1%3533,1%6931,7%11524,1%6328,9%437
18,9%6118,0%3617,3%2719,2%4013,0%4715,5%4016,7%252

2,8%93,5%74,1%64,4%92,5%92,3%63,1%47
4,0%132,5%53,8%62,4%52,5%93,4%93,1%47

44,6%14440,3%8152,6%8339,2%8255,0%19953,6%14048,2%727
30,8%9930,4%6126,9%4236,7%7728,3%10226,4%6929,8%450
18,4%5922,2%4511,9%1918,5%3912,4%4514,2%3716,1%243
2,2%74,6%94,8%73,2%71,7%62,3%62,8%42
4,3%142,0%44,4%72,8%63,3%123,9%103,5%53

31,7%10229,2%5933,8%5325,1%5233,0%11935,7%9331,7%479
28,0%9027,3%5524,2%3832,3%6726,0%9429,8%7827,9%422
31,8%10235,7%7230,3%4836,0%7534,1%12327,9%7332,6%492

4,2%145,8%127,3%113,8%83,6%132,7%74,3%65
4,5%14,4%12,5%41,2%23,6%133,2%82,8%43

38,5%12438,9%7839,1%6127,9%5835,5%12841,3%10736,9%557
35,4%11429,2%5930,5%4834,9%7331,4%11331,5%8232,4%489
19,4%6224,7%5022,5%3531,8%6627,0%9822,1%5824,4%369
2,2%76,8%145,4%84,3%92,5%91,9%53,5%52
3,6%121,0%22,6%41,3%31,8%71,7%42,1%31

61,4%19863,2%12762,9%9958,3%12264,6%23367,9%17763,3%955
24,0%7723,4%4723,1%3627,8%5823,3%8423,6%6124,1%364

8,6%289,7%207,3%1110,8%238,5%314,9%138,3%125
2,4%82,6%54,1%61,8%41,7%61,9%52,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,3%1        ,4%1,1%2

,3%1      ,3%1  ,1%2

  ,5%1  ,6%1    ,2%2
,9%3  ,6%11,6%31,7%61,6%41,1%17

2,5%84,3%92,1%31,3%31,9%7  2,0%30
2,2%76,3%133,7%63,2%73,4%122,0%53,3%50

4,6%156,9%146,1%105,8%125,8%214,0%105,4%82

7,9%2515,4%3114,1%224,6%106,3%233,9%108,0%121

6,9%2212,3%2512,6%2010,2%219,1%337,8%209,3%141

79,9%25767,3%13568,5%10874,6%15676,9%27882,3%21476,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%62100,0%66100,0%48100,0%50100,0%77100,0%42100,0%345

8,3%510,2%76,9%34,0%25,3%43,0%16,5%22

12,0%77,5%58,8%45,8%36,5%53,0%17,5%26
5,4%39,5%69,2%410,3%56,0%511,0%58,2%28
3,3%28,7%613,0%611,9%616,1%1214,9%611,2%39

19,0%1217,1%1114,9%77,9%411,9%911,8%514,0%48
11,9%725,4%1717,3%819,4%1014,6%1111,0%516,8%58
21,3%1312,9%86,1%317,3%923,5%1819,8%817,3%60

40,8%2526,4%1742,6%2140,9%2033,2%2634,5%1435,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

62100,0%66100,0%48100,0%50100,0%77100,0%42100,0%345
67,3%511,4%67,9%413,3%1012,7%510,5%36

   2,0%12,5%11,6%12,4%11,3%5
52,8%21,6%12,6%13,7%32,4%13,6%13

4253,2%3561,6%3076,2%3857,3%4458,6%2561,9%214
936,7%2423,3%1110,7%524,0%1923,8%1022,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%5100,0%2100,0%2100,0%3100,0%4100,0%2100,0%17

          49,8%15,9%1
          50,2%15,9%1
  46,0%1    20,1%1  9,7%2

26,6%1  55,3%1      13,2%2

53,3%3100,0%2100,0%2  23,9%1  41,7%7

20,1%1  44,7%1100,0%376,1%3  43,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%322100,0%201100,0%157100,0%209100,0%361100,0%260100,0%1510

,3%1,5%1    ,3%1  ,2%3
3,6%123,7%73,0%52,8%63,3%123,7%103,4%51
4,9%161,9%45,4%86,0%124,9%187,7%205,2%78
6,2%204,8%107,3%114,7%104,6%178,1%215,9%89

11,7%385,8%129,2%149,0%198,1%299,0%239,0%135
7,0%2310,1%208,6%137,8%1614,5%5212,4%3210,4%158
9,1%2911,7%239,5%1511,7%2413,1%4711,9%3111,3%171

21,1%6813,2%2617,0%2714,2%3011,6%429,6%2514,4%218
15,4%5018,3%3717,2%2716,8%3513,3%4816,3%4215,8%239

13,2%4221,1%4218,3%2917,1%3613,8%5017,1%4516,2%244
23,9%7726,7%5418,5%2916,2%3415,0%5412,8%3318,6%281
18,1%5818,7%3815,0%2422,7%4716,8%6122,2%5818,9%285
18,4%5915,2%3119,0%3018,8%3921,3%7720,6%5419,2%289
22,2%7216,8%3418,0%2824,3%5117,3%6219,3%5019,7%297

25,1%8123,6%4718,4%2922,3%4726,9%9725,8%6724,3%368
28,8%9329,7%6026,9%4228,7%6022,0%8022,7%5926,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDA/KEELDUS Üle 500  €401 - 500 €301 - 400 €201 - 300 €Kuni 200 € 

Sissetulek ühe leibkonnaliikme kohtaKOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%179100,0%102100,0%88100,0%117100,0%197100,0%127100,0%810

1,2%2  2,6%2,7%12,6%5  1,3%10
1,2%22,3%21,4%12,2%35,5%11  2,4%19

7,5%1311,9%127,1%65,2%65,2%105,6%76,8%55
15,8%2813,1%1323,6%2120,1%2422,3%4418,6%2419,0%154
18,3%3325,2%2618,2%1618,1%2124,1%4817,9%2320,5%166
21,8%3928,6%2935,9%3230,9%3633,8%6730,0%3829,7%241
30,0%5433,4%3441,0%3632,6%3839,7%7836,9%4735,4%287

34,0%6136,6%3735,8%3243,4%5135,5%7042,1%5437,5%304
72,6%13077,7%7968,9%6160,9%7147,5%9464,6%8263,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
11,0%245,0%645,8%88

7,3%167,1%927,1%108
24,9%5425,7%33225,5%386
43,7%9450,9%65949,9%754
13,1%2811,3%14711,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
3,7%83,4%433,4%51
5,0%114,3%564,4%67

29,6%6418,2%23519,8%299
50,8%11057,2%74156,3%850
10,9%2316,9%21916,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
1,3%33,3%423,0%45

11,4%259,7%1259,9%150
43,7%9434,3%44435,7%539
31,5%6839,6%51238,4%580
12,1%2613,2%17113,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

2,3%5,4%5,7%10

  ,8%11,7%11
,5%11,1%141,0%15

2,9%61,2%161,4%22

  1,8%231,5%23
2,4%51,4%181,5%23
1,2%31,7%231,7%25
1,2%31,8%241,8%26

2,4%52,0%272,1%32
1,0%22,7%352,5%38
5,2%112,6%343,0%45

5,1%112,7%353,0%46

5,6%122,7%353,1%47
3,5%83,1%413,2%48

5,2%112,9%373,2%49
2,9%63,3%433,2%49

4,5%105,0%644,9%74

4,5%105,1%655,0%75

4,0%95,3%685,1%77

3,4%75,5%715,2%79

3,0%65,7%745,3%80

5,8%137,7%1007,4%112
13,3%297,9%1028,7%131

9,3%209,7%1269,7%146
23,6%5127,5%35626,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,4%1,6%7,5%8

  1,0%12,8%12

,8%21,0%131,0%15
,8%21,3%161,2%18

1,4%31,2%161,2%19
,8%21,7%221,6%24

3,8%82,1%272,3%35

5,4%123,8%504,0%61

11,9%262,9%384,2%64

6,7%154,6%604,9%74

9,2%204,5%585,1%77

7,4%166,4%826,5%98

10,3%225,9%776,6%99

6,2%137,0%916,9%104
7,9%178,7%1128,6%129
7,3%1612,1%15711,5%173

17,9%3911,3%14612,2%185

44,4%9646,1%59745,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
  ,2%2,1%2

3,1%71,5%201,8%27
20,5%449,3%12010,9%164
49,5%10734,7%45036,9%556
22,6%4938,8%50236,5%551

4,2%915,5%20113,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
1,0%2,3%4,4%6

39,1%8463,9%82860,4%912
59,9%12935,8%46339,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%129100,0%463100,0%592
  ,9%4,7%4

14,4%1919,9%9218,7%111

49,0%6346,6%21647,2%279
36,6%4732,7%15133,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
1,8%44,6%594,2%63

15,6%3417,9%23217,6%266
17,5%3818,7%24218,6%280
24,2%5218,6%24019,4%293
20,7%4518,3%23718,6%281
20,1%4321,9%28421,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

  ,3%3,2%3
  ,5%7,4%7

12,2%267,1%927,8%118

14,1%3012,1%15612,4%187
19,4%4219,3%24919,3%291
16,8%3621,4%27720,8%314
42,5%9239,6%51340,0%604
59,4%12843,8%56746,0%695
73,6%15964,8%83966,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%179100,0%1010100,0%1190

1,6%3,5%5,7%8

,5%1,9%9,8%10

  1,3%131,1%13

2,6%51,2%121,4%16
2,5%41,6%161,7%21
2,4%41,9%202,0%24
2,9%52,1%212,2%26

3,1%62,3%232,4%29
4,0%72,5%252,7%32
4,5%83,7%383,8%46
1,9%34,4%454,0%48

,9%25,1%524,5%54
3,8%74,9%494,7%56

6,2%114,7%474,9%59
5,5%105,2%525,2%62
3,8%75,9%595,6%66

4,5%86,3%646,0%72
22,8%4113,1%13314,6%174

47,0%8453,8%54352,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja 
teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis 

on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%179100,0%1010100,0%1190

1,7%31,0%101,1%13

1,6%31,2%121,3%15
2,0%41,4%141,5%17

1,9%31,7%171,7%20

2,4%41,7%171,8%22

1,7%32,0%201,9%23

2,5%42,2%222,3%27

1,9%32,7%272,6%31

3,4%62,6%272,7%33

2,6%53,0%302,9%35

4,7%83,9%404,0%48

8,1%146,9%707,1%85
28,6%5112,9%13115,3%182
14,4%2617,2%17316,8%199

16,7%3017,5%17717,4%207
23,1%4131,4%31830,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes 
häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
  100,0%3100,0%3
  100,0%3100,0%3

100,0%30100,0%156100,0%187
3,2%11,2%21,5%3

22,7%720,8%3321,1%39
74,1%2378,0%12277,4%145

100,0%128100,0%567100,0%695
2,0%31,4%81,5%11

13,2%1716,2%9215,7%109
84,7%10982,4%46782,8%576

100,0%92100,0%513100,0%604
  1,0%5,9%5

31,5%2919,6%10021,4%129
68,5%6379,4%40777,8%470

100,0%42100,0%249100,0%291
  2,0%51,7%5

35,1%1523,5%5925,2%73
64,9%2774,5%18673,1%213

100,0%159100,0%839100,0%998
  1,2%101,0%10

26,3%4220,6%17321,5%214
73,7%11778,2%65677,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja 
nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%30100,0%156100,0%187
5,9%21,8%32,5%5

53,4%1652,1%8152,3%98
40,7%1246,1%7245,2%84

100,0%128100,0%567100,0%695
,6%11,1%61,1%7

65,7%8459,0%33460,2%418
33,6%4339,9%22638,7%269

100,0%92100,0%513100,0%604
2,0%21,3%71,4%9

84,5%7775,6%38877,0%465
13,5%1223,1%11821,6%131

100,0%160100,0%854100,0%1013
,5%11,6%141,5%15

73,8%11868,4%58469,3%702
25,7%4129,9%25629,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, 
haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%71100,0%441100,0%512
  2,2%101,9%10

5,9%44,6%204,8%25
2,5%21,1%51,3%7

12,1%916,2%7115,6%80
79,5%5675,9%33476,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, 
haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%10100,0%76100,0%87

  7,0%56,2%5
19,1%25,7%47,3%6

  12,1%910,6%9
17,6%210,0%810,9%9

9,5%112,3%912,0%10

17,1%218,3%1418,2%16
44,7%542,4%3242,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult 
osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
,8%21,8%241,7%26

40,8%8845,3%58744,7%675
58,4%12652,8%68453,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%126100,0%684100,0%809
  ,3%2,2%2

3,0%43,9%263,7%30
  ,7%5,6%5

,8%1,5%3,5%4

1,6%2,3%2,5%4
2,1%3,8%61,0%8

2,2%31,5%101,6%13
4,6%63,0%213,3%27
1,6%22,5%172,4%19

,8%12,9%202,6%21

1,5%21,5%101,5%12
10,6%138,7%609,0%73

8,1%1010,3%7110,0%81
12,5%165,1%356,3%51

50,6%6458,1%39756,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
10,6%2315,4%20014,7%223

38,2%8241,8%54141,3%624
1,4%31,6%201,5%23
1,4%31,3%171,3%20

1,7%42,9%372,7%41

22,6%4914,3%18515,5%234

1,9%43,9%503,6%54
11,5%259,1%1189,4%142
10,6%239,7%1269,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest 
teatada?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
4,5%103,7%483,8%58
4,5%103,5%463,7%55

25,7%5513,1%17014,9%225
52,5%11362,7%81161,2%924
12,8%2817,0%22016,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda 
perearsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
,9%21,1%151,1%17

3,1%73,8%493,7%56
4,2%94,2%544,2%63

13,8%3010,3%13410,8%163
58,8%12753,0%68653,8%813
19,2%4227,5%35626,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
2,4%53,4%443,2%49

32,8%7125,7%33226,7%403
,8%2,9%12,9%13

2,5%52,3%302,3%35
44,8%9740,9%52941,5%626
16,6%3626,8%34725,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%209100,0%1247100,0%1456
5,9%128,8%1108,4%122

11,2%235,2%656,1%88
15,1%3211,6%14512,1%177
37,5%7837,4%46737,4%545
30,3%6336,9%46136,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%159100,0%839100,0%998
4,4%75,4%455,2%52

27,5%4424,2%20324,7%247
16,3%2615,1%12615,3%152
28,9%4629,0%24329,0%289
22,9%3626,4%22125,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%209100,0%1245100,0%1454
4,7%108,5%1067,9%115

14,8%3112,7%15813,0%189
80,5%16878,8%98179,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%31100,0%158100,0%189
  ,6%1,5%1
  1,7%31,4%3

  6,2%105,2%10
5,3%2,7%11,4%3

17,1%530,6%4828,4%54

77,6%2460,2%9563,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%209100,0%1245100,0%1454
3,0%68,1%1017,4%107
8,6%184,5%565,1%74
8,8%186,0%756,4%93

23,9%5017,3%21618,3%266
25,8%5429,2%36428,7%418
29,9%6334,8%43334,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%209100,0%1245100,0%1454
4,5%99,9%1239,1%132

11,9%2514,6%18114,2%206

26,6%5621,2%26422,0%320
54,5%11446,9%58448,0%698

2,5%57,4%926,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%209100,0%1245100,0%1454
1,8%41,9%241,9%28
3,1%62,3%292,4%36
9,1%198,2%1028,3%121

70,7%14858,8%73260,5%879
15,3%3228,8%35926,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%26100,0%131100,0%157

  ,8%1,6%1
  3,5%52,9%5

6,4%22,5%33,1%5
3,3%14,8%64,5%7

7,1%24,9%65,3%8

15,1%411,9%1612,4%19
11,0%318,4%2417,2%27

23,9%619,5%2620,3%32

21,9%624,4%3224,0%38

40,9%1037,7%4938,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%209100,0%1245100,0%1454
2,6%62,0%252,1%31

5,4%117,3%917,1%103
37,7%7954,6%68052,2%758

4,3%93,1%393,3%48
22,8%4815,3%19016,4%238
27,1%5717,6%22019,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%104100,0%410100,0%514
  ,5%2,4%2

1,6%22,7%112,5%13
,9%1,5%2,6%3

28,3%3014,1%5817,0%87

4,7%54,7%194,7%24

34,4%3641,2%16939,8%205

30,1%3136,4%14935,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%145100,0%962100,0%1107
1,1%21,4%131,3%15

70,0%10273,9%71173,4%812
28,8%4224,7%23825,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata 
või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%145100,0%962100,0%1107
15,0%2215,4%14815,4%170

,6%1,7%7,7%8
2,6%41,0%91,2%13

64,5%9353,0%51054,5%604
17,3%2529,8%28728,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%5100,0%16100,0%21

  6,3%14,9%1
  7,9%16,2%1
  14,2%211,0%2

  14,3%211,1%2

39,0%227,1%429,7%6

61,0%330,2%537,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

3,8%86,2%815,9%89
7,5%167,4%967,4%112

15,2%337,1%928,3%125
76,8%16684,7%109683,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti 
teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
3,7%85,3%685,0%76

86,7%18787,8%113687,6%1323
9,6%216,9%907,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%21100,0%90100,0%111

  1,1%1,9%1

  1,8%21,5%2

4,8%11,1%11,8%2
4,0%11,8%22,2%2

  4,7%43,8%4

8,0%23,7%34,5%5
4,8%14,4%44,5%5

  8,9%87,2%8

8,8%29,0%89,0%10

4,0%111,2%109,8%11

13,5%317,4%1616,7%18

35,9%724,4%2226,6%29

77,6%1661,9%5664,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
3,7%84,5%594,4%67

58,4%12657,7%74757,8%873
37,9%8237,7%48937,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast 
kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
27,9%6033,2%43032,4%490

24,5%5331,4%40630,4%459
  ,2%3,2%3

18,5%407,4%969,0%136
29,1%6327,8%36028,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja 
esmast meditsiinilist nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

1,7%41,1%141,2%17

81,6%17680,6%104380,8%1219

16,6%3618,3%23718,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%36100,0%237100,0%273
  3,2%82,8%8
  4,9%124,3%12

11,9%48,8%219,2%25
61,1%2257,9%13758,3%159
26,9%1025,2%6025,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti 
nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
1,6%32,2%282,1%32

,9%2,4%6,5%8

6,3%147,5%987,4%111
15,6%3410,3%13311,0%167

2,0%43,3%433,1%47
13,0%286,7%877,6%115

5,0%112,4%312,8%42
26,1%5626,6%34526,5%401
29,4%6340,5%52538,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
,4%12,1%281,9%29
,5%1,3%4,3%5

7,8%1711,8%15311,2%170
52,8%11438,0%49240,1%605

7,4%169,1%1178,8%133
,4%1,3%3,3%4
,8%2,4%6,5%7

2,1%43,2%423,0%46
27,8%6034,8%45033,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
4,8%106,5%846,3%95
2,5%54,2%543,9%59

2,8%62,0%262,1%31

33,1%7224,9%32226,1%394

3,0%73,2%413,2%48

22,3%4820,4%26320,6%312

13,6%2911,2%14511,5%174

1,9%41,1%141,2%18

15,9%3426,6%34525,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,4%11,9%251,7%26

3,4%71,8%232,0%30

2,5%52,5%322,5%37
2,2%52,6%342,5%38

2,8%62,5%322,5%38

5,5%122,1%282,6%40
87,2%18887,8%113787,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal 
initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%128100,0%567100,0%695
2,7%31,7%101,9%13

23,1%3020,8%11821,2%148
14,7%1915,4%8715,3%106
33,7%4328,1%15929,1%203
25,6%3334,0%19332,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%128100,0%567100,0%695
,6%1,5%3,6%4

54,6%7070,7%40167,7%471
44,7%5728,8%16331,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%57100,0%163100,0%221

  ,8%1,6%1
1,7%14,8%84,0%9

  6,2%104,6%10

4,6%34,8%84,7%10

7,2%44,9%85,5%12

6,0%35,6%95,7%13

6,1%37,7%137,2%16

9,3%58,4%148,6%19
12,7%79,5%1510,3%23

13,8%810,1%1711,1%24

14,2%813,5%2213,7%30

96,7%5581,7%13385,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral 
probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%128100,0%567100,0%695

3,4%42,3%132,5%17
40,8%5235,6%20236,6%254
55,8%7262,1%35260,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%52100,0%202100,0%254
  1,1%2,9%2

13,0%76,6%137,9%20

13,9%79,6%1910,5%27

73,1%3882,7%16780,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud 
aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%52100,0%202100,0%254
6,6%33,5%74,2%11

49,4%2659,1%11957,1%145

3,4%22,9%63,0%8
40,6%2134,4%7035,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud 
aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%128100,0%567100,0%695
,8%13,0%172,6%18

20,4%2612,6%7114,0%97
26,5%3424,2%13724,6%171
16,5%2115,0%8515,2%106

17,2%2215,6%8915,9%111
6,3%810,6%609,8%68
4,4%67,4%426,8%48
2,2%34,8%274,3%30
5,6%76,9%396,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%128100,0%567100,0%695
2,7%44,0%233,8%26

28,5%3724,3%13825,1%174
67,3%8664,5%36565,0%452

1,4%27,2%416,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%128100,0%567100,0%695

5,5%76,4%366,3%44

63,0%8168,5%38867,5%469

31,5%4025,1%14226,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima 
hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%128100,0%567100,0%695
,6%11,2%71,1%8

1,9%23,3%193,1%21
11,0%147,3%418,0%56
70,2%9052,4%29755,6%387
16,2%2135,8%20332,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%17100,0%60100,0%77

10,8%23,2%24,8%4

5,0%17,1%46,6%5

15,9%35,1%37,4%6
5,0%19,4%68,5%7

  23,7%1418,6%14

11,8%228,0%1724,5%19

73,2%1240,9%2547,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel 
külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%128100,0%567100,0%695

  1,1%6,9%6

89,6%11585,9%48786,6%602

10,4%1313,0%7312,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%92100,0%511100,0%603
1,1%11,9%101,8%11

12,4%1119,7%10018,6%112
15,0%1416,5%8416,3%98
23,4%2127,4%14026,8%162
48,1%4434,5%17636,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%124100,0%783100,0%907
22,6%2823,0%18022,9%208
19,3%2413,9%10914,6%133
21,4%2713,8%10814,8%134
30,1%3741,3%32439,8%361

6,6%88,0%637,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati 
hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
8,6%199,4%1219,3%140

24,3%5217,0%22018,1%273

14,1%3010,4%13511,0%165

16,7%3623,0%29822,1%334
24,0%5229,2%37828,5%430
12,2%2610,9%14111,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%119100,0%654100,0%773
  1,5%101,3%10

7,1%83,5%234,1%31
  3,5%233,0%23

1,4%2,7%4,8%6

5,0%66,3%416,1%47

47,6%5737,7%24639,2%303

38,9%4646,9%30645,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite 
hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
7,5%165,9%766,1%92
2,1%51,2%161,4%20
9,4%204,3%555,0%75

61,7%13351,1%66152,6%794
19,4%4237,5%48534,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%25100,0%71100,0%96

  2,7%22,0%2
  4,7%33,5%3

3,3%18,1%66,9%7
7,8%27,8%67,8%8

15,3%49,4%710,9%10
55,9%1434,9%2540,3%39

52,5%1357,2%4156,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
2,8%66,1%795,6%85

76,8%16685,5%110684,2%1272
20,5%448,4%10910,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

  ,6%8,5%8

69,7%15073,1%94672,6%1096

30,3%6526,3%34026,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%65100,0%340100,0%405
4,2%33,2%113,4%14
2,0%12,3%82,2%9
8,2%515,9%5414,7%59

  2,3%81,9%8

  1,4%51,2%5

59,7%3951,4%17552,8%214

25,8%1723,5%8023,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma 
pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%65100,0%340100,0%405

12,1%87,8%278,5%34
4,1%32,0%72,4%10
5,2%36,9%236,6%27

53,4%3550,8%17351,2%208
25,2%1732,5%11031,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%58100,0%313100,0%371

59,5%3465,1%20464,3%238
2,8%22,7%92,7%10
2,9%23,5%113,4%13

25,4%1519,6%6120,5%76
9,3%59,1%289,1%34

100,0%58100,0%313100,0%371

16,4%95,7%187,3%27
2,8%22,8%92,8%10
6,0%34,0%134,3%16

48,9%2861,9%19459,9%222
25,9%1525,6%8025,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%6100,0%36100,0%42

  2,2%11,9%1

  8,9%37,6%3
  12,5%510,7%5

27,1%212,5%514,6%6
17,1%118,7%718,5%8

29,3%221,9%823,0%10
40,3%222,6%825,1%11

13,3%127,6%1025,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest 
häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%65100,0%340100,0%405
4,0%31,8%62,1%9
1,2%11,9%71,8%7
1,5%15,4%184,8%19
6,5%48,7%308,3%34

39,2%2647,2%16145,9%186
47,6%3135,0%11937,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%65100,0%340100,0%405
5,4%41,6%52,2%9
6,9%43,3%113,9%16
3,7%24,8%164,7%19

55,1%3648,2%16449,3%200
29,0%1942,0%14339,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%7100,0%28100,0%35

  7,9%26,3%2

13,9%18,4%29,5%3
23,2%26,4%29,7%3

50,9%433,3%936,9%13

35,8%270,4%2063,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

  ,1%2,1%2

85,0%18379,7%103280,5%1215

15,0%3220,2%26119,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%32100,0%261100,0%293

  ,5%1,4%1

  ,8%2,7%2
5,5%25,4%145,4%16

5,1%26,6%176,4%19

16,4%57,1%198,1%24

80,6%2686,3%22585,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%32100,0%261100,0%293
  ,8%2,7%2

8,1%322,0%5720,5%60
28,1%925,4%6625,7%75
34,0%1130,0%7830,4%89

29,8%1021,7%5722,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

,6%1,1%1,2%3

76,8%16682,4%106681,6%1232

22,6%4917,5%22718,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%49100,0%227100,0%276
2,0%1,8%21,0%3
3,7%28,2%197,4%20
3,8%27,3%176,7%18

12,8%620,5%4619,1%53
77,6%3863,2%14465,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas 
…? 

100,0%49100,0%227100,0%276
  ,8%2,6%2

63,6%3149,1%11151,7%142
36,4%1850,2%11447,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 
ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%18100,0%114100,0%132
  1,6%21,4%2

94,2%1794,3%10794,2%124
5,8%14,1%54,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%1100,0%5100,0%6

100,0%1100,0%5100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%49100,0%227100,0%276
3,7%22,7%62,9%8
2,1%16,6%155,8%16

74,1%3657,9%13160,7%167
20,1%1032,9%7530,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%3100,0%21100,0%24

29,8%1  3,5%1
  9,6%28,5%2
  15,1%313,3%3

34,0%129,4%629,9%7

36,2%150,5%1148,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%94100,0%652100,0%746

12,6%1210,5%6910,8%81

,9%12,1%141,9%14

54,2%5154,2%35354,2%405

32,3%3133,1%21633,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

16,0%3419,0%24618,6%280

46,3%10040,6%52641,4%626

37,8%8140,4%52340,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%216100,0%1294100,0%1510
2,3%52,8%362,7%41
3,4%71,5%191,7%26

94,4%20495,8%124095,6%1443

14,8%39,2%939,3%96

  5,8%595,7%59

85,2%2085,0%85885,0%878
22,3%4828,7%37127,8%419

9,7%2115,0%19514,3%215
68,1%14756,3%72858,0%875

4,2%99,0%1178,3%126
66,5%14367,6%87567,5%1019
29,3%6323,3%30224,2%365

  ,9%12,8%12

3,1%72,5%332,6%39

96,9%20996,6%125096,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%216100,0%1294100,0%1510
11,4%258,4%1098,9%134

4,3%911,8%15310,7%162
84,2%18279,8%103380,4%1214

6,4%147,4%957,2%109
6,8%159,9%1289,5%143

86,9%18782,7%107183,3%1258
20,0%4320,1%26020,1%304

6,7%1411,4%14710,7%161
73,3%15868,5%88769,2%1045

8,3%105,3%365,7%46
81,5%9586,6%59585,9%690
10,1%128,1%568,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%216100,0%1294100,0%1510

48,7%10546,0%59546,4%700

5,7%125,4%705,5%83

45,6%9848,6%62948,2%727
15,6%348,3%1089,4%142

2,8%62,8%362,8%42
81,6%17688,9%115087,8%1326

17,6%3822,6%29321,9%331

12,9%2813,0%16813,0%196

69,4%15064,4%83465,1%983

14,3%3118,3%23717,7%268

4,6%104,4%574,5%67

81,1%17577,3%100077,8%1175

31,3%6722,1%28623,4%354

6,2%139,7%1259,2%139

62,6%13568,2%88367,4%1018

33,2%7223,1%29924,6%371

4,5%109,5%1238,8%133

62,3%13467,3%87266,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%216100,0%1294100,0%1510

49,6%10740,5%52441,8%631

6,6%142,6%343,2%48

43,9%9556,9%73655,0%831
12,5%2713,9%18013,7%207
13,4%2912,7%16412,8%193
74,0%16073,4%95073,5%1110
26,9%5826,6%34526,7%403

1,4%33,4%443,1%47
71,7%15570,0%90570,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%216100,0%1294100,0%1510
9,6%214,1%534,9%74
3,4%72,2%292,4%36

87,0%18893,7%121392,7%1400

43,8%9434,5%44635,8%540

6,2%1310,6%13710,0%151

50,1%10854,9%71154,2%819

28,9%6215,0%19517,0%257

5,3%114,1%534,3%65

65,8%14280,8%104678,7%1188
4,1%96,1%795,8%88
3,0%67,7%1007,1%107

92,9%20086,2%111587,1%1316
8,5%186,3%816,6%100
7,3%163,3%423,8%58

84,2%18290,4%117189,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige 
või väär?

RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,9%2,5%7,6%9

4,6%101,9%252,3%35
6,3%142,3%302,9%44

4,0%93,2%423,3%50
8,7%199,7%1259,5%144

79,9%17284,4%109383,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi 
saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%35100,0%160100,0%195

  ,6%1,5%1

  1,3%21,1%2
  2,5%42,0%4

7,8%34,2%74,9%9

24,3%829,6%4728,6%56

67,9%2461,8%9962,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%35100,0%160100,0%195

2,3%1  ,4%1
2,8%1  ,5%1

  1,7%31,4%3
  1,8%31,5%3

5,2%27,1%116,7%13

44,8%1633,3%5335,3%69

44,8%1656,1%9054,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%35100,0%160100,0%195

  1,2%21,0%2
  1,4%21,2%2

2,4%15,1%84,6%9
20,7%74,3%77,3%14

29,3%1018,3%2920,3%40
15,3%530,8%4928,0%55

37,1%1342,5%6841,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%35100,0%160100,0%195

  ,5%1,4%1

  1,2%21,0%2
5,4%21,1%21,9%4

  3,2%52,6%5

11,4%416,5%2615,6%30

83,2%2977,5%12478,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või 
kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%9100,0%19100,0%28

  4,2%12,8%1
  4,2%12,9%1
  4,2%12,9%1
  4,2%12,9%1
  4,2%12,9%1
  4,3%13,0%1

9,4%1  3,0%1
  5,0%13,4%1

  5,1%13,5%1
11,8%1  3,7%1
11,8%1  3,7%1

  5,5%13,8%1
  6,9%14,7%1

9,4%15,2%16,5%2
  13,6%39,3%3

9,4%110,2%210,0%3
18,7%26,6%110,5%3
23,1%210,8%214,7%4
30,0%315,4%320,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te 
pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks 
pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,9%21,3%171,3%19

3,7%82,3%302,5%38
7,9%173,8%494,4%66
9,2%208,6%1128,7%131

80,0%17385,0%110184,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust 

pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%23100,0%82100,0%105
  1,1%1,9%1

71,9%1782,0%6779,8%84
28,1%716,9%1419,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%7100,0%14100,0%20

  9,1%16,2%1
15,4%111,6%212,8%3

41,5%333,1%535,8%7
43,1%346,3%645,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud 
(mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,9%21,4%181,3%20

1,6%32,1%272,0%31
5,6%126,5%846,4%96

14,7%3215,3%19815,2%230
31,1%6735,8%46335,1%531
52,4%11349,5%64149,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,8%22,7%352,4%37
10,5%239,2%1199,4%141

20,0%4314,7%19115,5%234
20,0%4317,1%22217,5%265

17,7%3820,5%26520,1%304
41,7%9044,9%58144,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse 
arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
15,4%3315,1%19515,1%229
72,0%15572,5%93972,5%1094

7,3%166,5%856,7%100

5,3%115,8%755,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama 

politseile või mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
2,4%51,0%121,2%18

48,3%10435,2%45637,1%560
49,3%10663,8%82661,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%106100,0%826100,0%933
12,5%135,8%486,5%61

5,1%51,4%121,8%17
4,3%56,8%566,5%61

51,2%5543,0%35644,0%410
26,9%2942,9%35541,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%106100,0%826100,0%933

,8%11,3%111,2%11
6,7%73,4%283,8%36
7,3%83,5%293,9%36

12,1%1311,0%9111,1%104

31,3%3322,9%18923,8%222
28,9%3123,9%19824,5%228

27,2%2932,3%26631,7%295

54,6%5843,8%36245,0%420

60,0%6470,8%58569,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
2,1%41,4%181,5%22

83,9%18166,8%86469,2%1045
14,0%3031,9%41329,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%30100,0%413100,0%443
  1,0%41,0%4

67,5%2072,4%29972,1%319
12,6%415,6%6415,4%68
20,0%610,9%4511,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%10100,0%109100,0%119

  ,9%1,8%1
  4,7%54,3%5

20,2%228,6%3127,9%33
51,3%532,3%3533,8%40
49,0%570,4%7768,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

8,4%183,7%484,4%66

87,1%18883,1%107583,7%1263

4,4%1013,2%17111,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma 
terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
19,5%4215,7%20316,2%245
44,7%9637,3%48238,3%579
31,3%6836,6%47435,9%541

4,1%96,8%896,4%97
,5%13,6%463,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%10100,0%135100,0%145

  4,8%64,5%6

61,0%643,3%5844,5%64

39,0%451,9%7051,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata 
määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

2,1%5,5%6,7%10

14,1%3012,2%15812,5%189
22,2%4812,1%15713,6%205

11,8%2518,0%23317,1%258

12,0%2618,1%23417,2%260

27,0%5824,7%32025,0%378

17,3%3727,3%35325,8%390

23,3%5029,9%38829,0%438

20,8%4531,0%40129,5%445
37,0%8032,5%42133,1%500

33,1%7141,5%53740,3%608

56,5%12260,5%78359,9%905

55,6%12073,6%95371,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates 
sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

19,8%4311,4%14812,6%191

6,3%148,3%1078,0%121

73,9%15980,3%103979,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
  1,2%151,0%15

26,1%5638,9%50437,1%560
73,9%15959,9%77561,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
9,3%208,7%1128,8%132

  ,2%2,1%2
3,2%73,8%493,7%56

68,4%14758,9%76360,3%910
19,1%4128,4%36827,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna 
on …?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

1,3%31,5%191,4%22
4,5%104,0%524,1%61

5,1%115,6%735,6%84

9,0%198,5%1108,6%129

10,1%229,0%1179,2%139

11,5%2510,3%13310,4%158
74,0%16077,9%100977,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel 
arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

1,7%41,0%131,1%16
3,1%72,1%272,2%33

5,0%113,1%403,4%51
3,8%84,0%524,0%60

8,9%196,2%806,6%99

8,7%1910,2%13210,0%150
74,5%16178,7%101978,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel 
apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

12,6%2718,3%23717,5%264

21,1%4518,4%23818,7%283
14,5%3114,6%18914,6%220
20,8%4515,3%19816,1%243
31,0%6733,4%43333,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,4%12,2%292,0%29
4,8%106,9%896,6%99

7,7%1711,0%14210,5%158
11,5%2511,1%14411,1%168

21,0%4514,0%18215,0%227

55,9%12158,0%75157,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja 
ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
3,5%83,4%433,4%51

29,8%6428,9%37529,1%439
66,7%14467,7%87667,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%144100,0%876100,0%1020
1,1%2,8%7,9%9

,6%1,6%5,6%6
2,4%41,8%161,9%19

50,1%7241,3%36242,5%434
45,7%6655,5%48754,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%4100,0%21100,0%25

  8,8%27,3%2

  9,8%28,1%2
  14,0%311,5%3

42,6%218,5%422,7%6

38,6%219,4%422,7%6

38,2%234,4%735,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%216100,0%1294100,0%1510
12,1%268,2%1068,8%132
45,0%9750,7%65649,9%753
43,0%9341,1%53241,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%93100,0%532100,0%625

2,2%21,7%91,7%11
,9%13,0%162,7%17

2,1%24,5%244,1%26
3,6%312,1%6410,8%68

27,8%2615,6%8317,4%109
24,2%2220,1%10720,7%129
51,6%4830,2%16133,4%209
10,8%1038,6%20634,5%216

55,1%5148,8%26049,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%75100,0%348100,0%423
2,4%25,0%174,6%19

20,2%1530,2%10528,4%120

15,2%1119,6%6818,9%80

29,6%2219,6%6821,4%90

32,5%2425,5%8926,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud 
valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
  1,1%151,0%15

61,1%13255,3%71656,1%848
28,0%6028,0%36328,0%423
10,9%2315,5%20114,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist 
aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%83100,0%564100,0%647

3,2%31,9%112,1%14

2,2%22,4%132,4%15

4,8%44,4%254,4%29

9,1%810,9%6210,7%69
15,3%1311,5%6512,0%78

17,3%1421,2%12020,7%134

58,7%4959,0%33259,0%381

68,4%5757,9%32759,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,4%1,1%1,1%2
  ,4%5,4%5

1,1%2,9%121,0%14

,9%21,4%181,3%20
,5%12,4%312,1%32

6,2%134,1%534,4%67

4,1%94,9%644,8%73

90,9%19688,6%114688,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna 
olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

18,2%3927,1%35125,8%390

74,7%16163,2%81764,8%979

7,1%159,8%1269,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
13,3%2913,1%16913,1%198
54,4%11762,1%80461,0%921
32,2%7024,8%32125,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

1,9%43,0%392,9%43

3,1%76,9%896,3%96

7,3%167,1%927,2%108

13,2%289,6%12410,1%153

6,8%1511,3%14710,7%161

16,5%3610,7%13811,5%174
30,9%6719,6%25421,2%321

21,1%4521,5%27821,4%323

41,6%9026,4%34228,6%432
42,3%9133,6%43534,9%527
46,6%10136,7%47538,1%576
26,8%5848,4%62745,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, 
haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku 

kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
5,8%1310,9%14110,2%154

82,7%17866,9%86569,1%1044
11,5%2522,2%28820,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%25100,0%288100,0%312

8,0%22,3%72,8%9
  3,1%92,8%9

4,0%13,1%93,2%10
5,2%13,5%103,7%11

  6,2%185,7%18
  7,6%227,0%22

3,8%18,9%268,5%26
5,2%19,3%279,0%28
3,8%111,4%3310,8%34

24,8%622,6%6522,8%71

58,3%1432,0%9234,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%216100,0%1294100,0%1510

3,0%6,8%111,1%17

85,8%18585,9%111285,9%1297

10,3%2212,4%16112,1%183

,9%2,8%11,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või 
külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%24100,0%172100,0%196

  3,6%63,1%6
  4,4%83,9%8

19,1%52,3%44,3%9

  6,0%105,3%10

15,2%47,9%148,8%17

7,9%29,5%169,3%18
44,8%1114,1%2417,9%35

8,2%233,1%5730,0%59
24,9%632,4%5631,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni 
jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
3,2%71,4%181,6%25

87,6%18994,0%121693,0%1405
9,2%204,7%615,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

  ,1%1,1%1
1,4%31,9%251,8%28

3,8%83,4%443,4%52
13,8%307,4%958,3%125

3,7%89,4%1218,6%129

10,7%2323,5%30421,6%327
59,3%12841,9%54244,4%670
66,4%14360,8%78761,6%930
72,8%15770,4%91170,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

  ,2%3,2%3
1,5%32,2%282,1%32
3,0%75,4%695,0%76

8,5%189,9%1289,7%146

20,0%4312,0%15513,1%199
11,8%2515,0%19414,5%219

11,2%2415,7%20315,0%227
74,0%16071,1%92071,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%216100,0%1294100,0%1510
13,1%2812,4%16012,5%188
3,1%75,1%654,8%72

15,2%3325,9%33524,4%368
34,8%7536,2%46936,0%544
33,9%7320,4%26522,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga 

pikad
B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt 

pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%216100,0%1294100,0%1510
2,9%610,0%1309,0%136

41,1%8933,2%42934,3%518
  1,1%14,9%14

,9%2,6%8,7%10
  ,8%10,6%10
  ,9%12,8%12

3,2%74,0%523,9%59
2,0%43,3%423,1%47

,9%21,6%211,5%23
6,9%155,4%695,6%84
9,1%2010,6%13710,4%157
9,5%2113,3%17312,8%193

23,3%5015,3%19816,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti 
juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%216100,0%1294100,0%1510
7,9%179,3%1219,1%138

29,5%6425,4%32926,0%393
21,9%4719,9%25820,2%305
32,8%7139,1%50738,2%577

7,9%176,2%806,4%97
3,7%84,9%634,7%71

34,4%7425,8%33427,1%409
26,1%5625,4%32925,5%385
30,2%6538,2%49437,0%559

5,6%125,7%745,7%86
3,1%73,4%443,3%50

35,6%7730,6%39631,3%473
24,4%5328,0%36327,5%415
30,4%6633,0%42732,6%493

6,5%145,0%655,2%79
2,8%64,3%564,1%62

53,1%11446,2%59847,2%712
31,0%6728,6%37028,9%437

9,0%1917,9%23216,7%252
4,1%92,9%383,1%47
1,9%43,3%433,1%47

55,7%12046,9%60748,2%727
28,3%6130,0%38929,8%450
10,8%2317,0%22016,1%243

3,3%72,7%352,8%42
2,4%53,7%483,5%53

42,4%9229,9%38731,7%479
29,9%6527,6%35727,9%422
21,9%4734,4%44532,6%492

3,4%74,4%574,3%65
1,6%43,0%392,8%43

47,8%10335,1%45436,9%557
33,6%7332,2%41632,4%489
14,1%3026,1%33824,4%369

2,9%63,6%463,5%52
1,2%32,2%292,1%31

60,8%13163,7%82463,3%955
30,7%6623,0%29824,1%364

5,7%128,7%1138,3%125
1,7%42,4%312,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole 
nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

  ,1%2,1%2

  ,2%2,1%2

  ,2%2,2%2
2,5%5,9%121,1%17

2,0%42,0%262,0%30
3,2%73,3%433,3%50

6,2%135,3%695,4%82

6,8%158,2%1068,0%121

3,7%810,3%1339,3%141

80,9%17575,2%97376,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid 
Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%36100,0%309100,0%345

14,0%55,6%176,5%22

2,9%18,0%257,5%26
9,1%38,1%258,2%28
7,3%311,7%3611,2%39

13,3%514,1%4414,0%48
14,5%517,1%5316,8%58
23,4%816,6%5117,3%60

43,2%1535,0%10835,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%36100,0%309100,0%345
7,3%310,9%3410,5%36

  1,5%51,3%5
  4,1%133,6%13

73,9%2660,5%18761,9%214
18,7%723,1%7122,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv
Eestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%17100,0%17

5,9%15,9%1
5,9%15,9%1
9,7%29,7%2

13,2%213,2%2

41,7%741,7%7

43,7%743,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st 
suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid 
Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%216100,0%1294100,0%1510

,5%1,2%2,2%3
1,8%43,6%473,4%51
3,9%85,4%705,2%78
3,3%76,3%825,9%89

10,9%238,6%1129,0%135
12,9%2810,0%13010,4%158

7,5%1611,9%15411,3%171
9,9%2115,2%19614,4%218

10,5%2316,7%21715,8%239

14,1%3016,5%21416,2%244
15,2%3319,2%24818,6%281
26,9%5817,6%22718,9%285
22,6%4918,6%24019,2%289
21,9%4719,3%25019,7%297

27,6%6023,8%30824,3%368
22,0%4726,7%34626,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
Väljaspool EestitEestis

Kas Te olete sündinud …?KOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%119100,0%691100,0%810

,7%11,4%101,3%10
1,5%22,5%172,4%19

14,2%175,6%386,8%55
31,5%3716,8%11619,0%154
33,0%3918,3%12720,5%166
43,6%5227,3%18929,7%241
41,7%4934,4%23735,4%287

45,6%5436,1%25037,5%304
40,2%4867,8%46963,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  8,2%45,8%845,8%88

10,9%19,3%57,0%1027,1%108
12,7%132,3%1625,4%36825,5%386
66,7%746,7%2449,9%72349,9%754
9,6%13,5%211,9%17211,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  11,9%63,1%453,4%51
  8,4%44,3%624,4%67

23,6%223,7%1219,7%28519,8%299
42,2%450,5%2656,6%82056,3%850
34,1%35,5%316,3%23616,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  5,5%32,9%423,0%45
  10,0%510,0%1459,9%150

35,7%449,7%2535,2%51035,7%539
54,7%629,0%1538,6%56038,4%580
9,6%15,9%313,3%19313,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,7%10,7%10

  1,9%1,7%10,7%11
  3,9%2,9%131,0%15

  1,9%11,4%211,4%22

  2,5%11,5%221,5%23
  2,0%11,5%221,5%23
    1,7%251,7%25
  6,0%31,6%231,8%26

12,5%1  2,1%312,1%32
  2,5%12,5%362,5%38

9,5%11,8%13,0%433,0%45

  2,0%13,1%453,0%46

  8,3%42,9%433,1%47
    3,3%483,2%48

  3,8%23,2%473,2%49
12,5%15,6%33,1%453,2%49

  1,9%15,1%734,9%74

  5,0%35,0%725,0%75

  6,7%35,1%735,1%77

  5,0%35,2%765,2%79

9,6%16,4%35,2%765,3%80

    7,7%1127,4%112
23,6%213,1%78,4%1228,7%131

21,6%23,6%29,8%1429,7%146
23,1%231,2%1626,8%38926,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,5%8,5%8

  2,5%1,8%11,8%12

    1,0%151,0%15
  2,5%11,2%171,2%18

  2,0%11,2%181,2%19
  1,9%11,6%231,6%24
  5,5%32,3%332,3%35

  8,2%43,9%574,0%61

  5,7%34,2%614,2%64

10,7%14,2%24,9%714,9%74

  3,9%25,2%755,1%77

  13,7%76,3%916,5%98

  10,0%56,5%946,6%99

  7,8%46,9%1006,9%104
  2,1%18,9%1288,6%129

34,1%314,7%711,2%16211,5%173
42,6%415,7%811,9%17212,2%185

35,8%423,9%1246,7%67745,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  1,9%1,1%1,1%2
    1,8%271,8%27

20,2%211,5%610,8%15610,9%164
21,6%244,5%2336,7%53236,9%556
36,1%436,1%1836,5%52936,5%551
22,1%26,0%314,1%20413,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
    ,4%6,4%6

45,5%557,0%2960,6%87860,4%912
54,5%643,0%2239,0%56539,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%6100,0%22100,0%565100,0%592
    ,7%4,7%4

40,9%224,0%518,2%10318,7%111

39,5%248,5%1147,2%26647,2%279
19,6%127,5%633,9%19133,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
12,7%110,0%53,9%574,2%63
34,6%443,5%2216,6%24017,6%266

9,6%115,7%818,7%27118,6%280
21,6%215,8%819,5%28219,4%293

9,5%13,8%219,2%27818,6%281
12,0%111,2%622,1%32021,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,2%3,2%3
12,4%11,8%1,3%4,4%7

9,5%16,3%37,9%1147,8%118

  6,9%312,6%18312,4%187
22,7%28,8%419,6%28419,3%291
22,1%249,2%2519,8%28620,8%314
33,2%316,5%840,9%59240,0%604
42,5%424,9%1346,8%67846,0%695
53,4%526,2%1367,6%97966,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%7100,0%25100,0%1158100,0%1190

    ,7%8,7%8

    ,9%10,8%10

    1,1%131,1%13

    1,4%161,4%16
    1,8%211,7%21
  5,1%12,0%232,0%24
  4,1%12,2%252,2%26

    2,5%292,4%29
16,3%13,8%12,6%302,7%32

  11,8%33,7%433,8%46
  7,9%24,0%464,0%48

16,3%116,3%44,2%484,5%54
    4,8%564,7%56

18,4%112,2%34,7%544,9%59
    5,4%625,2%62
  4,0%15,6%655,6%66

34,0%28,9%25,8%676,0%72
  20,6%514,5%16814,6%174

47,7%322,4%653,4%61952,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste 
tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde 

jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%7100,0%25100,0%1158100,0%1190

    1,1%131,1%13

    1,3%151,3%15
    1,5%171,5%17

    1,7%201,7%20

    1,9%221,8%22

  5,2%11,9%221,9%23

    2,3%272,3%27

    2,7%312,6%31

  3,9%12,7%322,7%33

    3,0%352,9%35

19,4%112,2%33,8%444,0%48

  4,0%17,2%847,1%85
  15,8%415,4%17815,3%182

35,1%219,9%516,6%19216,8%199

16,3%126,0%617,2%19917,4%207
29,2%216,9%430,5%35330,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis 
oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
    100,0%3100,0%3
    100,0%3100,0%3
  100,0%3100,0%183100,0%187
    1,5%31,5%3
  27,3%121,0%3821,1%39
  72,7%377,5%14277,4%145

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695
    1,6%111,5%11

29,9%117,6%215,5%10515,7%109
70,1%382,4%1082,9%56282,8%576

100,0%3100,0%8100,0%592100,0%604
    ,9%5,9%5

28,7%111,8%121,5%12721,4%129
71,3%288,2%777,6%46077,8%470

100,0%2100,0%4100,0%284100,0%291
    1,8%51,7%5

47,0%178,1%424,2%6925,2%73
53,0%121,9%174,1%21173,1%213

100,0%5100,0%13100,0%979100,0%998
    1,1%101,0%10

43,7%240,5%521,1%20621,5%214
56,3%359,5%877,8%76277,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks 
raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

  100,0%3100,0%183100,0%187
    2,5%52,5%5
  100,0%351,4%9452,3%98
    46,1%8445,2%84

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695
  7,6%1,9%61,1%7

74,9%372,5%959,9%40660,2%418
25,1%119,9%339,2%26638,7%269

100,0%3100,0%8100,0%592100,0%604
    1,5%91,4%9

67,0%272,3%677,1%45777,0%465
33,0%127,7%221,5%12721,6%131

100,0%7100,0%14100,0%992100,0%1013
  6,7%11,4%141,5%15

70,8%584,5%1269,0%68569,3%702
29,2%28,8%129,6%29329,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks 
või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%4100,0%5100,0%503100,0%512
    1,9%101,9%10

  26,7%14,6%234,8%25
    1,3%71,3%7

76,5%3  15,3%7715,6%80
23,5%173,3%476,9%38676,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või 
haigusega toimetulekuks
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Arv % %Arv %Arv
RASKE ÖELDAJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%3100,0%83100,0%87

  6,4%56,2%5
  7,6%67,3%6

  11,0%910,6%9
  11,3%910,9%9

35,2%111,1%912,0%10

34,2%117,5%1518,2%16
30,6%143,2%3642,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult 
osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  1,6%11,7%251,7%26

12,4%133,7%1745,3%65644,7%675
87,6%964,7%3353,0%76853,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%9100,0%33100,0%768100,0%809
    ,2%2,2%2

12,2%1  3,8%293,7%30
    ,6%5,6%5
    ,6%4,5%4

  3,2%1,4%3,5%4
    1,1%81,0%8

    1,7%131,6%13
    3,5%273,3%27
    2,5%192,4%19
  50,8%17,6%42,6%21

    1,6%121,5%12
  9,2%39,1%709,0%73

13,7%16,2%210,1%7710,0%81
  2,9%16,5%506,3%51

74,1%727,7%958,0%44556,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
12,5%17,5%415,0%21714,7%223

31,8%352,6%2741,0%59441,3%624
10,7%12,5%11,4%211,5%23

  1,9%11,3%191,3%20

  2,0%12,8%402,7%41

23,0%213,1%715,5%22515,5%234

  8,1%43,4%503,6%54
22,1%26,1%39,4%1379,4%142

  6,4%310,1%1469,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
12,7%16,0%33,7%533,8%58

  7,7%43,6%523,7%55
10,9%132,2%1614,3%20814,9%225
54,2%643,8%2261,9%89661,2%924
22,1%210,3%516,6%24016,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  3,6%21,0%151,1%17

12,0%111,2%63,4%493,7%56
10,7%110,0%54,0%574,2%63

  18,9%1010,6%15410,8%163
42,8%440,1%2054,4%78853,8%813
34,6%416,1%826,6%38626,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  3,6%23,3%473,2%49

9,5%140,2%2026,4%38226,7%403
  4,5%2,8%11,9%13

10,7%14,4%22,2%322,3%35
45,3%530,2%1541,8%60641,5%626
34,6%417,0%925,6%37125,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%10100,0%45100,0%1401100,0%1456
12,7%18,7%48,3%1178,4%122

  11,5%55,9%836,1%88
20,5%27,2%312,2%17112,1%177
20,3%217,3%838,2%53537,4%545
46,6%555,3%2535,3%49436,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%5100,0%13100,0%979100,0%998
    5,3%525,2%52
  23,9%324,9%24424,7%247
  14,5%215,3%15015,3%152

79,5%444,8%628,5%27929,0%289
20,5%116,7%226,0%25425,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%9100,0%45100,0%1400100,0%1454
10,8%120,4%97,5%1057,9%115

  16,0%713,0%18213,0%189
89,2%863,6%2979,5%111379,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%7100,0%182100,0%189
  ,5%1,5%1
  1,5%31,4%3

13,8%14,8%95,2%10
  1,5%31,4%3

31,2%228,3%5128,4%54

55,1%463,4%11563,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%9100,0%45100,0%1400100,0%1454
25,3%28,2%47,2%1017,4%107

  13,7%64,8%685,1%74
  4,4%26,5%916,4%93

10,8%117,5%818,3%25718,3%266
24,6%210,2%529,4%41128,7%418
39,3%445,9%2133,7%47234,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%9100,0%45100,0%1400100,0%1454
  9,7%49,1%1289,1%132

28,6%324,1%1113,8%19314,2%206

12,1%122,0%1022,1%30922,0%320
59,3%539,7%1848,2%67548,0%698

  4,5%26,8%966,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%9100,0%45100,0%1400100,0%1454
  6,3%31,8%251,9%28

12,1%1  2,5%352,4%36
  11,8%58,3%1168,3%121

62,8%669,1%3160,2%84260,5%879
25,1%212,9%627,3%38226,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%1100,0%5100,0%150100,0%157

    ,7%1,6%1
    3,1%52,9%5
    3,3%53,1%5
    4,7%74,5%7

    5,5%85,3%8

  18,9%112,3%1812,4%19
  18,9%117,2%2617,2%27

    21,1%3220,3%32

  23,9%124,2%3624,0%38

100,0%138,3%237,7%5738,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%9100,0%45100,0%1400100,0%1454
  6,6%32,0%282,1%31

12,1%112,1%56,9%967,1%103
40,8%460,1%2752,0%72852,2%758

  4,1%23,3%463,3%48
25,4%27,2%316,6%23216,4%238
21,7%29,9%419,3%27019,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%4100,0%8100,0%502100,0%514
23,0%1  ,2%1,4%2

  16,5%12,3%112,5%13
23,2%1  ,4%2,6%3

  29,3%217,0%8517,0%87

30,6%1  4,5%234,7%24

  29,0%240,3%20239,8%205

23,1%125,2%235,4%17835,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%9100,0%30100,0%1067100,0%1107
24,6%2  1,2%131,3%15
50,3%578,7%2473,4%78473,4%812
25,1%221,3%625,4%27125,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku 
puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%9100,0%30100,0%1067100,0%1107
14,0%113,8%415,4%16515,4%170

    ,7%8,7%8
  4,2%11,1%121,2%13

61,5%666,7%2054,1%57854,5%604
24,4%215,3%528,6%30528,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%1100,0%19100,0%21

  5,2%14,9%1
100,0%1  6,2%1

  11,7%211,0%2

  11,8%211,1%2

  31,7%629,7%6

  39,5%837,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

12,5%14,1%25,9%865,9%89
  11,9%67,3%1067,4%112

9,5%120,1%107,8%1148,3%125
90,5%966,1%3484,1%121883,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu 
sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  10,1%54,9%715,0%76

89,3%976,6%3988,0%127587,6%1323
10,7%113,3%77,1%1037,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%1100,0%7100,0%103100,0%111

    1,0%1,9%1

    1,6%21,5%2

    1,9%21,8%2
    2,4%22,2%2

    4,1%43,8%4

    4,8%54,5%5
  58,4%41,0%14,5%5

100,0%1  6,7%77,2%8

  14,7%18,7%99,0%10

    10,6%119,8%11

    17,9%1816,7%18

    28,6%2926,6%29

  41,6%367,1%6964,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  9,3%54,3%624,4%67

55,3%650,9%2658,1%84157,8%873
44,7%539,8%2037,7%54637,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
45,0%549,5%2531,7%46032,4%490

19,1%230,6%1630,5%44230,4%459
    ,2%3,2%3
  1,9%19,3%1359,0%136

35,9%418,0%928,3%41028,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist 
nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  1,9%11,1%171,2%17

87,6%988,7%4580,4%116580,8%1219

12,4%19,4%518,4%26718,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%1100,0%5100,0%267100,0%273
    2,9%82,8%8
  20,1%14,0%114,3%12
    9,4%259,2%25

100,0%159,5%358,1%15558,3%159
  20,4%125,6%6825,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  3,5%22,1%302,1%32
    ,5%8,5%8

  9,7%57,3%1067,4%111
  20,0%1010,8%15611,0%167

  1,9%13,2%463,1%47
  5,9%37,7%1127,6%115
  1,9%12,8%412,8%42

35,9%48,1%427,1%39326,5%401
64,1%749,0%2538,4%55738,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  1,7%11,9%281,9%29
    ,4%5,3%5

9,6%13,9%211,5%16711,2%170
10,9%138,0%1940,4%58540,1%605

12,5%17,5%48,9%1288,8%133
    ,3%4,3%4
    ,5%7,5%7

12,0%11,9%13,0%443,0%46
54,9%647,0%2433,2%48033,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  9,3%56,2%906,3%95
  8,2%43,8%553,9%59

9,5%1  2,1%312,1%31

33,2%317,8%926,3%38126,1%394

12,5%14,4%23,0%443,2%48

20,3%222,5%1120,6%29820,6%312

  7,9%411,7%17011,5%174

    1,3%181,2%18

24,5%229,8%1524,9%36125,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  3,3%21,6%241,7%26

    2,1%302,0%30

  1,9%12,5%362,5%37
    2,6%382,5%38

    2,6%382,5%38

    2,7%402,6%40
100,0%1094,9%4887,4%126787,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et 
teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695
    1,9%131,9%13
  10,0%121,6%14621,2%148
  16,3%215,4%10415,3%106

47,7%215,4%229,3%19829,1%203
52,3%258,2%731,8%21632,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695
    ,6%4,6%4

100,0%464,7%867,6%45867,7%471
  35,3%431,9%21631,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%4100,0%216100,0%221

28,4%1  ,6%1
  4,1%94,0%9

  4,7%104,6%10

  4,8%104,7%10

  5,6%125,5%12

28,5%15,2%115,7%13

  7,4%167,2%16

28,5%18,2%188,6%19
  10,5%2310,3%23

  11,3%2411,1%24

21,9%113,5%2913,7%30

71,6%385,9%18685,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral 
probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695

  7,6%12,4%162,5%17
29,9%147,2%636,4%24736,6%254
70,1%345,2%661,2%41560,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%1100,0%6100,0%247100,0%254
    ,9%2,9%2
    8,1%207,9%20

    10,8%2710,5%27

100,0%1100,0%680,2%19880,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%1100,0%6100,0%247100,0%254
    4,3%114,2%11

100,0%146,6%357,2%14157,1%145

    3,1%83,0%8
  53,4%335,5%8835,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695
29,9%18,0%12,3%162,6%18

  10,0%114,2%9614,0%97
  15,2%225,0%16924,6%171
  21,7%315,2%10315,2%106

  15,1%216,0%10915,9%111
    10,1%689,8%68

70,1%320,0%36,2%426,8%48
  9,9%14,3%294,3%30
    6,8%466,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695
  7,6%13,7%253,8%26

  10,0%125,5%17325,1%174
100,0%466,7%864,8%43965,0%452

  15,6%26,0%416,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695

  7,6%16,3%436,3%44

52,5%292,4%1267,1%45567,5%469

47,5%2  26,6%18026,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud 
kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695
    1,1%81,1%8
  10,0%13,0%203,1%21

29,9%1  8,0%548,0%56
70,1%357,0%755,5%37655,6%387

  32,9%432,4%22032,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%1100,0%1100,0%74100,0%77

    5,0%44,8%4

    6,9%56,6%5

    7,7%67,4%6
    8,8%78,5%7
  100,0%117,5%1318,6%14

100,0%1  23,6%1824,5%19

100,0%1  47,8%3647,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%4100,0%13100,0%678100,0%695

22,4%1  ,8%5,9%6

77,6%375,9%1086,9%58986,6%602

  24,1%312,4%8412,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%3100,0%8100,0%591100,0%603
33,0%1  1,6%101,8%11

  27,7%218,5%11018,6%112
28,7%121,2%216,1%9516,3%98
38,3%139,2%326,6%15726,8%162

  11,9%137,1%21936,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%7100,0%42100,0%858100,0%907
36,6%233,9%1422,3%19122,9%208
14,4%125,6%1114,1%12114,6%133
18,7%112,6%514,9%12814,8%134
30,3%228,0%1240,5%34739,8%361

    8,3%717,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
25,1%312,0%69,1%1319,3%140

19,2%239,1%2017,3%25118,1%273

12,5%115,3%810,8%15611,0%165

23,0%216,4%822,3%32422,1%334
10,7%16,5%329,4%42628,5%430

9,5%110,9%611,1%16111,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%6100,0%36100,0%731100,0%773
    1,3%101,3%10
    4,3%314,1%31
    3,1%233,0%23

  2,8%1,7%5,8%6

20,0%112,5%45,7%416,1%47

35,1%260,9%2238,2%27939,2%303

44,8%223,9%946,7%34245,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem 
kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
12,0%116,0%85,7%836,1%92

    1,4%201,4%20
19,2%22,5%15,0%725,0%75
32,9%359,1%3052,5%76152,6%794
35,8%422,4%1135,3%51234,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%2100,0%1100,0%93100,0%96

49,9%1  1,0%12,0%2
  100,0%12,3%23,5%3
    7,1%76,9%7
    8,1%87,8%8

    11,3%1010,9%10
50,1%1100,0%139,3%3640,3%39

50,1%1  56,8%5356,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
21,6%28,1%45,4%785,6%85
78,4%877,4%3984,5%122584,2%1272

  14,6%710,1%14610,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,6%8,5%8

68,4%771,5%3672,7%105372,6%1096

31,6%328,5%1526,8%38826,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%3100,0%15100,0%388100,0%405
    3,6%143,4%14
    2,3%92,2%9

30,2%17,2%114,8%5714,7%59

    2,0%81,9%8

    1,2%51,2%5

69,8%264,4%952,2%20252,8%214

  28,4%423,9%9323,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti 
Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%3100,0%15100,0%388100,0%405

  6,5%18,7%348,5%34
  8,8%12,1%82,4%10
  8,7%16,6%266,6%27

100,0%354,0%850,7%19751,2%208
  22,0%331,9%12431,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%3100,0%14100,0%354100,0%371

30,4%169,1%964,4%22864,3%238
  9,4%12,5%92,7%10
    3,6%133,4%13

69,6%214,2%220,3%7220,5%76
  7,4%19,3%339,1%34

100,0%3100,0%14100,0%354100,0%371

30,2%17,7%17,1%257,3%27
  9,4%12,6%92,8%10
    4,5%164,3%16

69,8%275,6%1059,2%21059,9%222
  7,4%126,6%9425,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise 
rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%3100,0%40100,0%42

  2,0%11,9%1

50,1%14,9%27,6%3
  11,4%510,7%5
  15,6%614,6%6

49,9%116,5%718,5%8

  24,5%1023,0%10
  26,7%1125,1%11

  27,1%1125,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest 
häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%3100,0%15100,0%388100,0%405
  6,5%12,0%82,1%9
    1,9%71,8%7
  8,8%14,6%184,8%19

30,4%18,7%18,2%328,3%34
69,6%255,1%845,4%17645,9%186

  20,9%337,9%14737,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%3100,0%15100,0%388100,0%405
  7,2%12,0%82,2%9

30,4%18,8%13,5%143,9%16
    4,9%194,7%19

69,6%241,4%649,5%19249,3%200
  42,7%640,2%15639,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%1100,0%1100,0%32100,0%35

    6,8%26,3%2

    10,2%39,5%3
    10,4%39,7%3

  100,0%135,5%1136,9%13

100,0%1100,0%160,9%2063,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,1%2,1%2

79,7%889,6%4680,1%116180,5%1215

20,3%210,4%519,7%28619,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%2100,0%5100,0%286100,0%293

    ,4%1,4%1

    ,7%2,7%2
    5,5%165,4%16

  18,9%16,3%186,4%19

  19,7%18,0%238,1%24

100,0%261,4%386,0%24685,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%2100,0%5100,0%286100,0%293
    ,8%2,7%2

47,4%1  20,7%5920,5%60
  62,3%325,2%7225,7%75

52,6%118,0%130,5%8730,4%89

  19,7%122,9%6522,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, 
kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,2%3,2%3

78,5%892,2%4781,2%117781,6%1232

21,5%27,8%418,6%27018,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%2100,0%4100,0%270100,0%276
    1,1%31,0%3
    7,6%207,4%20
  24,2%16,5%176,7%18
    19,5%5319,1%53

100,0%275,8%365,4%17665,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viibisite haiglas 
…? 

100,0%2100,0%4100,0%270100,0%276
    ,6%2,6%2

100,0%2100,0%450,6%13651,7%142
    48,8%13247,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas 
…?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv
Jah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%132100,0%132
1,4%21,4%2

94,2%12494,2%124
4,4%64,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv
Jah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%6100,0%6

100,0%6100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse 
pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 
100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse 
pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%2100,0%4100,0%270100,0%276
    2,9%82,9%8

55,8%125,5%15,1%145,8%16
44,2%174,5%360,7%16460,7%167

    31,3%8430,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%1100,0%1100,0%22100,0%24

    3,9%13,5%1
100,0%1  3,7%18,5%2

    14,7%313,3%3
    33,0%729,9%7

  100,0%149,2%1148,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%4100,0%29100,0%713100,0%746

22,0%123,9%710,2%7310,8%81

    2,0%141,9%14

56,0%252,5%1554,3%38754,2%405

22,0%123,7%733,5%23933,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

12,7%127,7%1418,3%26518,6%280

31,2%346,1%2341,4%59941,4%626

56,1%626,2%1340,4%58540,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  3,5%22,7%392,7%41
  1,9%11,7%251,7%26

100,0%1094,5%4895,6%138595,6%1443

18,0%114,7%59,1%909,3%96

14,4%117,7%65,2%525,7%59

67,6%567,6%2385,7%85085,0%878
35,4%440,2%2027,3%39527,8%419

  13,0%714,4%20914,3%215
64,6%746,7%2458,3%84558,0%875
31,2%311,6%68,1%1178,3%126
59,2%663,7%3267,6%98067,5%1019

9,5%124,7%1324,3%35224,2%365

    ,8%12,8%12

  2,5%12,6%382,6%39

100,0%1097,5%5096,6%139996,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
22,3%29,2%58,8%1278,9%134
24,5%29,9%510,7%15510,7%162
53,2%581,0%4180,6%116880,4%1214

  17,6%96,9%1007,2%109
21,6%26,1%39,5%1379,5%143
78,4%876,4%3983,6%121183,3%1258
12,4%130,2%1519,8%28720,1%304

  8,2%410,9%15710,7%161
87,6%961,6%3169,3%100569,2%1045

  24,7%35,5%435,7%46
100,0%575,3%1085,9%67585,9%690

    8,6%688,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

67,0%758,1%3045,8%66446,4%700

  3,8%25,6%815,5%83

33,0%338,0%1948,6%70448,2%727
21,6%214,9%89,1%1329,4%142

  5,9%32,7%392,8%42
78,4%879,3%4088,2%127887,8%1326

46,8%521,8%1121,8%31521,9%331

9,6%19,7%513,1%19013,0%196

43,6%468,5%3565,2%94465,1%983

56,4%618,7%917,4%25217,7%268

  1,9%14,6%664,5%67

43,6%479,4%4078,0%113077,8%1175

35,8%433,7%1723,0%33323,4%354

12,5%18,6%49,2%1339,2%139

51,7%557,7%2967,8%98367,4%1018

45,0%526,2%1324,4%35324,6%371

12,5%111,8%68,7%1268,8%133

42,5%462,0%3267,0%97066,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

56,4%651,9%2641,3%59941,8%631

  1,9%13,3%473,2%48

43,6%446,2%2455,4%80355,0%831
22,3%214,7%713,6%19713,7%207
32,7%314,3%712,6%18212,8%193
45,0%571,0%3673,8%106973,5%1110
33,0%339,9%2026,2%37926,7%403

  5,9%33,0%443,1%47
67,0%754,2%2870,8%102670,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
25,1%33,6%24,8%694,9%74

  1,9%12,4%352,4%36
74,9%894,5%4892,8%134592,7%1400

57,4%637,8%1935,6%51535,8%540

12,5%19,5%510,0%14510,0%151

30,1%352,7%2754,5%78954,2%819

46,8%525,7%1316,5%23917,0%257

10,7%12,0%14,3%634,3%65

42,6%472,4%3779,1%114778,7%1188
25,1%38,0%45,6%815,8%88
12,0%1  7,3%1057,1%107
62,8%692,0%4787,1%126387,1%1316
25,1%35,8%36,5%946,6%100

  1,9%13,9%573,8%58
74,9%892,3%4789,6%129889,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,6%9,6%9

  1,9%12,4%342,3%35
  7,8%42,7%402,9%44

  4,2%23,3%483,3%50
9,6%111,4%69,5%1379,5%144

90,4%978,6%4083,9%121683,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  
....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%1100,0%9100,0%185100,0%195

    ,6%1,5%1

    1,1%21,1%2
    2,1%42,0%4
  11,2%14,6%84,9%9

  77,4%726,5%4928,6%56

100,0%111,4%165,2%12162,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%1100,0%9100,0%185100,0%195

    ,4%1,4%1
    ,5%1,5%1
    1,5%31,4%3
    1,6%31,5%3
  11,4%16,5%126,7%13

    37,2%6935,3%69

100,0%188,6%852,2%9754,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%1100,0%9100,0%185100,0%195

    1,1%21,0%2
    1,2%21,2%2

    4,9%94,6%9
    7,6%147,3%14

100,0%122,4%219,8%3720,3%40
    29,5%5528,0%55

  77,6%740,0%7441,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%1100,0%9100,0%185100,0%195

    ,4%1,4%1

    1,0%21,0%2
    2,0%41,9%4
    2,7%52,6%5

    16,4%3015,6%30

100,0%1100,0%977,4%14378,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
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Arv % %Arv
Jah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%28100,0%28

2,8%12,8%1
2,9%12,9%1
2,9%12,9%1
2,9%12,9%1
2,9%12,9%1
3,0%13,0%1
3,0%13,0%1
3,4%13,4%1

3,5%13,5%1
3,7%13,7%1
3,7%13,7%1
3,8%13,8%1
4,7%14,7%1
6,5%26,5%2
9,3%39,3%3

10,0%310,0%3
10,5%310,5%3
14,7%414,7%4
20,0%620,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi 
saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi 
saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

9,5%11,9%11,2%171,3%19

  1,9%12,5%372,5%38
  9,8%54,2%614,4%66

22,0%215,2%88,4%1218,7%131
68,4%773,1%3784,8%122984,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%1100,0%6100,0%99100,0%105
    1,0%1,9%1

100,0%1100,0%678,3%7779,8%84
    20,7%2019,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv
Jah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%20100,0%20

6,2%16,2%1
12,8%312,8%3

35,8%735,8%7
45,3%945,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud 
(mitteametlikult), teinud kingituse või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  1,9%11,3%191,3%20

  3,8%22,0%292,0%31
22,0%210,7%56,1%886,4%96
20,2%218,5%915,1%21815,2%230
21,6%236,7%1935,2%51035,1%531
46,8%543,5%2250,2%72749,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  1,9%12,5%362,4%37
  13,5%79,3%1359,4%141

9,6%114,8%815,6%22515,5%234
12,4%123,5%1217,4%25217,5%265

9,6%120,5%1020,2%29220,1%304
68,3%734,9%1844,6%64644,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise 
järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
12,4%121,8%1114,9%21615,1%229
57,7%662,8%3272,9%105672,5%1094

20,3%29,5%56,5%946,7%100

9,5%15,9%35,7%835,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele 

muule ametkonnale?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  6,5%31,0%141,2%18

46,3%542,2%2136,8%53437,1%560
53,7%551,2%2662,2%90161,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%5100,0%26100,0%901100,0%933
  3,8%16,7%606,5%61
    1,9%171,8%17
  3,2%16,7%606,5%61

58,8%357,1%1543,5%39244,0%410
41,2%235,9%941,3%37241,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%5100,0%26100,0%901100,0%933

    1,3%111,2%11
  3,2%13,8%353,8%36
    4,0%363,9%36

  12,2%311,1%10011,1%104

58,9%320,8%523,7%21423,8%222
35,8%213,3%324,8%22324,5%228

23,3%129,9%831,8%28631,7%295

23,2%159,4%1544,8%40345,0%420

82,3%472,5%1969,4%62569,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
9,6%11,9%11,4%201,5%22

67,3%778,1%4068,9%99969,2%1045
23,2%220,0%1029,7%43029,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%2100,0%10100,0%430100,0%443
    1,0%41,0%4
  90,5%972,1%31072,1%319

46,1%1  15,6%6715,4%68
53,9%19,5%111,3%4911,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%2100,0%1100,0%116100,0%119

    ,9%1,8%1
    4,4%54,3%5

    28,7%3327,9%33
  100,0%134,0%3933,8%40

100,0%2  68,6%8068,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

9,6%13,5%24,4%644,4%66

65,9%792,1%4783,5%121083,7%1263

24,5%24,4%212,1%17611,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
9,6%120,9%1116,1%23316,2%245

12,0%127,2%1438,9%56438,3%579
68,9%740,1%2035,5%51435,9%541

9,5%19,9%56,3%916,4%97
  1,9%13,2%463,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%1100,0%6100,0%138100,0%145

    4,7%64,5%6

100,0%132,9%244,6%6144,5%64

  67,1%450,7%7051,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige 
sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  2,0%1,7%9,7%10

  10,1%512,7%18412,5%189
21,6%219,2%1013,3%19313,6%205

  15,9%817,3%25017,1%258

  19,1%1017,3%25017,2%260

20,3%228,1%1425,0%36225,0%378

20,6%215,9%826,2%38025,8%390

  24,1%1229,4%42629,0%438

34,3%321,1%1129,8%43129,5%445
10,7%128,5%1433,5%48533,1%500

12,5%138,3%1940,5%58740,3%608

56,2%650,4%2660,3%87359,9%905

45,1%573,5%3771,1%103171,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

31,1%321,2%1112,2%17712,6%191

  5,7%38,1%1188,0%121

68,9%773,1%3779,7%115479,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
    1,0%151,0%15

45,8%556,8%2936,3%52737,1%560
54,2%643,2%2262,6%90761,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE …

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  11,2%68,7%1268,8%132
    ,2%2,1%2
  3,9%23,8%543,7%56

75,5%854,4%2860,4%87560,3%910
24,5%230,5%1627,0%39127,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  3,9%21,4%201,4%22
  7,1%44,0%584,1%61

10,7%16,0%35,5%805,6%84

9,5%110,0%58,5%1238,6%129

  6,3%39,4%1369,2%139

10,7%120,2%1010,1%14610,4%158
79,8%868,8%3577,7%112577,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    1,1%161,1%16
9,5%11,9%12,2%322,2%33

  7,8%43,2%473,4%51
  3,7%24,0%584,0%60

  2,1%16,8%986,6%99

  13,6%79,9%14310,0%150
90,5%974,9%3878,1%113278,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

19,2%219,9%1017,4%25217,5%264

23,4%223,1%1218,6%26918,7%283
22,0%29,0%514,7%21314,6%220
24,7%319,7%1015,9%23116,1%243
10,7%128,2%1433,4%48433,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  4,0%21,9%272,0%29
  7,5%46,6%956,6%99

22,2%210,7%510,4%15110,5%158
9,6%115,6%811,0%15911,1%168

12,7%124,1%1214,7%21415,0%227

68,2%744,4%2358,1%84257,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  1,9%13,5%503,4%51

53,2%542,5%2228,4%41229,1%439
46,8%555,7%2868,1%98767,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%5100,0%28100,0%987100,0%1020
    ,9%9,9%9
    ,6%6,6%6
    1,9%191,9%19

100,0%560,9%1741,7%41242,5%434
  39,1%1154,8%54154,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
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Arv % %Arv
Jah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%25100,0%25

7,3%27,3%2

8,1%28,1%2
11,5%311,5%3

22,7%622,7%6

22,7%622,7%6

35,0%935,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti 
kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  14,3%78,6%1258,8%132

55,1%648,3%2549,9%72349,9%753
44,9%537,5%1941,5%60141,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%5100,0%19100,0%601100,0%625

  5,2%11,6%101,7%11
  5,7%12,6%162,7%17
  5,0%14,1%254,1%26
  21,1%410,6%6410,8%68

28,3%1  17,9%10717,4%109
  10,0%221,2%12720,7%129

28,3%130,8%633,5%20133,4%209
48,0%227,7%534,6%20834,5%216

52,0%248,4%949,8%29949,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%3100,0%8100,0%411100,0%423
    4,7%194,6%19

33,1%124,1%228,5%11728,4%120

37,3%112,6%118,8%7718,9%80

29,6%151,0%420,8%8521,4%90

  12,3%127,3%11226,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
    1,0%151,0%15

54,7%669,9%3655,7%80756,1%848
32,6%313,8%728,5%41328,0%423
12,7%116,3%814,8%21514,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, 
suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%5100,0%15100,0%627100,0%647

  6,7%12,0%132,1%14

    2,4%152,4%15

    4,6%294,4%29

  20,0%310,6%6610,7%69
  8,1%112,2%7612,0%78

49,0%240,5%620,0%12520,7%134

28,0%158,7%959,2%37159,0%381

79,0%433,7%559,8%37459,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,1%2,1%2
12,0%14,4%2,1%2,4%5

    1,0%141,0%14

  1,8%11,3%191,3%20
  1,9%12,1%312,1%32

  8,3%44,3%624,4%67

  9,8%54,7%684,8%73

88,0%984,5%4389,1%129088,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

24,9%321,5%1126,0%37625,8%390

64,4%768,5%3564,7%93764,8%979

10,7%110,0%59,3%1359,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  15,3%813,1%19013,1%198

67,3%763,4%3260,9%88261,0%921
32,7%321,3%1126,0%37625,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

9,6%13,6%22,8%412,9%43

  17,9%96,0%876,3%96

12,0%14,5%27,2%1057,2%108

  15,0%810,0%14510,1%153

12,4%111,8%610,6%15410,7%161

32,6%311,4%611,3%16411,5%174
  17,4%921,5%31221,2%321

10,7%111,4%621,8%31621,4%323

34,1%322,4%1128,8%41728,6%432
23,4%231,4%1635,1%50834,9%527

  40,3%2138,3%55538,1%576
43,7%435,9%1845,7%66245,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste 
ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
34,7%415,7%89,8%14210,2%154
54,6%671,6%3669,1%100269,1%1044
10,7%112,7%621,0%30520,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%1100,0%6100,0%305100,0%312

    2,9%92,8%9
    2,9%92,8%9
    3,3%103,2%10
    3,7%113,7%11
    5,9%185,7%18
    7,2%227,0%22
    8,7%268,5%26
  19,7%18,8%279,0%28
    11,1%3410,8%34
  50,4%322,3%6822,8%71

100,0%130,0%234,0%10434,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  1,7%11,1%161,1%17

100,0%1087,0%4485,8%124385,9%1297

  11,3%612,2%17712,1%183

    ,9%13,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte 
www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%6100,0%190100,0%196

  3,2%63,1%6
  4,0%83,9%8

17,4%14,0%84,3%9

  5,4%105,3%10

16,7%18,6%168,8%17

  9,6%189,3%18
17,5%117,9%3417,9%35

48,2%329,5%5630,0%59
17,0%131,9%6131,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni 
jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  2,0%11,6%241,6%25

100,0%1087,1%4493,2%135093,0%1405
  10,9%65,2%755,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,1%1,1%1
22,3%2  1,8%251,8%28

  4,9%33,4%493,4%52
  9,5%58,3%1208,3%125
  7,6%48,6%1258,6%129

9,6%121,3%1121,7%31521,6%327
45,1%563,6%3243,7%63344,4%670
58,6%661,9%3161,6%89361,6%930
46,1%568,0%3571,0%102970,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,2%3,2%3
12,0%11,8%12,0%292,1%32

  2,0%15,2%755,0%76

12,5%15,8%39,8%1429,7%146

22,2%221,7%1112,8%18513,1%199
21,6%29,0%514,7%21214,5%219

12,4%118,7%1014,9%21615,0%227
42,6%467,6%3471,9%104171,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
9,6%19,7%512,6%18212,5%188

  9,6%54,6%674,8%72
45,4%525,7%1324,2%35024,4%368
22,1%225,2%1336,5%52936,0%544
23,0%229,9%1522,1%32022,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga 
lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
23,1%27,1%49,0%1309,0%136
45,3%558,1%3033,4%48434,3%518

    ,9%14,9%14
    ,7%10,7%10
    ,7%10,6%10
    ,8%12,8%12
  1,9%14,0%583,9%59
    3,2%473,1%47
  2,0%11,5%221,5%23
  4,0%25,7%825,6%84

22,1%24,9%310,5%15210,4%157
  6,0%313,1%19012,8%193

9,5%115,9%816,5%23916,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini 
väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda 
kiiremini?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510
  14,5%79,0%1309,1%138

10,9%133,5%1725,8%37426,0%393
9,5%116,3%820,4%29620,2%305

59,2%634,0%1738,2%55438,2%577
20,3%21,7%16,5%946,4%97

  9,0%54,6%674,7%71
20,5%232,9%1726,9%39027,1%409
31,7%328,6%1525,3%36725,5%385
47,8%527,9%1437,3%54037,0%559

  1,7%15,9%855,7%86
9,5%11,9%13,4%493,3%50

42,2%438,8%2031,0%44931,3%473
10,7%131,4%1627,5%39827,5%415
37,6%422,6%1133,0%47832,6%493

  5,2%35,3%765,2%79
  7,0%44,0%594,1%62

32,5%357,1%2946,9%68047,2%712
55,1%623,8%1228,9%41928,9%437
12,4%18,8%417,0%24616,7%252

  3,3%23,1%453,1%47
  1,9%13,2%463,1%47

33,0%356,0%2848,0%69548,2%727
42,6%429,9%1529,7%43029,8%450
24,5%28,9%516,3%23616,1%243

  3,3%22,8%412,8%42
9,6%11,9%13,5%513,5%53

20,5%235,3%1831,6%45931,7%479
12,7%126,2%1328,1%40727,9%422
57,2%630,9%1632,5%47132,6%492

  5,7%34,3%624,3%65
  3,5%22,8%412,8%43

30,1%342,2%2136,8%53336,9%557
35,8%433,2%1732,3%46832,4%489
34,1%319,4%1024,5%35524,4%369

  1,7%13,6%513,5%52
  3,5%22,0%292,1%31

68,4%757,9%2963,4%91963,3%955
9,6%124,5%1224,2%35124,1%364

22,0%24,4%28,3%1208,3%125
  9,7%52,0%292,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole 
nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

    ,1%2,1%2

    ,1%2,1%2

    ,2%2,2%2
  1,6%11,1%161,1%17

  4,5%21,9%282,0%30
  4,5%23,3%473,3%50

  1,6%15,6%815,4%82

  9,0%58,0%1178,0%121

    9,7%1419,3%141

100,0%1082,8%4275,6%109576,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%8100,0%337100,0%345

13,1%16,4%216,5%22

16,0%17,3%257,5%26
32,0%37,7%268,2%28

  11,5%3911,2%39

16,0%114,0%4714,0%48
12,3%116,9%5716,8%58

  17,7%6017,3%60

52,0%435,5%12035,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%8100,0%337100,0%345
  10,8%3610,5%36

16,0%11,0%31,3%5
16,0%13,3%113,6%13
68,0%561,7%20861,9%214

  23,2%7822,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%3100,0%15100,0%17

  6,9%15,9%1
  7,0%15,9%1
  11,4%29,7%2

49,9%16,8%113,2%2

  49,0%741,7%7

50,1%142,6%643,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei 
jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%10100,0%51100,0%1449100,0%1510

  2,0%1,1%2,2%3
10,7%14,4%23,3%483,4%51

  5,8%35,2%765,2%78
9,5%17,3%45,8%845,9%89

24,9%312,9%78,7%1269,0%135
10,7%19,3%510,5%15210,4%158
23,2%27,8%411,3%16411,3%171
32,8%324,9%1313,9%20214,4%218
23,1%29,4%516,0%23215,8%239

  17,9%916,2%23516,2%244
32,8%312,2%618,7%27118,6%281
12,5%118,4%919,0%27518,9%285
10,7%114,0%719,4%28119,2%289
22,1%227,5%1419,4%28119,7%297

35,7%423,7%1224,3%35224,3%368
44,1%423,8%1226,0%37726,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEiJah

Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?KOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%6100,0%26100,0%778100,0%810

    1,3%101,3%10
    2,5%192,4%19

  20,1%56,4%506,8%55
  19,1%519,1%14919,0%154
  19,9%520,6%16120,5%166
  33,2%929,8%23229,7%241
  36,6%1035,6%27735,4%287

80,5%445,3%1236,9%28737,5%304
82,5%570,2%1863,4%49463,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
5,9%785,3%105,8%88
6,7%8910,4%197,1%108

24,8%32931,1%5625,5%386
51,3%68239,8%7249,9%754
11,3%15113,4%2411,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
3,7%491,4%33,4%51
4,0%537,7%144,4%67

19,2%25524,3%4419,8%299
56,7%75353,7%9756,3%850
16,5%21912,9%2316,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
3,1%421,9%33,0%45
9,8%13010,7%199,9%150

35,1%46640,1%7335,7%539
38,8%51635,4%6438,4%580
13,2%17511,8%2113,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,8%10  ,7%10

,6%81,6%3,7%11
1,0%14,5%11,0%15

1,3%172,7%51,4%22

1,6%211,2%21,5%23
1,4%182,7%51,5%23
1,8%24,4%11,7%25
1,7%222,5%41,8%26

2,0%272,7%52,1%32
2,8%37,5%12,5%38
2,5%346,1%113,0%45

2,7%365,6%103,0%46

2,9%394,4%83,1%47
3,1%423,6%73,2%48

3,2%433,1%63,2%49
3,1%423,9%73,2%49

5,0%664,6%84,9%74

4,8%636,4%125,0%75

5,2%694,2%85,1%77

5,3%714,2%85,2%79

5,6%752,8%55,3%80

8,0%1063,4%67,4%112
8,3%11011,3%218,7%131

9,4%12611,3%209,7%146
27,1%36025,6%4626,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,6%8  ,5%8

,8%101,3%2,8%12

,9%121,6%31,0%15
1,1%151,7%31,2%18

1,2%161,6%31,2%19
1,6%211,5%31,6%24
2,3%302,9%52,3%35

4,1%553,5%64,0%61

3,7%497,9%144,2%64

4,7%626,6%124,9%74

4,9%657,0%135,1%77

6,1%819,6%176,5%98

6,1%8110,0%186,6%99

6,6%888,7%166,9%104
9,3%1233,5%68,6%129

12,0%1597,8%1411,5%173
12,4%16411,2%2012,2%185

46,0%61145,0%8245,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
,2%2  ,1%2

1,1%146,9%121,8%27
8,9%11925,2%4610,9%164

36,4%48440,2%7336,9%556
38,6%51321,1%3836,5%551
14,9%1976,7%1213,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
,4%6  ,4%6

64,3%85432,1%5860,4%912
35,3%46967,9%12339,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%469100,0%123100,0%592
,4%21,6%2,7%4

21,4%1008,4%1018,7%111

50,0%23536,1%4447,2%279
28,2%13253,9%6633,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
4,5%601,6%34,2%63

18,2%24212,8%2317,6%266
19,4%25812,1%2218,6%280
19,9%26415,6%2819,4%293
18,6%24719,1%3518,6%281
19,3%25738,8%7021,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,1%11,3%2,2%3
,5%7  ,4%7

6,6%8817,0%317,8%118

11,5%15318,7%3412,4%187
17,7%23530,9%5619,3%291
21,6%28714,4%2620,8%314
39,9%53140,6%7440,0%604
43,2%57466,6%12146,0%695
64,6%85876,9%13966,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%1035100,0%155100,0%1190

,8%8  ,7%8

,8%81,1%2,8%10

1,2%12,6%11,1%13

1,3%131,9%31,4%16
1,3%134,8%71,7%21
1,8%193,1%52,0%24
2,1%222,8%42,2%26

2,4%252,5%42,4%29
2,7%282,4%42,7%32
3,5%366,2%103,8%46
3,8%395,8%94,0%48

4,8%502,5%44,5%54
4,9%503,5%54,7%56

5,0%524,5%74,9%59
5,7%592,2%35,2%62
5,8%604,2%65,6%66

6,4%663,6%66,0%72
14,9%15412,8%2014,6%174

52,7%54652,8%8252,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste 
tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt 

meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%1035100,0%155100,0%1190

1,2%12,6%11,1%13

1,0%113,0%51,3%15
1,4%151,8%31,5%17

1,6%172,3%41,7%20

1,9%201,2%21,8%22

2,2%23  1,9%23

2,1%223,1%52,3%27

2,7%281,8%32,6%31

2,8%292,3%42,7%33

2,8%293,6%62,9%35

4,1%423,7%64,0%48

6,5%6711,1%177,1%85
15,2%15715,9%2515,3%182
17,1%17714,1%2216,8%199

16,6%17222,5%3517,4%207
30,6%31727,2%4230,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, 
mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
100,0%1100,0%2100,0%3
100,0%1100,0%2100,0%3
100,0%153100,0%34100,0%187

,7%15,3%21,5%3
22,8%3513,5%521,1%39
76,5%11781,2%2877,4%145

100,0%574100,0%121100,0%695
1,5%91,6%21,5%11

14,0%8023,8%2915,7%109
84,6%48674,6%9082,8%576

100,0%531100,0%74100,0%604
1,0%5  ,9%5

20,7%11026,2%1921,4%129
78,3%41573,8%5477,8%470

100,0%235100,0%56100,0%291
1,3%33,5%21,7%5

25,2%5925,3%1425,2%73
73,5%17371,2%4073,1%213

100,0%858100,0%139100,0%998
,9%81,9%31,0%10

21,3%18322,4%3121,5%214
77,8%66875,7%10677,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks 
raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%153100,0%34100,0%187
2,5%42,5%12,5%5

54,4%8342,8%1452,3%98
43,1%6654,8%1945,2%84

100,0%574100,0%121100,0%695
1,3%7  1,1%7

61,2%35155,6%6760,2%418
37,5%21644,4%5438,7%269

100,0%531100,0%74100,0%604
1,6%9  1,4%9

77,0%40976,5%5677,0%465
21,3%11323,5%1721,6%131

100,0%874100,0%139100,0%1013
1,7%15  1,5%15

71,0%62058,6%8269,3%702
27,3%23941,4%5829,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks 
või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%424100,0%88100,0%512
2,1%9,9%11,9%10

5,5%241,1%14,8%25
1,3%61,1%11,3%7

14,9%6319,1%1715,6%80
76,1%32377,8%6876,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või 
haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%69100,0%18100,0%87

7,7%5  6,2%5
7,7%55,5%17,3%6

9,0%616,9%310,6%9
11,1%810,2%210,9%9

10,8%716,6%312,0%10

18,6%1316,5%318,2%16
43,4%3039,9%742,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
1,9%25,5%11,7%26

46,1%61334,4%6244,7%675
52,0%69165,1%11853,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%691100,0%118100,0%809
,1%1,7%1,2%2

3,6%254,7%63,7%30
,5%4,8%1,6%5
,6%4  ,5%4

,4%3,9%1,5%4
,8%52,5%31,0%8

1,5%102,2%31,6%13
3,0%205,2%63,3%27
2,5%171,7%22,4%19
2,8%201,1%12,6%21

1,3%92,5%31,5%12
7,6%5317,4%219,0%73

10,5%736,8%810,0%81
5,7%399,6%116,3%51

59,1%40943,9%5256,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
15,0%19912,8%2314,7%223

41,4%55040,8%7441,3%624
1,4%182,7%51,5%23
1,2%162,6%51,3%20

2,7%363,0%52,7%41

15,8%21013,1%2415,5%234

3,2%436,0%113,6%54
9,5%1278,5%159,4%142
9,8%13010,4%199,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
3,7%504,5%83,8%58
3,3%436,6%123,7%55

14,6%19317,6%3214,9%225
62,1%82554,5%9961,2%924
16,3%21716,8%3016,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
1,0%141,5%31,1%17

3,9%522,4%43,7%56
4,1%545,1%94,2%63

10,6%14112,5%2310,8%163
54,1%71852,2%9553,8%813
26,4%35026,2%4726,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
3,3%442,9%53,2%49

27,5%36521,2%3826,7%403
,8%111,3%2,9%13

2,5%331,1%22,3%35
41,0%54544,8%8141,5%626
24,9%33128,8%5225,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%1279100,0%177100,0%1456
9,2%1182,3%48,4%122
5,5%7010,5%196,1%88

11,8%15114,3%2512,1%177
37,1%47440,2%7137,4%545
36,4%46632,7%5836,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%858100,0%139100,0%998
5,0%436,8%105,2%52

22,9%19736,0%5024,7%247
15,5%13313,8%1915,3%152
29,8%25623,7%3329,0%289
26,8%23019,7%2825,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%1277100,0%177100,0%1454
8,8%1131,5%37,9%115

12,1%15519,3%3413,0%189
79,0%101079,3%14079,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%155100,0%34100,0%189
,6%1  ,5%1

1,8%3  1,4%3

6,3%10  5,2%10
1,7%3  1,4%3

29,4%4623,7%828,4%54

60,1%9376,3%2663,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%1277100,0%177100,0%1454
8,2%1051,5%37,4%107
4,6%598,4%155,1%74
6,2%807,9%146,4%93

17,6%22522,8%4018,3%266
29,1%37126,6%4728,7%418
34,3%43832,8%5834,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%1277100,0%177100,0%1454
9,9%1263,6%69,1%132

14,9%1909,3%1614,2%206

21,0%26829,6%5222,0%320
47,7%61049,9%8848,0%698

6,6%847,6%136,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%1277100,0%177100,0%1454
1,9%241,9%31,9%28
2,3%303,4%62,4%36
7,7%9813,2%238,3%121

61,6%78752,2%9260,5%879
26,5%33929,4%5226,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%127100,0%29100,0%157

  3,4%1,6%1
3,0%42,9%12,9%5
3,1%43,3%13,1%5
5,6%7  4,5%7

5,8%72,9%15,3%8

13,8%186,4%212,4%19
16,0%2022,3%717,2%27

17,3%2233,2%1020,3%32

25,7%3316,7%524,0%38

37,4%4841,4%1238,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%1277100,0%177100,0%1454
2,0%262,7%52,1%31

7,3%935,3%97,1%103
55,4%70729,0%5152,2%758

2,9%376,4%113,3%48
14,6%18629,1%5116,4%238
17,8%22827,4%4819,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%414100,0%100100,0%514
  2,0%2,4%2

2,5%102,1%22,5%13
,7%3  ,6%3

17,6%7314,7%1517,0%87

5,1%212,9%34,7%24

38,3%15945,9%4639,8%205

35,8%14832,3%3235,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%964100,0%143100,0%1107
1,4%14,6%11,3%15

74,9%72263,1%9073,4%812
23,6%22836,4%5225,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga 
kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%964100,0%143100,0%1107
15,5%14914,6%2115,4%170

,8%8  ,7%8
1,0%102,3%31,2%13

54,6%52753,9%7754,5%604
28,1%27029,2%4228,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%17100,0%3100,0%21

5,8%1  4,9%1
  39,3%16,2%1

13,1%2  11,0%2

7,5%130,7%111,1%2

35,3%6  29,7%6

38,4%730,0%137,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

6,4%852,1%45,9%89
8,0%1073,1%67,4%112
8,2%1098,8%168,3%125

83,0%110387,6%15983,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu 
sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
5,2%703,5%65,0%76

87,7%116587,1%15887,6%1323
7,0%949,4%177,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%94100,0%17100,0%111

  5,9%1,9%1

1,8%2  1,5%2

1,1%15,9%11,8%2
2,6%2  2,2%2

3,4%35,9%13,8%4

4,4%44,9%14,5%5
5,3%5  4,5%5
6,6%610,7%27,2%8

9,7%94,7%19,0%10

7,7%721,5%49,8%11

17,3%1613,2%216,7%18

25,0%2335,7%626,6%29

65,4%6162,0%1164,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
4,6%613,0%64,4%67

57,2%76162,0%11257,8%873
38,2%50735,0%6337,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
32,5%43132,2%5832,4%490

31,0%41126,3%4830,4%459
,2%3  ,2%3

8,7%11610,8%209,0%136
27,6%36730,7%5628,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

1,0%132,6%51,2%17

81,9%108872,3%13180,8%1219

17,1%22825,1%4518,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%228100,0%45100,0%273
2,5%64,5%22,8%8
3,4%88,4%44,3%12

10,3%243,6%29,2%25
56,5%12967,3%3158,3%159
27,2%6216,2%725,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
2,0%272,6%52,1%32

,4%51,5%3,5%8

7,2%958,7%167,4%111
10,8%14412,6%2311,0%167

3,1%413,3%63,1%47
7,4%989,1%177,6%115
2,9%382,0%42,8%42

26,6%35326,5%4826,5%401
39,7%52733,5%6138,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
2,0%271,1%21,9%29

,2%31,3%2,3%5

11,7%1567,6%1411,2%170
39,1%52047,4%8640,1%605

9,2%1226,4%128,8%133
,2%3,6%1,3%4
,6%7  ,5%7

3,1%412,7%53,0%46
33,9%45032,9%6033,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
6,0%808,3%156,3%95
3,9%514,5%83,9%59

1,9%253,6%72,1%31

25,9%34427,7%5026,1%394

2,8%385,5%103,2%48

20,9%27818,7%3420,6%312

12,0%1607,8%1411,5%174

1,1%152,1%41,2%18

25,5%33922,0%4025,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

1,5%203,1%61,7%26

1,8%233,7%72,0%30

2,4%322,9%52,5%37
2,2%304,7%82,5%38

2,1%276,0%112,5%38

2,4%324,3%82,6%40
88,9%118279,0%14387,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et 
teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%574100,0%121100,0%695
1,8%112,2%31,9%13

20,8%11923,5%2821,2%148
14,9%8617,0%2115,3%106
29,4%16927,8%3429,1%203
33,1%19029,6%3632,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%574100,0%121100,0%695
,5%3,7%1,6%4

68,8%39562,4%7567,7%471
30,6%17636,9%4531,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%176100,0%45100,0%221

,7%1  ,6%1
3,9%74,5%24,0%9

5,7%10  4,6%10

3,8%78,4%44,7%10

5,3%96,2%35,5%12

5,4%96,9%35,7%13

6,9%128,5%47,2%16

8,5%158,9%48,6%19
9,3%1614,5%610,3%23

10,7%1912,4%611,1%24

14,0%2512,4%613,7%30

83,6%14793,4%4285,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde 
pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%574100,0%121100,0%695

2,5%142,4%32,5%17
36,0%20739,3%4736,6%254
61,5%35358,3%7060,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%207100,0%47100,0%254
1,1%2  ,9%2
7,7%168,6%47,9%20

10,6%229,8%510,5%27

80,6%16781,6%3980,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%207100,0%47100,0%254
4,3%93,8%24,2%11

58,7%12150,4%2457,1%145

3,2%72,1%13,0%8
33,8%7043,8%2135,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%574100,0%121100,0%695
2,8%161,5%22,6%18

13,0%7518,8%2314,0%97
23,2%13331,5%3824,6%171
16,4%949,7%1215,2%106

15,8%9116,3%2015,9%111
9,6%5511,1%139,8%68
7,4%433,9%56,8%48
4,6%263,1%44,3%30
7,1%414,1%56,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%574100,0%121100,0%695
3,2%186,6%83,8%26

24,6%14127,2%3325,1%174
65,9%37960,6%7365,0%452

6,3%365,6%76,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%574100,0%121100,0%695

6,3%365,9%76,3%44

68,8%39561,4%7467,5%469

24,9%14332,7%4026,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud 
kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%574100,0%121100,0%695
1,0%61,4%21,1%8
2,8%164,3%53,1%21
7,0%4012,6%158,0%56

56,4%32452,2%6355,6%387
32,8%18829,5%3632,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%56100,0%20100,0%77

3,2%29,4%24,8%4

4,1%213,7%36,6%5

10,1%6  7,4%6
11,5%7  8,5%7
21,3%1211,0%218,6%14

20,0%1137,1%824,5%19

49,7%2843,0%947,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%574100,0%121100,0%695

,6%32,4%3,9%6

86,9%49985,1%10386,6%602

12,5%7212,5%1512,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%531100,0%72100,0%603
1,9%101,1%11,8%11

18,2%9721,2%1518,6%112
16,6%8814,0%1016,3%98
26,7%14227,5%2026,8%162
36,6%19436,3%2636,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%798100,0%109100,0%907
23,0%18322,9%2522,9%208
14,9%11912,7%1414,6%133
14,2%11419,0%2114,8%134
39,9%31839,5%4339,8%361

8,1%645,9%67,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
9,5%1267,7%149,3%140

17,9%23819,1%3518,1%273

11,0%14610,5%1911,0%165

21,9%29123,7%4322,1%334
29,1%38724,1%4428,5%430
10,6%14014,9%2711,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%676100,0%97100,0%773
1,1%82,0%21,3%10
3,3%239,0%94,1%31
3,3%22,9%13,0%23

,6%42,2%2,8%6

5,8%398,2%86,1%47

39,5%26737,5%3639,2%303

46,4%31440,2%3945,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
5,4%7211,1%206,1%92
1,3%181,6%31,4%20
4,9%655,7%105,0%75

54,1%71842,0%7652,6%794
34,3%45639,5%7234,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%83100,0%13100,0%96

2,4%2  2,0%2
4,1%3  3,5%3
7,0%66,2%16,9%7
9,1%8  7,8%8

10,3%914,8%210,9%10
38,5%3251,8%740,3%39

55,1%4661,6%856,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
5,6%746,0%115,6%85

85,3%113476,1%13884,2%1272
9,1%12117,8%3210,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

,6%8  ,5%8

75,7%100650,1%9172,6%1096

23,7%31549,9%9026,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%315100,0%90100,0%405
2,5%86,5%63,4%14
2,9%9  2,2%9

17,7%564,2%414,7%59

1,6%52,8%31,9%8

1,2%41,2%11,2%5

53,4%16850,7%4652,8%214

20,8%6534,6%3123,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti 
Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%315100,0%90100,0%405

7,5%2412,0%118,5%34
2,2%72,9%32,4%10
7,5%243,4%36,6%27

52,7%16646,1%4251,2%208
30,0%9535,7%3231,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%291100,0%80100,0%371

63,7%18666,5%5364,3%238
2,2%74,6%42,7%10
4,3%13  3,4%13

20,8%6119,3%1520,5%76
9,0%269,7%89,1%34

100,0%291100,0%80100,0%371

6,8%209,3%77,3%27
2,3%74,6%42,8%10
4,8%142,5%24,3%16

60,7%17757,1%4559,9%222
25,4%7426,5%2125,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise 
rahuloluhinnangu
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%37100,0%6100,0%42

2,2%1  1,9%1

5,3%222,7%17,6%3
9,6%418,1%110,7%5

16,9%6  14,6%6
21,3%8  18,5%8

23,9%917,2%123,0%10
22,5%842,0%225,1%11

23,8%936,7%225,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis 
oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%315100,0%90100,0%405
1,3%45,1%52,1%9
2,4%7  1,8%7
4,6%155,2%54,8%19
9,9%313,1%38,3%34

46,0%14545,6%4145,9%186
35,9%11341,0%3737,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%315100,0%90100,0%405
2,0%62,7%22,2%9
3,6%114,9%43,9%16
4,6%154,8%44,7%19

50,6%16044,8%4049,3%200
39,1%12342,9%3939,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%26100,0%9100,0%35

4,2%112,7%16,3%2

  38,0%39,5%3
13,0%3  9,7%3

24,5%673,7%636,9%13

75,7%2026,7%263,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

,1%1,4%1,1%2

81,6%108472,3%13180,5%1215

18,4%24427,2%4919,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%244100,0%49100,0%293

,5%1  ,4%1

,9%2  ,7%2
5,0%127,4%45,4%16

6,2%157,7%46,4%19

7,8%199,7%58,1%24

86,0%21084,3%4285,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%244100,0%49100,0%293
,9%2  ,7%2

21,8%5314,1%720,5%60
24,3%5932,8%1625,7%75
30,4%7430,6%1530,4%89

22,7%5522,5%1122,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

,2%3  ,2%3

83,0%110371,0%12981,6%1232

16,8%22329,0%5318,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%223100,0%53100,0%276
,8%21,8%11,0%3

5,8%1314,3%87,4%20
6,5%157,3%46,7%18

20,4%4613,6%719,1%53
66,4%14863,0%3365,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%223100,0%53100,0%276
,8%2  ,6%2

52,0%11650,1%2651,7%142
47,2%10549,9%2647,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite 
haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%105100,0%26100,0%132
1,0%13,0%11,4%2

95,5%10189,1%2394,2%124
3,5%47,9%24,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%4100,0%2100,0%6

100,0%4100,0%2100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%223100,0%53100,0%276
3,2%71,5%12,9%8
7,1%16  5,8%16

60,2%13463,1%3360,7%167
29,5%6635,4%1930,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%23100,0%1100,0%24

3,6%1  3,5%1
8,8%2  8,5%2

13,8%3  13,3%3
27,5%6100,0%129,9%7

50,5%12  48,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%647100,0%99100,0%746

10,5%6813,0%1310,8%81

1,9%132,0%21,9%14

54,3%35153,9%5354,2%405

33,3%21631,1%3133,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

18,7%24917,2%3118,6%280

40,7%54146,7%8541,4%626

40,5%53936,1%6540,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%1329100,0%181100,0%1510
2,5%334,0%72,7%41
1,7%231,6%31,7%26

95,7%127294,4%17195,6%1443

9,5%887,5%89,3%96

6,0%553,5%45,7%59

84,5%78289,0%9685,0%878
28,3%37623,8%4327,8%419
14,6%19411,9%2214,3%215
57,1%75964,3%11758,0%875

8,6%1156,3%118,3%126
67,4%89667,6%12267,5%1019
23,9%31826,1%4724,2%365

,9%12  ,8%12

2,5%333,6%72,6%39

96,6%128496,4%17596,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%1329100,0%181100,0%1510
9,3%1245,5%108,9%134

10,9%1459,3%1710,7%162
79,8%106085,2%15480,4%1214

7,1%957,8%147,2%109
9,9%1316,3%119,5%143

83,0%110385,9%15683,3%1258
20,4%27018,3%3320,1%304
11,2%1487,2%1310,7%161
68,5%91074,5%13569,2%1045

5,9%414,6%55,7%46
86,0%60584,8%8585,9%690

8,1%5710,6%118,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%1329100,0%181100,0%1510

47,0%62541,5%7546,4%700

5,2%707,3%135,5%83

47,7%63451,2%9348,2%727
8,8%11613,9%259,4%142
2,6%344,3%82,8%42

88,6%117881,9%14887,8%1326

22,8%30415,2%2721,9%331

12,7%16914,6%2713,0%196

64,4%85670,2%12765,1%983

18,4%24412,9%2317,7%268

4,2%566,3%114,5%67

77,4%102980,8%14677,8%1175

23,4%31123,6%4323,4%354

9,4%1257,6%149,2%139

67,2%89368,8%12567,4%1018

24,6%32624,7%4524,6%371

8,7%1159,7%188,8%133

66,8%88765,6%11966,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%1329100,0%181100,0%1510

41,9%55740,8%7441,8%631

3,0%404,4%83,2%48

55,0%73154,8%9955,0%831
13,6%18114,4%2613,7%207
12,7%16913,4%2412,8%193
73,7%97972,2%13173,5%1110
27,5%36620,4%3726,7%403

2,7%366,4%123,1%47
69,8%92873,2%13370,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%1329100,0%181100,0%1510
4,9%654,8%94,9%74
2,5%341,2%22,4%36

92,6%123094,0%17092,7%1400

35,8%47635,5%6435,8%540

9,9%13110,9%2010,0%151

54,3%72253,6%9754,2%819

16,2%21622,8%4117,0%257

4,5%602,6%54,3%65

79,2%105374,5%13578,7%1188
5,6%747,2%135,8%88
6,4%8611,6%217,1%107

87,9%116981,2%14787,1%1316
6,6%886,5%126,6%100
3,7%504,6%83,8%58

89,6%119188,9%16189,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,6%8,6%1,6%9

2,0%274,5%82,3%35
2,7%364,2%82,9%44

2,9%396,5%123,3%50
9,3%12311,2%209,5%144

84,5%112378,3%14283,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  
....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%167100,0%28100,0%195

,6%1  ,5%1

1,2%2  1,1%2
2,4%4  2,0%4
5,2%92,9%14,9%9

28,8%4827,4%828,6%56

61,8%10369,7%1962,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%167100,0%28100,0%195

,5%1  ,4%1
,6%1  ,5%1

1,7%3  1,4%3
1,2%23,5%11,5%3
7,3%123,5%16,7%13

35,3%5935,6%1035,3%69

53,5%8957,5%1654,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%167100,0%28100,0%195

1,2%2  1,0%2
1,3%2  1,2%2

4,1%77,6%24,6%9
7,3%127,2%27,3%14

20,0%3421,8%620,3%40
27,3%4632,4%928,0%55

42,2%7137,4%1041,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%167100,0%28100,0%195

,5%1  ,4%1

1,1%2  1,0%2
2,2%4  1,9%4
2,6%42,9%12,6%5

13,5%2328,2%815,6%30

80,2%13468,8%1978,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%24100,0%4100,0%28

  19,3%12,8%1
3,4%1  2,9%1
3,4%1  2,9%1
3,4%1  2,9%1
3,4%1  2,9%1
3,5%1  3,0%1
3,5%1  3,0%1
4,0%1  3,4%1

4,0%1  3,5%1
4,4%1  3,7%1
4,4%1  3,7%1
4,4%1  3,8%1

  31,9%14,7%1
7,7%2  6,5%2

10,9%3  9,3%3
11,7%3  10,0%3
12,3%3  10,5%3
13,0%324,5%114,7%4
19,3%524,2%120,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

1,1%142,5%51,3%19

2,3%313,9%72,5%38
4,3%575,1%94,4%66
8,6%1149,3%178,7%131

84,7%112681,4%14884,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%89100,0%17100,0%105
1,1%1  ,9%1

80,3%7176,7%1379,8%84
18,6%1623,3%419,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%16100,0%4100,0%20

7,6%1  6,2%1
15,8%3  12,8%3

34,4%641,4%235,8%7
42,1%758,6%245,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või 
osutanud teene
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

1,2%162,2%41,3%20

1,9%262,7%52,0%31
6,5%865,5%106,4%96

15,2%20215,4%2815,2%230
35,8%47630,0%5435,1%531
49,4%65753,6%9749,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

2,4%322,6%52,4%37
9,6%1287,3%139,4%141

15,1%20118,3%3315,5%234
18,2%24212,6%2317,5%265

18,9%25129,0%5320,1%304
44,9%59640,9%7444,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise 
järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
15,5%20612,4%2215,1%229
72,6%96471,7%13072,5%1094

6,7%896,5%126,7%100

5,3%709,4%175,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele 

muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
1,1%151,5%31,2%18

38,0%50530,5%5537,1%560
60,9%80968,0%12361,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%809100,0%123100,0%933
6,3%518,1%106,5%61
1,7%142,8%31,8%17
6,6%546,0%76,5%61

44,6%36139,7%4944,0%410
40,7%33043,5%5441,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%809100,0%123100,0%933

1,2%101,4%21,2%11
3,8%304,2%53,8%36
4,1%332,3%33,9%36

11,4%929,3%1111,1%104

23,9%19423,3%2923,8%222
24,0%19427,8%3424,5%228

31,9%25830,3%3731,7%295

43,9%35652,2%6445,0%420

69,4%56270,2%8769,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
1,2%163,5%61,5%22

68,9%91671,6%13069,2%1045
29,9%39825,0%4529,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%398100,0%45100,0%443
1,1%4  1,0%4

73,3%29261,2%2872,1%319
14,4%5724,4%1115,4%68
11,2%4414,4%711,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%102100,0%18100,0%119

1,0%1  ,8%1
4,2%44,7%14,3%5

26,8%2733,9%627,9%33
33,8%3434,2%633,8%40
70,8%7256,2%1068,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

4,1%556,2%114,4%66

84,2%111979,8%14583,7%1263

11,7%15514,0%2511,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
16,0%21317,9%3216,2%245
38,2%50839,0%7138,3%579
36,4%48332,2%5835,9%541

6,3%847,2%136,4%97
3,1%413,7%73,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%125100,0%20100,0%145

5,2%6  4,5%6

44,3%5545,3%944,5%64

50,5%6354,7%1151,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige 
sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,7%91,0%2,7%10

12,7%16911,0%2012,5%189
13,2%17616,1%2913,6%205

17,7%23513,0%2417,1%258

17,6%23414,6%2617,2%260

25,5%33822,1%4025,0%378

25,8%34226,3%4825,8%390

29,3%38927,0%4929,0%438

29,8%39727,0%4929,5%445
33,7%44729,3%5333,1%500

39,5%52545,7%8340,3%608

60,7%80654,3%9859,9%905

71,3%94868,9%12571,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

12,4%16514,0%2512,6%191

8,0%1068,3%158,0%121

79,6%105877,7%14179,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
1,1%14,6%11,0%15

39,6%52718,4%3337,1%560
59,3%78881,0%14761,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
9,4%1263,7%78,8%132

,2%2  ,1%2
3,9%522,4%43,7%56

60,1%79961,7%11260,3%910
26,4%35032,2%5827,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

1,3%182,2%41,4%22
4,4%581,7%34,1%61

5,2%707,9%145,6%84

7,8%10414,1%258,6%129

8,4%11115,4%289,2%139

9,9%13214,4%2610,4%158
78,1%103871,8%13077,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

1,0%141,6%31,1%16
1,9%254,7%92,2%33

2,8%377,8%143,4%51
4,4%581,1%24,0%60

5,9%7811,8%216,6%99

9,5%12613,5%2510,0%150
79,1%105270,5%12878,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

18,5%24610,3%1917,5%264

18,8%25018,5%3418,7%283
15,0%20011,2%2014,6%220
16,0%21317,0%3116,1%243
31,7%42243,0%7833,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

1,9%252,7%52,0%29
6,3%848,5%156,6%99

10,6%1409,9%1810,5%158
11,7%1557,5%1411,1%168

14,3%19020,6%3715,0%227

58,3%77553,4%9757,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
3,6%481,6%33,4%51

31,0%41214,7%2729,1%439
65,4%86883,7%15267,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%868100,0%152100,0%1020
,7%61,9%3,9%9
,7%6  ,6%6

2,0%171,3%21,9%19
43,0%37439,7%6042,5%434
53,6%46657,1%8754,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%23100,0%2100,0%25

7,9%2  7,3%2

8,8%2  8,1%2
12,5%3  11,5%3

20,5%547,9%122,7%6

24,7%6  22,7%6

33,6%852,1%135,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%1329100,0%181100,0%1510
7,7%10316,2%298,8%132

50,9%67742,0%7649,9%753
41,3%54941,8%7641,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%549100,0%76100,0%625

1,6%92,6%21,7%11
3,1%17  2,7%17
4,5%251,1%14,1%26

11,2%618,6%710,8%68
16,3%9024,9%1917,4%109
19,5%10729,2%2220,7%129
31,9%17544,4%3433,4%209
33,8%18540,0%3034,5%216

49,6%27250,9%3949,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%357100,0%66100,0%423
4,4%165,4%44,6%19

29,1%10424,9%1628,4%120

19,3%6916,3%1118,9%80

21,9%7818,6%1221,4%90

25,3%9034,8%2326,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel …
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
1,0%131,0%21,0%15

56,4%74954,6%9956,1%848
28,2%37526,7%4828,0%423
14,5%19217,7%3214,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust 
suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%566100,0%80100,0%647

2,4%14  2,1%14

2,2%123,7%32,4%15

4,3%245,4%44,4%29

10,6%6011,4%910,7%69
11,9%6812,5%1012,0%78

21,0%11918,7%1520,7%134

59,8%33853,3%4359,0%381

59,3%33658,9%4759,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

  1,0%2,1%2
,4%5  ,4%5
,8%112,0%41,0%14

1,2%172,1%41,3%20
2,3%31,6%12,1%32

3,9%527,8%144,4%67

4,5%607,1%134,8%73

89,2%118586,8%15788,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

26,0%34624,4%4425,8%390

65,1%86662,3%11364,8%979

8,8%11713,3%249,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
12,9%17214,6%2613,1%198
62,4%82951,1%9361,0%921
24,7%32834,3%6225,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

2,8%373,5%62,9%43

6,5%875,1%96,3%96

7,4%995,1%97,2%108

10,1%13510,0%1810,1%153

10,8%14310,0%1810,7%161

11,0%14615,0%2711,5%174
20,7%27525,3%4621,2%321

21,2%28222,7%4121,4%323

27,7%36835,2%6428,6%432
34,6%46037,0%6734,9%527
37,1%49245,9%8338,1%576
45,8%60941,6%7545,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste 
ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
9,7%12913,4%2410,2%154

70,0%93063,0%11469,1%1044
20,3%27023,6%4320,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%270100,0%43100,0%312

2,8%73,1%12,8%9
3,3%9  2,8%9
3,3%92,3%13,2%10
4,2%11  3,7%11
5,9%164,6%25,7%18
6,0%1613,2%67,0%22
8,1%2211,1%58,5%26
9,7%264,7%29,0%28

10,1%2715,6%710,8%34
23,0%6221,1%922,8%71

33,9%9135,4%1534,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%1329100,0%181100,0%1510

1,1%151,0%21,1%17

85,9%114186,2%15685,9%1297

12,3%16410,8%2012,1%183

,7%92,1%4,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%172100,0%23100,0%196

3,0%54,2%13,1%6
3,8%74,2%13,9%8
4,9%9  4,3%9

5,4%94,0%15,3%10

6,9%1222,9%58,8%17

8,9%1512,3%39,3%18
17,3%3022,6%517,9%35

30,3%5228,1%730,0%59
32,3%5625,8%631,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
1,6%211,9%31,6%25

93,5%124290,0%16393,0%1405
5,0%668,1%155,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,1%1  ,1%1
1,6%223,4%61,8%28

3,4%453,5%63,4%52
8,5%1136,8%128,3%125
8,6%1148,2%158,6%129

21,8%29020,4%3721,6%327
43,9%58348,1%8744,4%670
62,2%82657,3%10461,6%930
70,6%93871,8%13070,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,2%3  ,2%3
1,9%263,3%62,1%32
5,3%703,2%65,0%76

9,4%12511,7%219,7%146

12,6%16817,0%3113,1%199
14,9%19811,6%2114,5%219

15,2%20214,0%2515,0%227
71,3%94872,7%13271,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%1329100,0%181100,0%1510
12,3%16314,0%2512,5%188

4,5%606,5%124,8%72
24,7%32822,1%4024,4%368
36,7%48831,1%5636,0%544
21,8%29026,3%4822,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga 
lühikesed
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%1329100,0%181100,0%1510
9,0%1208,9%169,0%136

34,3%45534,5%6334,3%518
1,0%13,5%1,9%14

,7%9,6%1,7%10
,6%8,9%2,6%10
,9%12  ,8%12

4,0%533,6%63,9%59
3,0%403,5%63,1%47
1,6%211,1%21,5%23
5,3%717,4%135,6%84

10,6%1418,8%1610,4%157
13,0%17311,3%2112,8%193
16,1%21418,8%3416,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini 
väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda 
kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%1329100,0%181100,0%1510
9,3%1247,5%149,1%138

26,0%34526,2%4726,0%393
19,8%26323,1%4220,2%305
38,6%51335,7%6538,2%577

6,3%847,5%146,4%97
4,8%644,1%74,7%71

26,6%35330,7%5627,1%409
25,2%33527,7%5025,5%385
38,3%50828,2%5137,0%559

5,2%699,3%175,7%86
3,1%415,0%93,3%50

31,6%42029,3%5331,3%473
26,9%35732,0%5827,5%415
33,5%44526,3%4832,6%493

4,9%657,4%135,2%79
4,1%554,2%84,1%62

46,8%62249,6%9047,2%712
28,9%38429,1%5328,9%437
17,0%22614,1%2616,7%252

3,1%413,1%63,1%47
3,2%432,5%53,1%47

48,0%63849,3%8948,2%727
30,0%39828,5%5229,8%450
16,1%21316,5%3016,1%243

2,7%363,3%62,8%42
3,3%444,6%83,5%53

31,9%42330,5%5531,7%479
28,3%37724,8%4527,9%422
32,4%43134,1%6232,6%492

4,1%545,9%114,3%65
2,9%382,5%52,8%43

36,6%48738,8%7036,9%557
32,3%42933,2%6032,4%489
24,8%32921,8%4024,4%369

3,4%463,7%73,5%52
2,0%272,6%52,1%31

63,1%83964,1%11663,3%955
24,3%32223,1%4224,1%364

8,4%1127,0%138,3%125
2,1%283,2%62,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole 
nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,1%2  ,1%2

,1%1,5%1,1%2

,1%1,6%1,2%2
1,1%151,0%21,1%17

1,9%262,4%42,0%30
3,2%433,8%73,3%50

4,7%6210,7%195,4%82

7,7%10210,7%198,0%121

8,6%11514,5%269,3%141

77,3%102866,2%12076,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%286100,0%59100,0%345

5,3%1512,5%76,5%22

8,4%243,1%27,5%26
9,1%264,3%38,2%28

12,5%365,1%311,2%39

13,8%3915,1%914,0%48
17,4%5013,8%816,8%58
18,1%5213,3%817,3%60

32,9%9450,3%3035,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%286100,0%59100,0%345
10,3%2911,7%710,5%36

1,1%32,1%11,3%5
4,4%13  3,6%13

61,3%17564,5%3861,9%214
22,8%6521,7%1322,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%16100,0%1100,0%17

6,4%1  5,9%1
6,4%1  5,9%1

10,5%2  9,7%2
14,3%2  13,2%2

45,1%7  41,7%7

39,2%6100,0%143,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega 
Haigekassas rahule
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%1329100,0%181100,0%1510

,2%3  ,2%3
3,3%443,8%73,4%51
4,7%629,0%165,2%78
5,5%738,5%155,9%89
8,5%11412,0%229,0%135

10,1%13413,1%2410,4%158
11,2%14912,0%2211,3%171
14,8%19711,5%2114,4%218
15,8%21016,2%2915,8%239

16,3%21615,3%2816,2%244
19,0%25315,6%2818,6%281
18,2%24124,3%4418,9%285
17,6%23330,8%5619,2%289
19,6%26020,3%3719,7%297

25,0%33219,6%3624,3%368
26,3%35024,1%4426,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teie leibkonnas on oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust 
vajavaid isikuid?KOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%707100,0%103100,0%810

1,3%91,3%11,3%10
2,5%171,8%22,4%19

5,8%4114,1%146,8%55
18,1%12824,5%2519,0%154
20,3%14321,8%2220,5%166
28,8%20436,1%3729,7%241
35,1%24837,7%3935,4%287

36,8%26042,2%4337,5%304
64,8%45856,6%5863,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
6,0%116,4%355,4%415,8%88

15,5%308,3%464,2%327,1%108
35,6%6831,3%17518,8%14325,5%386
35,6%6843,9%24557,9%44049,9%754

7,3%1410,2%5713,7%10411,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
1,8%33,3%183,9%303,4%51

11,7%224,5%252,6%194,4%67
23,7%4525,5%14314,6%11119,8%299
52,0%9953,1%29759,8%45456,3%850
10,7%2013,7%7619,1%14616,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
2,7%52,8%163,2%243,0%45

16,6%3210,3%588,0%609,9%150
44,7%8542,6%23828,3%21535,7%539
27,3%5233,6%18844,7%34038,4%580

8,6%1610,7%6015,8%12013,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

,9%2,5%3,7%5,7%10

1,5%3,3%2,8%6,7%11
  ,5%31,6%121,0%15

2,8%51,5%81,1%81,4%22

,5%11,2%72,0%151,5%23
2,2%41,9%111,1%81,5%23
1,3%22,1%121,5%111,7%25
2,0%41,4%81,9%151,8%26

2,4%52,7%151,6%122,1%32
2,2%42,3%132,7%212,5%38
1,4%34,4%252,3%173,0%45

3,8%73,6%202,4%183,0%46

6,2%122,3%132,9%223,1%47
1,4%32,8%154,0%303,2%48

1,5%32,7%154,0%313,2%49
3,3%62,5%143,8%293,2%49

3,6%75,7%324,6%354,9%74

6,3%124,9%274,7%365,0%75

3,0%65,0%285,7%435,1%77

2,9%55,5%315,6%425,2%79

3,8%75,2%295,7%445,3%80

5,7%118,1%457,3%567,4%112
16,2%319,4%526,2%478,7%131

12,3%238,7%489,7%749,7%146
24,7%4725,9%14528,3%21526,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

  1,0%6,3%2,5%8

,4%11,0%5,8%6,8%12

,9%21,4%8,7%51,0%15
1,5%31,2%71,2%91,2%18

,9%21,8%10,9%71,2%19
2,9%61,7%101,2%91,6%24
2,4%51,6%92,9%222,3%35

2,7%54,5%254,1%314,0%61

6,3%125,1%283,1%234,2%64

6,7%132,9%166,0%454,9%74

9,2%176,1%343,4%265,1%77

8,1%157,3%415,5%426,5%98

9,7%187,5%425,1%396,6%99

11,2%215,6%326,7%516,9%104
4,7%95,1%2912,1%928,6%129
7,1%149,1%5114,3%10911,5%173

14,7%2812,3%6811,6%8812,2%185

45,9%8850,4%28242,5%32345,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
  ,4%2  ,1%2

14,0%27    1,8%27
86,0%164    10,9%164

  99,6%556  36,9%556
    72,4%55136,5%551
    27,6%21013,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
  ,7%4,3%2,4%6

6,3%1241,0%22988,2%67160,4%912
93,7%17958,3%32611,5%8739,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%179100,0%326100,0%87100,0%592
1,7%3,3%1  ,7%4
2,5%519,0%6250,3%4418,7%111

33,3%6058,0%18934,9%3047,2%279
62,5%11222,6%7414,8%1333,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
,5%1,9%57,5%574,2%63

2,6%512,3%6925,3%19217,6%266
7,3%1416,1%9023,2%17718,6%280

18,8%3623,5%13116,5%12519,4%293
27,6%5320,4%11415,1%11518,6%281
43,2%8226,8%15012,5%9521,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

1,3%2,2%1  ,2%3
,5%1,4%2,5%3,4%7

21,5%419,0%503,5%277,8%118

29,5%5613,8%777,0%5312,4%187
33,4%6422,6%12613,3%10119,3%291
2,1%412,8%7131,3%23820,8%314

28,1%5442,6%23841,1%31340,0%604
79,5%15254,8%30631,2%23746,0%695
92,8%17779,2%44249,8%37866,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%186100,0%485100,0%519100,0%1190

1,5%3,3%1,8%4,7%8

2,1%4,8%4,4%2,8%10

  1,2%61,4%71,1%13

1,5%31,3%61,3%71,4%16
2,4%42,3%111,0%51,7%21
2,5%51,1%52,7%142,0%24
2,5%52,5%121,9%102,2%26

2,1%41,7%83,2%162,4%29
4,5%82,7%132,1%112,7%32
4,3%84,7%232,9%153,8%46
3,2%64,6%223,8%204,0%48

5,7%113,7%184,9%254,5%54
4,5%84,4%215,1%264,7%56

3,3%64,2%206,2%324,9%59
2,8%56,8%334,6%245,2%62
4,7%96,2%305,3%275,6%66

4,8%95,2%257,2%376,0%72
20,0%3716,1%7811,2%5814,6%174

49,4%9250,7%24655,8%29052,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi 
töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%186100,0%485100,0%519100,0%1190

1,0%2,6%31,6%81,1%13

2,6%51,5%7,6%31,3%15
,5%11,7%81,6%81,5%17

1,4%32,3%111,3%71,7%20

5,3%101,5%7,8%41,8%22

1,0%22,1%102,1%111,9%23

2,5%51,7%82,7%142,3%27

1,5%32,2%103,4%172,6%31

2,4%44,2%211,5%82,7%33

3,8%73,2%162,3%122,9%35

2,8%53,6%174,9%254,0%48

13,4%256,2%305,7%297,1%85
14,7%2716,6%8014,3%7415,3%182
11,7%2216,0%7819,3%10016,8%199

21,8%4117,1%8316,0%8317,4%207
27,0%5030,6%14830,9%16130,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis 
oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
100,0%2100,0%1  100,0%3
100,0%2100,0%1  100,0%3
100,0%56100,0%77100,0%53100,0%187

3,2%2  1,9%11,5%3
24,7%1414,7%1126,7%1421,1%39
72,2%4185,3%6671,3%3877,4%145

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695
2,9%41,0%31,3%31,5%11

16,5%2515,8%4815,0%3515,7%109
80,6%12283,2%25583,8%19982,8%576

100,0%54100,0%238100,0%313100,0%604
1,8%1,9%2,7%2,9%5

33,0%1825,1%6016,5%5221,4%129
65,2%3574,0%17682,8%25977,8%470

100,0%64100,0%126100,0%101100,0%291
1,5%11,6%22,1%21,7%5

31,1%2024,7%3122,0%2225,2%73
67,3%4373,7%9375,9%7773,1%213

100,0%177100,0%442100,0%378100,0%998
,9%21,3%6,8%31,0%10

27,7%4921,7%9618,3%6921,5%214
71,4%12677,0%34180,9%30677,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, 
käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%56100,0%77100,0%53100,0%187
2,9%22,5%21,9%12,5%5

61,9%3551,9%4042,8%2352,3%98
35,2%2045,6%3555,3%2945,2%84

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695
1,2%2,8%31,2%31,1%7

66,6%10158,3%17858,6%13960,2%418
32,1%4940,9%12540,2%9538,7%269

100,0%54100,0%238100,0%313100,0%604
1,7%11,6%41,2%41,4%9

85,7%4679,6%18973,4%23077,0%465
12,6%718,8%4525,3%7921,6%131

100,0%179100,0%450100,0%385100,0%1013
1,0%21,8%81,3%51,5%15

70,3%12667,5%30470,8%27269,3%702
28,7%5130,7%13827,9%10729,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või 
haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%82100,0%225100,0%205100,0%512
1,1%13,0%71,0%21,9%10

3,6%35,2%124,8%104,8%25
2,2%22,2%5  1,3%7

16,3%1315,6%3515,4%3215,6%80
76,8%6374,1%16678,8%16276,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või 
haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%15100,0%40100,0%32100,0%87

  7,5%37,4%26,2%5
12,9%27,7%34,1%17,3%6

6,6%110,7%412,4%410,6%9
5,3%116,0%67,2%210,9%9

12,8%210,5%413,4%412,0%10

25,5%419,2%813,3%418,2%16
48,7%737,6%1546,3%1542,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
,5%11,7%92,0%151,7%26

29,8%5737,4%20953,8%40944,7%675
69,7%13360,9%34044,2%33653,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%133100,0%340100,0%336100,0%809
  ,2%1,3%1,2%2

4,8%63,5%123,6%123,7%30
2,1%3,5%2  ,6%5
2,0%3,5%2  ,5%4

,8%1,9%3  ,5%4
4,8%6,2%1,3%11,0%8

3,4%51,2%41,2%41,6%13
7,4%103,5%121,4%53,3%27
4,9%72,2%81,5%52,4%19
1,5%24,0%131,6%62,6%21

,7%12,0%71,3%41,5%12
12,5%1711,3%385,4%189,0%73

6,1%811,6%399,8%3310,0%81
10,7%148,4%292,3%86,3%51

38,4%5150,0%17071,2%23956,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
12,5%2414,4%8015,6%11814,7%223

47,4%9143,9%24537,9%28841,3%624
1,5%3,6%42,2%171,5%23
3,4%61,5%8,7%61,3%20

2,4%52,5%142,9%222,7%41

14,1%2714,8%8316,3%12415,5%234

3,0%64,6%253,0%233,6%54
5,4%108,5%4811,1%849,4%142

10,3%209,1%5110,3%789,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole …
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
4,2%82,7%154,5%353,8%58
7,0%133,7%212,8%213,7%55

22,6%4317,8%9910,9%8314,9%225
51,3%9861,5%34363,5%48361,2%924
14,9%2814,3%8018,3%13916,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
  ,8%51,6%121,1%17

1,0%22,1%125,6%423,7%56
6,7%134,3%243,5%264,2%63

18,0%3412,3%697,9%6010,8%163
50,9%9753,6%30054,7%41653,8%813
23,4%4526,8%15026,7%20326,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
3,2%63,4%193,1%243,2%49

19,0%3625,3%14129,7%22626,7%403
,4%1,9%51,0%8,9%13

2,5%52,3%132,3%172,3%35
48,1%9241,7%23339,6%30141,5%626
26,8%5126,3%14724,3%18525,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%189100,0%548100,0%719100,0%1456
1,3%24,5%2513,2%958,4%122

12,7%246,7%373,9%286,1%88
15,6%3013,0%7110,5%7612,1%177
38,8%7338,4%21136,3%26137,4%545
31,5%6037,4%20536,1%25936,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%177100,0%442100,0%378100,0%998
9,6%175,1%223,4%135,2%52

38,9%6927,0%11915,5%5924,7%247
19,8%3515,7%6912,7%4815,3%152
20,0%3530,1%13331,8%12029,0%289
11,8%2122,1%9836,7%13925,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%189100,0%547100,0%718100,0%1454
1,5%34,5%2412,3%887,9%115

22,1%4214,4%799,5%6813,0%189
76,4%14481,1%44478,2%56279,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%42100,0%79100,0%68100,0%189
    1,4%1,5%1

2,3%12,2%2  1,4%3

3,9%29,0%71,5%15,2%10
1,9%12,4%2  1,4%3

37,6%1621,3%1731,0%2128,4%54

54,3%2365,0%5166,1%4563,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%189100,0%547100,0%718100,0%1454
1,8%33,7%2011,7%847,4%107

11,4%225,5%303,1%225,1%74
7,0%137,3%405,6%416,4%93

21,9%4118,5%10117,1%12318,3%266
26,5%5028,6%15729,4%21128,7%418
31,4%5936,5%19933,0%23734,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%189100,0%547100,0%718100,0%1454
4,4%85,4%3013,1%949,1%132

9,7%1814,6%8015,0%10814,2%206

27,1%5124,1%13219,1%13722,0%320
52,1%9949,6%27145,7%32848,0%698
6,6%136,3%347,1%516,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%189100,0%547100,0%718100,0%1454
1,9%41,0%52,6%191,9%28
7,3%142,1%121,4%102,4%36

13,3%2510,0%555,7%418,3%121
53,4%10163,3%34660,2%43260,5%879
24,1%4623,6%12930,1%21626,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%39100,0%67100,0%51100,0%157

  1,5%1  ,6%1
4,2%22,9%22,0%12,9%5
6,7%3  4,5%23,1%5

  5,7%46,6%34,5%7

6,3%28,7%6  5,3%8

7,5%316,5%1110,8%612,4%19
21,9%914,0%917,7%917,2%27

26,6%1024,0%1610,6%520,3%32

18,3%721,4%1431,6%1624,0%38

42,3%1635,3%2438,8%2038,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%189100,0%547100,0%718100,0%1454
1,4%32,3%122,2%162,1%31

9,7%186,7%376,6%487,1%103
17,3%3344,1%24167,5%48552,2%758

8,1%153,7%211,7%123,3%48
29,5%5620,7%1139,6%6916,4%238
34,0%6422,5%12312,4%8919,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%120100,0%237100,0%158100,0%514
,8%1  ,6%1,4%2

2,9%31,4%33,7%62,5%13
  ,8%2,6%1,6%3

21,3%2617,1%4013,6%2117,0%87

4,7%65,0%124,2%74,7%24

37,1%4438,2%9044,3%7039,8%205

33,1%4037,6%8932,9%5235,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%155100,0%417100,0%535100,0%1107
  2,1%91,1%61,3%15

58,5%9069,0%28881,2%43473,4%812
41,5%6428,9%12117,8%9525,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku 
puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%155100,0%417100,0%535100,0%1107
11,5%1815,3%6416,5%8815,4%170

  ,2%11,3%7,7%8
1,2%21,3%51,1%61,2%13

55,6%8656,6%23652,6%28154,5%604
31,8%4926,6%11128,5%15228,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%2100,0%6100,0%13100,0%21

  16,3%1  4,9%1
  20,3%1  6,2%1
  16,1%110,0%111,0%2

  15,9%110,3%111,1%2

100,0%215,9%126,6%329,7%6

  15,5%153,1%737,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

2,6%53,6%208,4%645,9%89
4,9%96,8%388,5%657,4%112

10,6%209,8%556,5%508,3%125
84,0%16083,2%46583,7%63683,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu 
sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
1,8%33,5%207,0%535,0%76

83,1%15988,8%49687,9%66887,6%1323
15,1%297,6%435,2%397,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%29100,0%43100,0%39100,0%111

  2,3%1  ,9%1

  1,9%12,1%11,5%2

  4,7%2  1,8%2
  5,8%2  2,2%2

  7,0%33,1%13,8%4

5,7%22,4%15,8%24,5%5
3,4%14,7%25,1%24,5%5
7,3%26,5%37,9%37,2%8

5,7%29,2%411,1%49,0%10

5,6%217,1%75,0%29,8%11

  13,7%632,1%1316,7%18

34,2%1019,3%829,0%1126,6%29

69,4%2064,7%2861,7%2464,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
5,5%103,8%214,6%354,4%67

67,7%12958,1%32555,1%41957,8%873
26,8%5138,0%21340,3%30737,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
40,8%7832,3%18130,4%23132,4%490

22,4%4329,2%16333,3%25330,4%459
  ,2%1,2%2,2%3

12,1%2310,1%577,4%569,0%136
24,7%4728,2%15828,6%21828,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu 
küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

2,3%41,3%7,7%61,2%17

79,8%15281,6%45680,4%61180,8%1219

17,9%3417,1%9618,9%14318,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%34100,0%96100,0%143100,0%273
  4,6%42,3%32,8%8

10,4%44,2%42,8%44,3%12
4,9%29,7%910,0%149,2%25

63,1%2261,1%5855,3%7958,3%159
21,6%720,4%2029,6%4325,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
2,9%61,6%92,2%172,1%32

,5%11,0%6,1%1,5%8

9,3%186,4%367,6%577,4%111
17,0%3214,1%797,3%5611,0%167

3,6%72,6%143,4%263,1%47
10,7%208,9%505,8%447,6%115

1,8%33,0%172,8%212,8%42
24,7%4726,2%14627,3%20726,5%401
29,4%5636,1%20243,4%33038,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
,5%11,7%92,4%181,9%29
,4%1,5%3,2%2,3%5

8,3%1610,1%5612,8%9711,2%170
55,2%10543,5%24333,8%25740,1%605

7,1%147,9%4410,0%768,8%133
,4%1,4%2,2%1,3%4
,4%1,6%3,4%3,5%7

1,4%33,8%212,9%223,0%46
26,2%5031,6%17637,3%28333,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
9,0%178,4%474,0%316,3%95
3,2%63,6%204,3%333,9%59

6,0%111,3%71,7%132,1%31

24,9%4730,6%17123,1%17526,1%394

4,7%92,3%133,4%263,2%48

21,3%4120,4%11420,7%15720,6%312

5,7%119,0%5014,8%11311,5%174

1,6%31,0%51,3%101,2%18

23,7%4523,4%13126,7%20325,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

3,6%71,8%101,1%81,7%26

5,4%102,2%121,0%82,0%30

,5%11,6%93,6%282,5%37
4,4%82,8%161,9%142,5%38

7,5%143,6%20,5%42,5%38

5,7%113,0%171,6%122,6%40
76,9%14786,1%48191,7%69787,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et 
teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695
2,8%42,1%61,1%31,9%13

22,7%3523,3%7117,6%4221,2%148
19,6%3014,4%4413,6%3215,3%106
30,7%4727,8%8529,8%7129,1%203
24,2%3732,3%9937,9%9032,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695
1,7%3,4%1  ,6%4

60,4%9265,7%20175,0%17867,7%471
37,9%5833,9%10425,0%5931,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%58100,0%104100,0%59100,0%221

  1,2%1  ,6%1
6,5%42,9%33,5%24,0%9

1,7%13,2%39,7%64,6%10

2,3%15,6%65,4%34,7%10

4,5%39,2%10  5,5%12

7,6%43,4%47,7%55,7%13

13,4%84,7%55,8%37,2%16

6,1%39,6%109,4%68,6%19
19,6%116,8%77,5%410,3%23

15,0%98,6%911,5%711,1%24

14,9%913,4%1413,0%813,7%30

89,2%5189,7%9374,8%4485,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde 
pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695

1,7%33,0%92,3%52,5%17
48,5%7433,9%10432,4%7736,6%254
49,8%7663,1%19365,3%15560,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%74100,0%104100,0%77100,0%254
1,3%11,2%1  ,9%2
2,8%28,4%912,2%97,9%20

13,9%1010,3%117,5%610,5%27

82,1%6080,1%8380,4%6280,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%74100,0%104100,0%77100,0%254
3,6%35,0%53,7%34,2%11

46,1%3456,7%5968,3%5257,1%145

2,5%22,1%24,7%43,0%8
47,9%3536,1%3823,4%1835,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695
2,5%42,2%73,2%82,6%18

13,9%2117,1%5210,2%2414,0%97
25,7%3925,7%7922,5%5324,6%171
17,1%2615,5%4813,7%3215,2%106

21,8%3313,4%4115,4%3615,9%111
6,4%108,3%2613,9%339,8%68
5,4%85,4%179,6%236,8%48
1,7%36,0%183,9%94,3%30
5,4%86,4%207,6%186,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695
3,1%54,2%133,6%93,8%26

26,8%4126,8%8221,6%5125,1%174
63,6%9761,6%18970,3%16765,0%452

6,4%107,3%224,5%116,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695

5,6%95,5%177,6%186,3%44

65,8%10066,1%20270,3%16767,5%469

28,5%4328,4%8722,1%5226,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud 
kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695
1,1%2,8%31,5%31,1%8
1,4%23,7%113,3%83,1%21

11,5%178,7%274,9%128,0%56
54,7%8358,1%17853,1%12655,6%387
31,3%4828,7%8837,3%8832,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%20100,0%38100,0%19100,0%77

4,9%17,3%3  4,8%4

14,2%32,6%16,8%16,6%5

14,2%34,3%26,6%17,4%6
17,5%38,1%3  8,5%7

  22,2%830,2%618,6%14

15,0%325,2%1032,8%624,5%19

62,5%1239,9%1548,9%947,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%152100,0%306100,0%237100,0%695

,6%1,6%21,4%3,9%6

89,0%13586,7%26684,9%20186,6%602

10,4%1612,6%3913,7%3212,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%54100,0%238100,0%311100,0%603
5,1%31,4%31,5%51,8%11

13,9%718,4%4419,4%6118,6%112
17,9%1015,1%3616,9%5316,3%98
27,1%1523,8%5729,1%9126,8%162
36,0%1941,2%9833,0%10336,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%137100,0%321100,0%449100,0%907
22,8%3123,7%7622,5%10122,9%208
24,1%3317,1%559,9%4414,6%133
19,9%2712,2%3915,1%6814,8%134
31,4%4339,2%12642,8%19239,8%361

1,8%37,8%259,7%437,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
14,4%279,1%518,1%629,3%140

27,7%5319,6%10914,5%11118,1%273

12,2%2311,1%6210,6%8011,0%165

19,6%3723,2%12922,0%16822,1%334
18,5%3527,3%15331,9%24228,5%430

7,7%159,8%5512,9%9811,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%114100,0%300100,0%359100,0%773
2,3%31,7%5,5%21,3%10
7,7%94,9%152,2%84,1%31
1,7%22,6%83,6%133,0%23

1,5%2,3%1,9%3,8%6

8,3%95,1%156,2%226,1%47

52,5%6048,4%14527,3%9839,2%303

26,0%3036,9%11159,2%21245,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui 
kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
14,8%285,7%324,2%326,1%92

3,0%61,7%10,7%51,4%20
7,4%146,8%383,1%245,0%75

52,1%9956,3%31550,0%38052,6%794
22,7%4329,4%16442,0%31934,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%20100,0%47100,0%29100,0%96

  4,1%2  2,0%2
  2,3%17,9%23,5%3

4,8%19,6%53,7%16,9%7
4,8%16,8%311,7%37,8%8

9,3%28,9%415,5%410,9%10
58,9%1238,4%1830,6%940,3%39

48,6%1060,7%2953,2%1556,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
8,7%176,2%344,4%345,6%85

72,8%13982,1%45988,7%67484,2%1272
18,5%3511,8%666,9%5210,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

  ,6%3,7%5,5%8

55,8%10670,0%39178,8%59972,6%1096

44,2%8429,5%16520,6%15626,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud 
viimase 2 aasta jooksul kiirabi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%84100,0%165100,0%156100,0%405
3,1%32,7%44,4%73,4%14

    5,8%92,2%9
12,3%1013,3%2217,4%2714,7%59

,9%12,3%41,9%31,9%8

2,1%2  1,9%31,2%5

58,1%4953,8%8848,9%7652,8%214

23,4%2028,0%4619,8%3123,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti 
Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%84100,0%165100,0%156100,0%405

17,3%154,9%87,5%128,5%34
2,1%23,2%51,7%32,4%10
9,7%85,7%95,9%96,6%27

48,9%4154,6%9048,9%7651,2%208
22,0%1931,6%5236,0%5631,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%70100,0%156100,0%145100,0%371

64,4%4565,7%10362,6%9164,3%238
5,6%41,9%32,3%32,7%10
4,9%32,9%53,2%53,4%13

17,1%1222,6%3519,8%2920,5%76
7,9%66,9%1112,1%179,1%34

100,0%70100,0%156100,0%145100,0%371

8,1%68,7%145,5%87,3%27
3,7%33,5%51,6%22,8%10
7,9%62,9%54,1%64,3%16

58,1%4159,6%9361,2%8859,9%222
22,2%1525,4%4027,6%4025,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise 
rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%11100,0%15100,0%16100,0%42

  5,4%1  1,9%1

8,4%115,6%2  7,6%3
9,0%1  21,5%410,7%5
7,4%118,7%316,0%314,6%6

  27,4%423,2%418,5%8

52,0%612,3%212,6%223,0%10
7,4%132,8%530,4%525,1%11

49,2%66,5%126,2%425,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks 
võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%84100,0%165100,0%156100,0%405
4,2%4,6%12,6%42,1%9
2,1%22,8%5,6%11,8%7
1,1%15,2%96,3%104,8%19

13,9%127,4%126,3%108,3%34
46,6%3945,9%7545,7%7145,9%186
32,1%2738,1%6338,5%6037,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%84100,0%165100,0%156100,0%405
5,3%41,4%21,3%22,2%9
3,2%34,8%83,3%53,9%16
3,3%35,6%94,4%74,7%19

62,3%5345,9%7645,9%7249,3%200
25,8%2242,2%6945,1%7139,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%6100,0%17100,0%12100,0%35

    18,3%26,3%2

17,6%1  19,4%29,5%3
14,8%115,0%3  9,7%3

35,6%244,6%826,3%336,9%13

32,0%267,9%1271,4%963,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

  ,1%1,1%1,1%2

75,0%14379,2%44282,8%62980,5%1215

25,0%4820,7%11517,1%13019,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%48100,0%115100,0%130100,0%293

    1,0%1,4%1

  ,9%1,9%1,7%2
7,1%36,3%74,0%55,4%16

7,9%44,2%57,9%106,4%19

16,0%86,3%76,9%98,1%24

79,1%3886,4%10087,5%11485,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti 
pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%48100,0%115100,0%130100,0%293
2,0%1  ,9%1,7%2

14,8%721,8%2521,4%2820,5%60
29,2%1429,0%3321,5%2825,7%75
27,1%1329,5%3432,5%4230,4%89

26,9%1319,7%2323,6%3122,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, 
kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

  ,2%1,2%1,2%3

58,1%11179,8%44688,8%67581,6%1232

41,9%8020,0%11211,1%8418,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%80100,0%112100,0%84100,0%276
2,2%2  1,3%11,0%3

17,6%142,8%33,9%37,4%20
6,8%59,7%112,5%26,7%18

14,2%1121,7%2420,3%1719,1%53
59,1%4765,9%7472,0%6165,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%80100,0%112100,0%84100,0%276
1,1%1,7%1  ,6%2

54,9%4447,1%5354,6%4651,7%142
44,0%3552,1%5845,4%3847,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%35100,0%58100,0%38100,0%132
2,2%11,8%1  1,4%2

92,1%3293,5%5497,3%3794,2%124
5,6%24,7%32,7%14,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Pikk …
KOKKU 100,0%2100,0%3100,0%1100,0%6

100,0%2100,0%3100,0%1100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%80100,0%112100,0%84100,0%276
2,2%21,7%25,1%42,9%8
5,7%55,0%66,8%65,8%16

64,3%5161,7%6956,1%4760,7%167
27,8%2231,6%3532,1%2730,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%6100,0%7100,0%10100,0%24

    8,4%13,5%1
  27,0%2  8,5%2
  10,6%123,8%213,3%3

38,1%236,0%320,2%229,9%7

61,9%439,3%347,6%548,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%103100,0%296100,0%347100,0%746

5,2%511,2%3312,2%4210,8%81

,9%11,6%52,5%91,9%14

58,5%6054,3%16152,9%18454,2%405

35,4%3733,0%9732,4%11333,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

8,3%1617,6%9921,8%16618,6%280

60,0%11544,7%25034,4%26241,4%626

31,7%6037,7%21143,8%33340,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
2,3%42,5%142,9%222,7%41
1,9%41,0%62,2%171,7%26

95,8%18396,5%53994,9%72195,6%1443

8,3%108,3%3110,2%569,3%96

6,6%84,6%176,3%345,7%59

85,1%9987,1%32283,5%45785,0%878
23,7%4528,8%16128,1%21327,8%419
16,0%3115,5%8712,9%9814,3%215
60,3%11555,7%31159,0%44958,0%875

3,7%79,2%518,9%688,3%126
73,7%14169,9%39064,1%48867,5%1019
22,7%4321,0%11727,0%20524,2%365

,4%11,0%6,7%5,8%12

3,5%72,3%132,6%202,6%39

96,1%18396,7%54096,7%73596,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
9,1%1710,1%567,9%608,9%134
9,4%1811,0%6110,9%8310,7%162

81,5%15678,9%44181,2%61880,4%1214
6,8%139,6%545,6%427,2%109
9,6%1810,1%569,0%689,5%143

83,6%16080,3%44985,5%65083,3%1258
12,4%2418,4%10323,3%17720,1%304
9,6%1810,8%6010,9%8310,7%161

78,0%14970,8%39565,8%50169,2%1045
7,2%87,8%243,7%155,7%46

80,4%8685,8%26087,4%34485,9%690
12,4%136,3%198,9%358,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

37,0%7146,2%25848,8%37146,4%700

8,6%164,8%275,2%405,5%83

54,4%10449,0%27446,0%35048,2%727
17,7%349,6%537,2%559,4%142

5,7%113,2%181,7%132,8%42
76,7%14687,2%48791,1%69387,8%1326

12,3%2317,9%10027,3%20721,9%331

13,7%2612,1%6813,4%10213,0%196

74,0%14170,0%39159,3%45165,1%983

10,5%2013,8%7722,4%17117,7%268

5,7%113,9%224,6%354,5%67

83,8%16082,3%46073,0%55577,8%1175

33,6%6424,6%13720,0%15223,4%354

8,7%179,3%529,3%709,2%139

57,7%11066,1%37070,7%53867,4%1018

34,7%6626,3%14720,7%15824,6%371

12,1%238,8%498,0%618,8%133

53,2%10264,9%36371,2%54266,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

47,2%9044,0%24638,8%29541,8%631

5,5%113,1%172,7%203,2%48

47,2%9052,9%29658,5%44555,0%831
9,6%1811,5%6416,4%12513,7%207

10,7%2012,5%7013,5%10312,8%193
79,8%15276,0%42570,1%53373,5%1110
12,1%2326,3%14730,6%23226,7%403

3,7%72,3%133,6%273,1%47
84,2%16171,4%39965,9%50170,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
2,4%55,5%315,1%394,9%74
2,0%42,1%122,7%202,4%36

95,6%18292,4%51692,3%70292,7%1400

43,5%8341,2%23029,8%22735,8%540

11,2%2111,0%619,0%6810,0%151

45,3%8747,8%26761,2%46554,2%819

26,3%5019,9%11112,6%9617,0%257

2,6%53,1%175,6%434,3%65

71,1%13677,0%43081,8%62278,7%1188
5,6%115,4%306,2%475,8%88
8,2%167,1%406,7%517,1%107

86,2%16587,5%48987,1%66287,1%1316
3,6%77,5%426,8%516,6%100
4,1%84,5%253,3%253,8%58

92,4%17688,1%49289,9%68489,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

1,0%2,9%5,3%2,6%9

2,7%52,8%161,9%142,3%35
5,4%104,3%241,2%92,9%44

2,3%44,0%223,1%233,3%50
10,0%1913,2%746,7%519,5%144

82,2%15778,4%43888,1%67083,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%30100,0%98100,0%67100,0%195

  1,0%1  ,5%1

2,7%1  1,9%11,1%2
3,3%13,0%3  2,0%4

12,1%43,9%43,1%24,9%9

12,9%422,7%2244,3%3028,6%56

69,0%2069,3%6850,8%3462,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), 
tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%30100,0%98100,0%67100,0%195

  ,8%1  ,4%1
  1,0%1  ,5%1

2,7%11,0%11,4%11,4%3
3,3%12,0%2  1,5%3

  8,2%87,5%56,7%13

25,6%832,1%3244,4%3035,3%69

68,4%2054,8%5446,6%3154,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), 
tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%30100,0%98100,0%67100,0%195

  1,0%11,4%11,0%2
3,3%11,3%1  1,2%2

5,9%26,0%62,0%14,6%9
11,6%38,6%83,4%27,3%14

35,2%1021,3%2112,2%820,3%40
34,3%1026,0%2628,2%1928,0%55

18,4%540,8%4052,8%3541,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), 
tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%30100,0%98100,0%67100,0%195

2,7%1    ,4%1

  1,9%2  1,0%2
2,7%12,9%3  1,9%4
6,0%22,1%21,9%12,6%5

24,6%713,1%1315,2%1015,6%30

64,0%1980,0%7982,9%5578,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), 
tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%7100,0%17100,0%4100,0%28

11,3%1    2,8%1
  4,6%1  2,9%1

11,5%1    2,9%1
11,5%1    2,9%1
11,5%1    2,9%1

  4,8%1  3,0%1
  4,8%1  3,0%1
  5,5%1  3,4%1

13,8%1    3,5%1
  6,0%1  3,7%1
  6,0%1  3,7%1
  6,0%1  3,8%1
    36,5%14,7%1

14,2%14,8%1  6,5%2
  7,6%135,5%19,3%3

25,8%25,7%1  10,0%3
  16,9%3  10,5%3
  23,7%4  14,7%4

12,0%121,7%428,0%120,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), 
tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

2,5%51,5%8,8%61,3%19

2,8%53,0%172,0%152,5%38
5,1%105,8%323,1%244,4%66
8,8%177,6%429,5%728,7%131

83,3%15983,0%46485,5%65084,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%15100,0%53100,0%38100,0%105
  1,8%1  ,9%1

71,1%1176,6%4087,8%3379,8%84
28,9%421,6%1112,2%519,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%4100,0%11100,0%5100,0%20

    27,3%16,2%1
18,3%17,0%121,9%112,8%3

59,4%332,1%422,4%135,8%7
22,3%160,9%728,5%145,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või 
osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

1,5%31,6%91,0%81,3%20

2,5%52,3%131,7%132,0%31
5,4%105,7%327,1%546,4%96

20,0%3814,6%8214,4%11015,2%230
36,9%7037,8%21132,7%24935,1%531
45,9%8848,8%27351,8%39349,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

1,5%31,5%83,4%262,4%37
10,7%219,5%538,9%689,4%141

16,1%3114,1%7916,4%12515,5%234
17,8%3418,4%10316,8%12817,5%265

18,9%3619,5%10920,9%15920,1%304
41,9%8046,2%25843,7%33244,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel 
…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
12,8%2416,9%9414,5%11015,1%229
72,4%13872,4%40572,5%55172,5%1094

6,6%136,8%386,6%506,7%100

8,1%164,0%226,5%495,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele 

muule ametkonnale?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
1,4%31,6%9,8%61,2%18

48,7%9336,5%20434,6%26337,1%560
49,9%9561,9%34664,6%49161,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%95100,0%346100,0%491100,0%933
13,1%128,2%284,1%206,5%61

2,7%33,3%11,6%31,8%17
7,7%77,5%265,7%286,5%61

41,8%4043,5%15144,7%22044,0%410
34,7%3337,5%13044,9%22141,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%95100,0%346100,0%491100,0%933

,9%11,1%41,4%71,2%11
8,5%83,9%142,8%143,8%36
7,2%75,1%182,4%123,9%36

7,8%79,9%3412,6%6211,1%104

17,8%1721,3%7426,8%13223,8%222
24,5%2322,9%7925,6%12624,5%228

21,2%2028,0%9736,3%17831,7%295

42,6%4147,5%16443,8%21545,0%420

63,2%6071,2%24669,5%34269,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
,9%22,7%15,7%51,5%22

81,0%15570,9%39665,0%49469,2%1045
18,1%3526,4%14734,3%26129,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%35100,0%147100,0%261100,0%443
  1,5%2,8%21,0%4

63,1%2274,4%11072,0%18872,1%319
23,7%814,4%2114,9%3915,4%68
13,2%59,7%1412,3%3211,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%13100,0%35100,0%71100,0%119

    1,4%1,8%1
  2,3%16,0%44,3%5

15,5%223,0%832,5%2327,9%33
56,1%726,6%933,4%2433,8%40
59,9%880,8%2964,1%4668,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

6,4%124,7%263,7%284,4%66

85,4%16385,9%48081,6%62083,7%1263

8,2%169,4%5314,7%11211,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
19,4%3717,8%9914,3%10916,2%245
41,6%7939,3%21936,8%28038,3%579
31,6%6032,6%18239,3%29935,9%541

3,8%76,4%367,1%546,4%97
3,6%74,0%222,4%183,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%14100,0%58100,0%72100,0%145

  7,8%52,7%24,5%6

26,3%435,4%2155,3%4044,5%64

73,7%1056,7%3342,1%3051,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat 
ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

,5%11,0%5,5%4,7%10

8,4%1612,0%6713,9%10612,5%189
26,1%5016,0%908,6%6513,6%205

12,9%2516,3%9118,7%14217,1%258

13,8%2613,6%7620,7%15817,2%260

18,5%3524,9%13926,8%20425,0%378

23,9%4624,3%13627,5%20925,8%390

19,9%3826,7%14932,9%25029,0%438

17,6%3422,1%12337,9%28829,5%445
29,4%5634,3%19133,3%25333,1%500

30,1%5837,3%20845,0%34240,3%608

49,4%9456,4%31565,2%49559,9%905

54,2%10367,7%37877,7%59171,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

22,5%4315,4%868,1%6112,6%191

6,7%137,8%448,5%648,0%121

70,8%13576,8%42983,4%63479,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
  ,6%31,5%121,0%15

6,2%1225,4%14253,4%40637,1%560
93,8%17974,0%41345,0%34261,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
2,7%57,2%4011,4%878,8%132

,5%1  ,2%1,1%2
6,0%114,4%252,6%203,7%56

60,6%11660,1%33660,3%45960,3%910
30,1%5828,2%15825,5%19427,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

2,5%51,7%101,0%71,4%22
  4,5%254,8%364,1%61

7,6%156,8%384,1%315,6%84

13,6%2610,7%605,7%448,6%129

16,8%3211,2%635,8%449,2%139

17,2%3310,6%598,6%6610,4%158
67,9%13076,0%42580,8%61477,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

2,8%51,0%5,7%61,1%16
5,3%101,5%82,0%152,2%33

8,0%153,2%182,3%183,4%51
,5%13,5%205,2%404,0%60

12,2%237,2%404,8%366,6%99

14,0%279,9%559,0%6910,0%150
67,1%12879,1%44280,2%61078,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

5,3%1012,0%6724,6%18717,5%264

17,6%3416,7%9320,5%15618,7%283
11,6%2214,3%8015,5%11814,6%220
25,2%4817,3%9613,0%9916,1%243
40,3%7739,8%22226,4%20133,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

2,5%52,5%141,4%112,0%29
9,1%175,4%306,8%526,6%99

7,8%1510,8%6010,9%8310,5%158
2,9%68,4%4715,2%11611,1%168

30,5%5817,8%999,1%7015,0%227

51,2%9858,0%32459,2%45057,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
2,7%53,5%203,5%263,4%51

12,3%2322,2%12438,3%29129,1%439
85,0%16274,3%41558,2%44367,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%162100,0%415100,0%443100,0%1020
1,0%2,9%4,8%3,9%9
1,0%2,7%3,3%1,6%6
3,4%52,1%91,1%51,9%19

46,8%7644,1%18339,5%17542,5%434
47,7%7752,2%21758,3%25854,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%7100,0%12100,0%6100,0%25

11,5%18,7%1  7,3%2

  8,7%116,0%18,1%2
27,3%28,2%1  11,5%3

  40,3%515,9%122,7%6

11,5%122,6%335,6%222,7%6

49,8%427,3%332,5%235,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
13,4%268,4%477,9%608,8%132
45,8%8754,3%30447,6%36249,9%753
40,8%7837,3%20844,6%33941,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%78100,0%208100,0%339100,0%625

2,3%22,3%51,2%41,7%11
  3,4%72,9%102,7%17

6,6%53,8%83,7%134,1%26
8,2%63,0%616,3%5510,8%68

20,2%1622,9%4813,3%4517,4%109
20,5%1621,2%4420,5%6920,7%129
40,4%3142,3%8826,3%8933,4%209
21,6%1735,5%7436,9%12534,5%216

45,1%3542,0%8755,6%18849,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%74100,0%170100,0%179100,0%423
1,1%14,1%76,4%124,6%19

31,8%2427,0%4628,4%5128,4%120

17,4%1316,5%2821,7%3918,9%80

20,1%1524,6%4218,9%3421,4%90

29,7%2227,8%4724,5%4426,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
1,0%2,7%41,1%91,0%15

57,3%10954,9%30656,8%43256,1%848
27,1%5231,5%17625,7%19528,0%423
14,6%2812,9%7216,4%12414,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, 
suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%80100,0%248100,0%319100,0%647

4,7%41,9%51,6%52,1%14

2,1%21,6%43,0%102,4%15

3,6%35,0%134,2%134,4%29

8,5%711,4%2810,7%3410,7%69
9,3%711,0%2713,4%4312,0%78

27,7%2221,7%5418,2%5820,7%134

43,3%3456,7%14164,6%20659,0%381

58,6%4767,4%16753,2%17059,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

,4%1  ,1%1,1%2
  ,4%2,4%3,4%5

1,8%3,7%4,9%71,0%14

2,5%51,7%9,8%61,3%20
,5%11,9%112,7%202,1%32

6,2%123,8%214,4%334,4%67

8,4%164,4%254,2%324,8%73

86,9%16689,1%49889,3%67988,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

26,6%5123,5%13127,3%20825,8%390

67,6%12968,0%38061,7%46964,8%979

5,8%118,5%4710,9%839,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
14,9%2814,0%7812,0%9113,1%198
64,1%12258,6%32862,0%47261,0%921
21,0%4027,4%15326,0%19825,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

5,5%103,5%191,8%132,9%43

6,2%124,0%228,1%626,3%96

8,0%155,4%308,3%637,2%108

4,8%99,8%5511,7%8910,1%153

5,2%109,3%5213,0%9910,7%161

14,0%2712,5%7010,1%7711,5%174
30,8%5922,8%12817,7%13421,2%321

16,3%3120,8%11623,1%17621,4%323

33,1%6333,7%18823,7%18128,6%432
34,0%6539,7%22231,6%24034,9%527
42,1%8043,9%24532,9%25038,1%576
23,7%4537,5%21056,5%43045,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste 
ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
7,5%149,6%5411,3%8610,2%154

79,7%15270,5%39465,5%49869,1%1044
12,9%2519,9%11123,2%17720,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%25100,0%111100,0%177100,0%312

  3,7%42,6%52,8%9
3,3%13,4%42,4%42,8%9

  5,1%62,4%43,2%10
  2,0%25,2%93,7%11

7,4%29,0%103,4%65,7%18
8,2%25,1%68,0%147,0%22
8,4%28,6%108,4%158,5%26
8,0%28,5%99,5%179,0%28

18,7%57,8%911,6%2110,8%34
25,8%622,4%2522,6%4022,8%71

27,5%732,6%3636,0%6434,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

1,4%31,9%11,5%41,1%17

93,2%17886,6%48483,6%63685,9%1297

5,4%1010,5%5915,0%11412,1%183

  1,0%6,9%7,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte 
www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%10100,0%65100,0%121100,0%196

9,4%11,6%13,4%43,1%6
9,2%15,0%32,8%33,9%8
8,2%17,3%52,4%34,3%9

  7,6%54,4%55,3%10

25,1%311,6%86,0%78,8%17

  9,1%610,2%129,3%18
19,9%217,4%1118,0%2217,9%35

35,9%425,5%1632,0%3930,0%59
9,6%129,7%1934,3%4231,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
1,7%31,0%62,1%161,6%25

92,2%17692,9%51993,4%71093,0%1405
6,1%126,1%344,5%355,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

    ,1%1,1%1
2,1%41,2%72,2%171,8%28

2,8%52,9%163,9%303,4%52
10,6%208,8%497,4%568,3%125

7,0%137,9%449,4%728,6%129

21,7%4122,3%12421,2%16121,6%327
46,2%8842,8%23945,1%34344,4%670
62,7%12063,7%35659,8%45461,6%930
76,0%14572,8%40767,9%51670,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

  ,3%2,2%1,2%3
3,1%62,6%151,4%112,1%32
1,5%34,9%286,0%455,0%76

8,0%159,6%5410,2%789,7%146

12,5%2413,1%7313,3%10213,1%199
12,0%2315,3%8514,6%11114,5%219

12,0%2312,8%7217,4%13215,0%227
74,2%14271,9%40270,6%53771,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
14,3%2712,4%6912,1%9212,5%188

7,3%144,5%254,4%334,8%72
23,3%4421,5%12026,8%20324,4%368
30,6%5836,9%20636,8%28036,0%544
24,5%4724,8%13820,0%15222,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga 
lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
6,5%129,2%519,5%729,0%136

41,1%7838,8%21729,3%22334,3%518
  1,3%7,8%6,9%14

,5%1,8%5,6%5,7%10
,4%1,5%3,8%6,6%10

  ,6%41,1%8,8%12
4,5%93,7%213,9%303,9%59
3,3%62,4%143,5%273,1%47

,4%12,1%121,3%101,5%23
4,7%94,6%266,5%505,6%84
5,5%1110,0%5611,9%9010,4%157

11,7%2210,7%6014,6%11112,8%193
21,2%4115,2%8516,1%12216,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini 
väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda 
kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510
7,4%1410,6%598,5%659,1%138

35,7%6827,3%15322,6%17226,0%393
17,3%3320,5%11520,7%15720,2%305
34,9%6736,1%20240,7%30938,2%577

4,6%95,5%317,6%576,4%97
3,2%65,2%294,7%364,7%71

37,9%7229,4%16422,6%17227,1%409
22,4%4325,7%14426,1%19925,5%385
33,6%6434,0%19040,1%30537,0%559

2,9%65,7%326,4%485,7%86
4,0%83,7%202,9%223,3%50

44,8%8533,5%18726,3%20031,3%473
24,8%4725,5%14329,6%22527,5%415
22,6%4332,2%18035,5%27032,6%493

3,8%75,1%285,7%435,2%79
2,2%44,3%244,4%344,1%62

57,6%11051,4%28741,5%31547,2%712
25,7%4927,7%15530,7%23328,9%437
12,2%2313,4%7520,2%15416,7%252

2,4%53,3%183,2%243,1%47
2,7%53,0%173,3%253,1%47

58,2%11151,5%28843,2%32848,2%727
27,3%5229,5%16530,6%23329,8%450

9,2%1813,2%7420,0%15216,1%243
2,6%52,8%152,9%222,8%42
2,7%53,8%213,5%263,5%53

39,0%7433,1%18528,8%21931,7%479
25,2%4830,5%17026,7%20327,9%422
30,5%5828,7%16036,0%27432,6%492

2,7%53,9%225,0%384,3%65
2,7%53,5%192,4%182,8%43

44,8%8537,9%21234,2%26036,9%557
28,4%5431,0%17334,4%26132,4%489
21,8%4223,2%13025,9%19724,4%369

2,2%44,3%243,1%243,5%52
2,4%52,0%112,0%152,1%31

67,1%12867,2%37659,4%45163,3%955
23,7%4522,2%12425,6%19524,1%364

5,9%115,8%3310,7%818,3%125
,9%22,7%152,3%182,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus 
ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

  ,1%1,1%1,1%2

,5%1,2%1  ,1%2

  ,2%1,2%1,2%2
,9%21,7%10,8%61,1%17

2,0%41,5%92,3%172,0%30
4,2%83,7%212,7%213,3%50

7,6%157,1%393,7%285,4%82

3,1%67,5%429,7%748,0%121

6,3%1211,8%668,3%639,3%141

78,0%14972,9%40777,8%59276,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%40100,0%142100,0%163100,0%345

11,6%54,3%67,2%126,5%22

9,3%44,7%79,5%157,5%26
  7,5%1110,9%188,2%28

7,3%316,1%237,9%1311,2%39

19,3%814,6%2112,2%2014,0%48
4,8%213,9%2022,4%3616,8%58

27,5%1114,8%2117,0%2817,3%60

39,4%1635,7%5135,1%5735,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%40100,0%142100,0%163100,0%345
9,7%414,6%217,2%1210,5%36

  1,6%21,4%21,3%5
7,9%32,8%43,4%53,6%13

75,9%3157,8%8262,0%10161,9%214
6,5%323,3%3326,1%4222,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%3100,0%6100,0%8100,0%17

  16,3%1  5,9%1
    13,1%15,9%1

26,1%113,6%1  9,7%2
  16,0%116,4%113,2%2

  63,1%441,8%341,7%7

100,0%333,6%228,7%243,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas 
rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%191100,0%559100,0%760100,0%1510

  ,2%1,3%2,2%3
1,1%21,9%115,0%383,4%51
4,3%85,3%305,4%415,2%78
7,8%156,0%345,3%405,9%89
4,8%99,5%539,6%739,0%135

10,2%1911,5%649,7%7410,4%158
7,4%1412,6%7011,3%8611,3%171
5,6%1111,7%6518,6%14114,4%218

10,0%1915,2%8517,8%13515,8%239

13,2%2515,6%8717,3%13116,2%244
9,7%1815,8%8922,8%17418,6%281

20,8%4021,9%12216,2%12318,9%285
27,8%5322,0%12314,9%11319,2%289
19,5%3722,9%12817,3%13219,7%297

28,7%5520,4%11426,2%19924,3%368
24,6%4726,9%15025,8%19626,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv
HalbKeskmine (sh raske öelda)Hea

Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on? KOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%96100,0%324100,0%390100,0%810

1,7%2,9%31,5%61,3%10
4,6%42,8%91,5%62,4%19

4,5%48,3%276,2%246,8%55
27,2%2620,4%6615,7%6119,0%154
30,4%2922,4%7216,5%6420,5%166
39,3%3835,2%11422,8%8929,7%241
39,7%3836,6%11933,4%13035,4%287

44,2%4241,5%13532,5%12737,5%304
37,2%3655,3%17977,3%30163,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
5,6%516,2%375,8%88
5,4%499,9%597,1%108

22,1%20330,8%18325,5%386
54,2%49843,2%25649,9%754
12,7%1179,8%5811,6%175

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%918100,0%592100,0%1510
4,1%382,3%143,4%51
3,0%276,6%394,4%67

16,7%15324,6%14619,8%299
58,2%53453,4%31656,3%850
18,0%16513,1%7716,0%242

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
2,9%273,0%183,0%45
8,7%8011,8%709,9%150

30,6%28143,5%25835,7%539
43,2%39631,0%18438,4%580
14,5%13310,7%6313,0%197

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

RASKE ÖELDA
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Miski ei meeldi
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Võimalus arsti ise valida
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kõik meeldib
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Ravi hea kvaliteet
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Arstilt saab abi
Arstiabi lähedal (asukoht)
Kiire teenindus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Palju (uusi) ravivõimalusi
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,7%6,7%4,7%10

,7%6,8%5,7%11
1,3%12,5%31,0%15

1,2%111,8%111,4%22

2,1%19,6%41,5%23
1,0%92,3%141,5%23
1,6%141,8%111,7%25
1,7%151,9%111,8%26

1,7%152,8%172,1%32
3,1%281,6%102,5%38
2,8%253,3%193,0%45

2,1%194,5%273,0%46

3,0%283,2%193,1%47
4,0%372,0%123,2%48

3,7%342,6%153,2%49
4,0%362,1%123,2%49

4,1%386,2%374,9%74

4,3%406,0%355,0%75

5,1%465,1%305,1%77

4,9%455,6%335,2%79

5,2%485,4%325,3%80

7,4%687,5%447,4%112
6,8%6211,5%688,7%131

8,7%8011,2%669,7%146
29,7%27322,7%13426,9%407

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
RASKE ÖELDA
Miski ei häiri
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Muu
Saatekirjata ei saa eriarstile
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Probleemid kiirabi 
teenusega
Kõik häirib
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,6%5,5%3,5%8

,5%51,3%8,8%12

,9%91,0%61,0%15
1,3%111,1%71,2%18

,8%81,9%111,2%19
,8%82,7%161,6%24

2,3%212,5%152,3%35

4,3%403,6%214,0%61

2,8%266,5%384,2%64

5,1%464,7%284,9%74

3,6%337,4%445,1%77

5,7%537,7%466,5%98

5,7%537,8%466,6%99

6,6%607,4%446,9%104
10,5%965,7%338,6%129
14,5%1336,8%4011,5%173
12,2%11212,3%7312,2%185

42,7%39250,7%30145,9%692

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%918100,0%592100,0%1510
,1%1,2%1,1%2

  4,5%271,8%27
1,3%1225,7%15210,9%164

25,2%23154,9%32536,9%556
51,3%47113,5%8036,5%551
22,0%2021,3%813,9%210

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%918100,0%592100,0%1510
,6%6  ,4%6

99,4%912  60,4%912
  100,0%59239,2%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv
Jah

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 

terviseprobleem?KOKKU

On piiranud olulisel määral
On piiranud, aga mitte 
oluliselt
Ei ole üldse piiranud
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd on pikaajaline 
haigus või terviseprobleem 
piiranud Teie 
igapäevategevusi?

100,0%592100,0%592
,7%4,7%4

18,7%11118,7%111

47,2%27947,2%279
33,5%19833,5%198

K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?

**vastavad need, kellel on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
6,4%58,8%54,2%63

25,7%2365,0%3017,6%266
24,2%2229,9%5918,6%280
17,9%16421,7%12819,4%293
13,2%12127,1%16018,6%281
12,7%11635,6%21121,7%327

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

  ,6%3,2%3
,6%6,2%1,4%7

3,9%3613,9%827,8%118

6,6%6121,2%12612,4%187
12,9%11929,1%17219,3%291
30,7%2825,4%3220,8%314
39,2%36041,2%24440,0%604
28,6%26273,1%43346,0%695
51,8%47588,2%52266,1%998

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Perearstiga rahul
Kõik meeldib
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kiire teenindus
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Arstilt saab abi
Miski ei meeldi
Medõega, hooldajaga rahul
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Ravi hea kvaliteet
Muu
Registratuuri tööga rahul
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%630100,0%559100,0%1190

,6%4,7%4,7%8

,7%41,0%6,8%10

1,0%61,2%71,1%13

,9%61,8%101,4%16
1,2%72,4%131,7%21
1,8%112,3%132,0%24
1,9%122,6%152,2%26

2,6%162,3%132,4%29
1,4%94,1%232,7%32
2,9%184,9%283,8%46
4,0%254,0%234,0%48

4,5%294,4%254,5%54
5,8%363,5%194,7%56

5,3%334,5%254,9%59
6,3%404,0%225,2%62
5,0%326,2%345,6%66

7,3%464,6%266,0%72
15,0%9414,2%7914,6%174

51,2%32354,4%30452,7%628

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste 
tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt 

meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Muu
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%630100,0%559100,0%1190

1,1%71,1%61,1%13

,8%51,8%101,3%15
,9%62,1%121,5%17

1,6%101,8%101,7%20

,5%33,3%181,8%22

2,1%131,7%101,9%23

2,5%162,0%112,3%27

2,4%152,8%162,6%31

1,6%104,1%232,7%33

2,6%163,3%182,9%35

4,6%293,4%194,0%48

6,2%398,2%467,1%85
15,2%9615,4%8615,3%182
20,2%12712,9%7216,8%199

15,0%9520,1%11217,4%207
30,7%19329,6%16630,2%359

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana 
mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
  100,0%3100,0%3
  100,0%3100,0%3

100,0%61100,0%126100,0%187
1,7%11,4%21,5%3

22,1%1320,7%2621,1%39
76,2%4677,9%9877,4%145

100,0%262100,0%433100,0%695
1,2%31,7%71,5%11

15,1%4016,0%6915,7%109
83,7%21982,3%35682,8%576

100,0%360100,0%244100,0%604
,9%3,8%2,9%5

18,9%6825,1%6121,4%129
80,2%28974,1%18177,8%470

100,0%119100,0%172100,0%291
,8%12,3%41,7%5

23,1%2726,6%4625,2%73
76,1%9071,0%12273,1%213

100,0%475100,0%522100,0%998
1,1%51,0%51,0%10

18,7%8924,0%12621,5%214
80,2%38175,0%39277,5%773

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid 
edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%61100,0%126100,0%187
3,3%22,1%32,5%5

43,4%2656,6%7152,3%98
53,3%3241,3%5245,2%84

100,0%262100,0%433100,0%695
1,0%31,1%51,1%7

61,3%16159,5%25860,2%418
37,7%9939,4%17138,7%269

100,0%360100,0%244100,0%604
1,6%61,2%31,4%9

73,4%26482,2%20177,0%465
25,0%9016,6%4121,6%131

100,0%485100,0%528100,0%1013
1,8%91,1%61,5%15

69,6%33869,0%36469,3%702
28,6%13929,9%15829,3%297

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste 
ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%240100,0%272100,0%512
2,9%71,0%31,9%10

5,9%143,8%104,8%25
  2,4%71,3%7

12,3%3018,5%5015,6%80
78,8%18974,2%20276,4%391

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks 
või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%30100,0%57100,0%87

14,7%41,7%16,2%5
7,0%27,4%47,3%6

6,7%212,6%710,6%9
12,0%410,3%610,9%9

10,9%312,6%712,0%10

17,6%518,4%1118,2%16
34,7%1046,9%2742,7%37

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%918100,0%592100,0%1510
2,2%20,9%51,7%26

52,8%48432,2%19144,7%675
45,0%41366,9%39653,6%809

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%413100,0%396100,0%809
  ,4%2,2%2

3,8%163,6%143,7%30
,2%1,9%4,6%5

  1,1%4,5%4

,2%1,8%3,5%4
,5%21,6%61,0%8

,8%32,4%91,6%13
2,3%104,3%173,3%27
1,5%63,3%132,4%19
2,3%102,8%112,6%21

1,8%71,2%51,5%12
5,7%2412,4%499,0%73
9,4%3910,5%4210,0%81
3,9%168,7%346,3%51

67,5%27945,9%18256,9%461

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%918100,0%592100,0%1510
15,9%14612,9%7714,7%223

39,0%35844,9%26641,3%624
1,5%141,6%91,5%23
1,0%91,9%111,3%20

2,8%262,6%152,7%41

16,0%14614,7%8715,5%234

3,0%284,5%263,6%54
10,2%938,2%499,4%142
10,7%988,6%519,9%149

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%918100,0%592100,0%1510
4,7%432,4%143,8%58
2,4%225,6%333,7%55

11,9%10919,6%11614,9%225
63,9%58657,1%33861,2%924
17,1%15715,3%9116,4%247

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
1,4%13,6%41,1%17

4,7%432,1%133,7%56
3,5%325,3%324,2%63
8,4%7714,6%8610,8%163

55,9%51350,7%30053,8%813
26,2%24026,6%15726,3%398

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
3,4%313,1%183,2%49

29,1%26723,0%13626,7%403
1,0%9,7%4,9%13
2,4%222,3%142,3%35

39,9%36743,8%25941,5%626
24,2%22227,2%16125,4%383

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala …
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%875100,0%582100,0%1456
12,5%1092,2%138,4%122

3,9%349,3%546,1%88
10,5%9214,5%8512,1%177
37,2%32637,8%22037,4%545
35,9%31436,2%21036,0%524

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%475100,0%522100,0%998
4,2%206,2%325,2%52

16,0%7632,7%17124,7%247
9,9%4720,1%10515,3%152

33,9%16124,5%12829,0%289
36,0%17116,5%8625,8%258

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%875100,0%580100,0%1454
11,6%1022,3%147,9%115
10,2%8917,2%10013,0%189
78,2%68480,4%46679,1%1150

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%89100,0%100100,0%189
1,1%1  ,5%1

  2,7%31,4%3

2,3%27,7%85,2%10
  2,7%31,4%3

34,1%3023,4%2328,4%54

62,5%5663,5%6363,0%119

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%875100,0%580100,0%1454
10,6%922,6%157,4%107

3,2%287,9%465,1%74
6,1%537,0%406,4%93

16,2%14221,3%12418,3%266
29,8%26027,2%15828,7%418
34,1%29934,1%19734,1%496

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma 
perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%875100,0%580100,0%1454
12,8%1123,6%219,1%132

15,6%13612,1%7014,2%206

18,1%15827,9%16222,0%320
46,3%40550,5%29348,0%698

7,3%645,9%346,7%98

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%875100,0%580100,0%1454
2,4%211,2%71,9%28
1,6%143,7%212,4%36
6,3%5511,4%668,3%121

62,5%54757,4%33360,5%879
27,3%23826,2%15226,9%391

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Muu
RASKE ÖELDA
Pikad järjekorrad 
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%69100,0%88100,0%157

  1,1%1,6%1
1,5%14,1%42,9%5
4,5%32,0%23,1%5
6,3%43,2%34,5%7

2,9%27,2%65,3%8

12,7%912,2%1112,4%19
17,2%1217,2%1517,2%27

19,1%1321,2%1920,3%32

21,6%1525,8%2324,0%38

34,3%2441,3%3638,2%60

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%875100,0%580100,0%1454
2,5%221,6%92,1%31

5,7%509,1%537,1%103
70,3%61524,8%14452,2%758

2,2%195,0%293,3%48
8,9%7727,7%16016,4%238

10,5%9231,9%18519,0%276

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%169100,0%345100,0%514
,6%1,3%1,4%2

3,6%61,9%72,5%13
  ,8%3,6%3

13,1%2218,9%6517,0%87

3,5%65,3%184,7%24

40,2%6839,6%13739,8%205

39,0%6633,2%11535,1%181

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%650100,0%456100,0%1107
1,7%11,8%41,3%15

80,9%52662,7%28673,4%812
17,4%11336,5%16725,3%280

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga 
kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%650100,0%456100,0%1107
16,4%10713,9%6315,4%170

1,1%7,2%1,7%8
1,0%61,4%61,2%13

54,4%35454,7%25054,5%604
27,1%17629,8%13628,2%312

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
Medõel oli vähe aega 
patsiendi jaoks
Keeleprobleemid
RASKE ÖELDA
Iga kord erinev õde, keegi 
midagi ei tea
KOKKU 100,0%13100,0%7100,0%21

7,6%1  4,9%1
  17,4%16,2%1

9,5%113,8%111,0%2

17,2%2  11,1%2

38,7%513,3%129,7%6

26,9%455,5%437,1%8

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

7,2%663,8%225,9%89
8,9%825,1%307,4%112
7,9%738,8%528,3%125

82,1%75385,8%50883,5%1261

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne 
muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%918100,0%592100,0%1510
6,5%592,8%175,0%76

88,3%81086,6%51387,6%1323
5,2%4810,6%637,3%111

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
Pereõde ei olnud 
kompetentne/pädev
KOKKU 100,0%48100,0%63100,0%111

2,1%1  ,9%1

1,7%11,3%11,5%2

2,1%11,6%11,8%2
  4,0%22,2%2

6,7%31,6%13,8%4

4,8%24,2%34,5%5
4,1%24,8%34,5%5
8,5%46,2%47,2%8

6,9%310,6%79,0%10

7,5%411,6%79,8%11

24,0%1211,0%716,7%18

27,6%1325,8%1626,6%29

65,1%3164,6%4064,9%72

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%918100,0%592100,0%1510
4,1%384,8%294,4%67

53,3%48964,9%38457,8%873
42,6%39130,3%17937,8%570

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%918100,0%592100,0%1510
30,5%28035,4%21032,4%490

31,8%29228,3%16730,4%459
,1%1,3%2,2%3

9,1%838,9%539,0%136
28,5%26227,2%16128,0%422

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%918100,0%592100,0%1510

1,5%14,6%41,2%17

82,4%75678,2%46380,8%1219

16,1%14821,2%12518,1%273

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%148100,0%125100,0%273
2,4%43,3%42,8%8
2,9%45,8%74,3%12
9,5%148,9%119,2%25

53,6%7963,8%8058,3%159
31,5%4718,2%2325,4%69

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%918100,0%592100,0%1510
2,0%182,3%132,1%32

,4%4,6%4,5%8

7,4%687,3%437,4%111
8,7%8014,6%8711,0%167

3,4%312,7%163,1%47
6,7%629,0%537,6%115
2,7%252,9%172,8%42

26,4%24326,7%15826,5%401
42,2%38733,9%20138,9%588

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
2,3%211,3%71,9%29

,4%4,3%2,3%5

12,6%1159,2%5511,2%170
34,8%31948,3%28640,1%605

9,8%907,4%448,8%133
,3%2,3%2,3%4
,6%6,3%2,5%7

3,1%283,0%183,0%46
36,2%33329,9%17733,8%510

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
5,9%546,8%406,3%95
3,5%324,7%283,9%59

1,4%133,1%182,1%31

23,6%21729,8%17726,1%394

3,1%293,2%193,2%48

19,4%17822,5%13320,6%312

15,0%1386,1%3611,5%174

1,5%13,8%51,2%18

26,5%24322,9%13625,1%379

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, mõnel muul põhjusel
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

1,5%142,0%121,7%26

,9%93,6%212,0%30

3,3%301,3%82,5%37
1,9%183,5%212,5%38

,3%36,0%352,5%38

1,7%154,1%242,6%40
91,7%84181,7%48487,8%1325

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, 
et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%262100,0%433100,0%695
2,3%61,6%71,9%13

15,1%4024,9%10821,2%148
13,0%3416,7%7215,3%106
29,1%7629,2%12629,1%203
40,5%10627,6%11932,5%226

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%262100,0%433100,0%695
,8%2,4%2,6%4

72,6%19064,8%28067,7%471
26,5%7034,9%15131,7%221

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Muu põhjus
Pole ravikindlustust (sh 
kindlustus pikendamata)
KOKKU 100,0%70100,0%151100,0%221

1,8%1  ,6%1
3,0%24,4%74,0%9

6,4%43,7%64,6%10

6,7%53,8%64,7%10

5,5%45,5%85,5%12

11,1%83,2%55,7%13

9,1%66,4%107,2%16

11,1%87,5%118,6%19
9,2%610,8%1610,3%23

11,0%811,1%1711,1%24

18,3%1311,5%1713,7%30

77,3%5489,4%13585,6%189

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti 
juurde pöördumisega
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%262100,0%433100,0%695

1,8%52,9%132,5%17
32,5%8539,1%16936,6%254
65,7%17258,0%25160,9%423

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%85100,0%169100,0%254
  1,3%2,9%2

13,2%115,2%97,9%20

8,9%811,3%1910,5%27

77,9%6682,2%13980,8%205

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%85100,0%169100,0%254
3,6%34,5%84,2%11

63,6%5453,9%9157,1%145

5,5%51,7%33,0%8
27,4%2339,9%6735,7%91

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%262100,0%433100,0%695
3,4%92,1%92,6%18

10,7%2816,0%6914,0%97
20,2%5327,3%11824,6%171
16,1%4214,7%6415,2%106

14,5%3816,8%7315,9%111
12,2%328,4%369,8%68

9,2%245,4%236,8%48
6,5%173,0%134,3%30
7,2%196,3%276,6%46

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%262100,0%433100,0%695
4,0%103,7%163,8%26

21,3%5627,3%11825,1%174
71,0%18661,4%26665,0%452

3,7%107,6%336,2%43

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%262100,0%433100,0%695

6,9%185,9%266,3%44

72,7%19064,3%27867,5%469

20,5%5429,8%12926,3%183

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%262100,0%433100,0%695
1,8%5,7%31,1%8
4,1%112,4%113,1%21
5,0%139,8%428,0%56

54,5%14356,3%24455,6%387
34,6%9130,7%13332,2%224

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
KOKKU 100,0%24100,0%53100,0%77

  7,0%44,8%4

5,5%17,2%46,6%5

8,8%26,8%47,4%6
7,4%28,9%58,5%7

28,6%714,0%718,6%14

22,1%525,6%1424,5%19

54,5%1345,0%2447,9%37

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%262100,0%433100,0%695

1,7%4,5%2,9%6

84,0%22088,2%38286,6%602

14,3%3811,4%4912,5%87

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%359100,0%244100,0%603
1,6%62,0%51,8%11

17,4%6220,3%5018,6%112
17,3%6214,7%3616,3%98
26,9%9726,7%6526,8%162
36,7%13236,3%8936,5%220

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%559100,0%348100,0%907
24,0%13421,3%7422,9%208
10,2%5721,8%7614,6%133
14,7%8215,0%5214,8%134
41,9%23436,5%12739,8%361

9,2%525,5%197,8%71

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures 
käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
8,9%829,8%589,3%140

15,6%14321,8%12918,1%273

11,4%10510,3%6111,0%165

22,6%20821,4%12722,1%334
30,5%28025,3%15028,5%430
10,9%10011,5%6811,1%167

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%456100,0%317100,0%773
1,0%51,6%51,3%10
1,2%58,2%264,1%31
3,6%162,1%73,0%23

,5%21,2%4,8%6

7,3%334,4%146,1%47

35,7%16344,3%14039,2%303

50,9%23238,1%12145,7%353

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
4,4%418,8%526,1%92

,9%82,1%121,4%20
4,3%396,1%365,0%75

53,4%49051,3%30452,6%794
37,0%33931,7%18834,9%527

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Muu
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%48100,0%48100,0%96

2,1%12,0%12,0%2
4,7%22,3%13,5%3
4,4%29,3%56,9%7

11,8%63,9%27,8%8

16,2%85,8%310,9%10
32,6%1547,9%2340,3%39

54,2%2657,7%2856,0%54

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%918100,0%592100,0%1510
5,0%466,5%385,6%85

88,0%80878,3%46484,2%1272
6,9%6315,2%9010,2%153

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%918100,0%592100,0%1510

,6%5,5%3,5%8

78,9%72462,8%37272,6%1096

20,5%18836,7%21726,8%405

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%188100,0%217100,0%405
3,9%73,0%73,4%14
4,3%8,5%12,2%9

19,9%3710,2%2214,7%59

1,1%22,6%61,9%8

1,0%21,3%31,2%5

50,0%9455,2%12052,8%214

19,9%3727,3%5923,8%97

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või 
kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%188100,0%217100,0%405

7,9%159,0%208,5%34
1,1%23,4%72,4%10
7,4%145,9%136,6%27

48,7%9253,4%11651,2%208
34,8%6528,2%6131,3%127

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%173100,0%198100,0%371

62,2%10866,1%13164,3%238
2,3%43,1%62,7%10
4,3%72,6%53,4%13

20,7%3620,3%4020,5%76
10,6%187,8%159,1%34

100,0%173100,0%198100,0%371

7,0%127,7%157,3%27
2,4%43,1%62,8%10
4,5%84,1%84,3%16

62,2%10857,9%11559,9%222
23,9%4127,2%5425,6%95

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile 
üldise rahuloluhinnangu
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Ei võetud probleemi tõsiselt
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Ei jaganud juhiseid
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Keeleprobleemid 
operaatoriga, peab valdama 
nii eesti kui vene keelt
KOKKU 100,0%21100,0%22100,0%42

3,9%1  1,9%1

4,9%110,3%27,6%3
17,0%44,7%110,7%5
16,6%312,7%314,6%6
16,7%320,2%418,5%8

18,7%427,1%623,0%10
25,1%525,1%525,1%11

19,7%431,0%725,5%11

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis 
oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%188100,0%217100,0%405
3,2%61,2%32,1%9

,5%12,9%61,8%7
6,9%132,9%64,8%19
7,6%149,0%198,3%34

44,9%8546,8%10245,9%186
36,8%6937,2%8137,0%150

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%188100,0%217100,0%405
1,1%23,1%72,2%9
2,2%45,4%123,9%16
4,5%84,8%104,7%19

52,4%9946,7%10149,3%200
39,9%7540,0%8739,9%162

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul 
kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
Pikk ooteaeg, asjatu aja 
viitmine kohapeal
KOKKU 100,0%13100,0%22100,0%35

17,5%2  6,3%2

10,5%19,0%29,5%3
6,4%111,7%39,7%3

23,1%344,6%1036,9%13

74,3%957,3%1363,4%22

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%918100,0%592100,0%1510

,1%1,1%1,1%2

83,5%76775,7%44880,5%1215

16,4%15024,2%14319,4%293

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
Muu
KOKKU 100,0%150100,0%143100,0%293

  ,9%1,4%1

,7%1,7%1,7%2
5,8%95,0%75,4%16

6,9%106,0%96,4%19

7,1%119,3%138,1%24

87,9%13283,4%11985,7%251

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%150100,0%143100,0%293
,8%1,7%1,7%2

21,8%3319,1%2720,5%60
22,4%3429,2%4225,7%75
34,0%5126,7%3830,4%89

21,0%3224,3%3522,6%66

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%918100,0%592100,0%1510

,3%3  ,2%3

89,6%82269,2%41081,6%1232

10,2%9330,8%18318,3%276

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%93100,0%183100,0%276
1,1%11,0%21,0%3
4,4%48,9%167,4%20

,9%19,6%186,7%18
22,5%2117,4%3219,1%53
71,0%6663,1%11565,8%181

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%93100,0%183100,0%276
  1,0%2,6%2

48,6%4553,2%9751,7%142
51,4%4845,9%8447,7%132

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite 
haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%48100,0%84100,0%132
2,2%1,9%11,4%2

97,8%4792,2%7794,2%124
  6,9%64,4%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv
Jah

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 

terviseprobleem?KOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%6100,0%6

100,0%6100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse 
pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-
st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse 
pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%93100,0%183100,0%276
2,3%23,2%62,9%8
3,7%36,8%125,8%16

60,0%5661,1%11260,7%167
34,0%3228,9%5330,6%84

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%6100,0%18100,0%24

  4,6%13,5%1
  11,1%28,5%2

19,4%111,4%213,3%3
18,7%133,4%629,9%7

61,9%344,8%848,8%12

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%440100,0%306100,0%746

12,4%558,4%2610,8%81

2,4%111,2%41,9%14

50,8%22459,1%18154,2%405

34,3%15131,2%9633,0%247

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%918100,0%592100,0%1510

22,3%20412,8%7618,6%280

34,4%31552,4%31041,4%626

43,4%39834,8%20640,0%604

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%918100,0%592100,0%1510
2,9%272,3%142,7%41
1,9%181,4%81,7%26

95,1%87396,3%57095,6%1443

9,7%628,8%359,3%96

5,0%326,8%275,7%59

85,3%54484,5%33485,0%878
27,9%25627,5%16327,8%419
13,3%12215,8%9414,3%215
58,8%54056,7%33658,0%875
10,0%915,8%358,3%126
63,1%57974,3%44067,5%1019
27,0%24819,9%11824,2%365

,8%7,7%4,8%12

2,2%203,3%202,6%39

97,0%89196,0%56896,6%1459

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%918100,0%592100,0%1510
8,9%828,7%528,9%134

11,7%1079,2%5510,7%162
79,4%72882,0%48680,4%1214

7,8%716,4%387,2%109
10,0%928,6%519,5%143
82,2%75585,0%50483,3%1258
23,8%21914,4%8520,1%304
11,5%1059,5%5610,7%161
64,7%59476,1%45169,2%1045

5,7%265,8%195,7%46
86,3%40385,3%28785,9%690

8,1%388,9%308,4%68

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%918100,0%592100,0%1510

49,7%45641,3%24446,4%700

5,6%525,3%315,5%83

44,7%41053,5%31748,2%727
6,7%6213,5%809,4%142
2,2%203,7%222,8%42

91,1%83682,8%49087,8%1326

26,5%24314,9%8821,9%331

13,1%12012,8%7613,0%196

60,5%55572,3%42865,1%983

20,9%19112,9%7617,7%268

4,9%453,8%234,5%67

74,3%68283,3%49377,8%1175

20,9%19127,4%16223,4%354

9,4%868,9%529,2%139

69,7%64063,7%37867,4%1018

22,1%20328,4%16824,6%371

8,7%809,0%538,8%133

69,2%63562,6%37166,6%1006

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%918100,0%592100,0%1510

40,6%37343,6%25841,8%631

3,1%283,4%203,2%48

56,3%51753,0%31455,0%831
15,5%14210,9%6513,7%207
13,4%12311,9%7012,8%193
71,1%65377,2%45773,5%1110
32,0%29418,4%10926,7%403

3,4%312,7%163,1%47
64,6%59378,9%46770,2%1060

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige

Väär

RASKE ÖELDA

Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%918100,0%592100,0%1510
5,4%504,1%244,9%74
3,0%271,5%92,4%36

91,6%84194,5%56092,7%1400

33,2%30439,8%23635,8%540

9,3%8511,0%6510,0%151

57,5%52849,1%29154,2%819

15,9%14618,7%11117,0%257

4,5%414,0%244,3%65

79,6%73077,2%45878,7%1188
5,7%526,0%365,8%88
6,0%558,7%527,1%107

88,4%81185,3%50587,1%1316
6,7%616,5%386,6%100
4,2%383,3%203,8%58

89,1%81890,2%53489,5%1352

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,2%21,2%7,6%9

2,0%182,9%172,3%35
1,6%154,9%292,9%44

3,5%323,0%183,3%50
6,5%6014,2%849,5%144

87,4%80278,2%46383,8%1265

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks 
pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%83100,0%111100,0%195

1,2%1  ,5%1

1,5%1,7%11,1%2
  3,5%42,0%4

1,2%17,6%84,9%9

44,7%3716,6%1828,6%56

51,4%4371,6%8062,9%123

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Osutama teene
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%83100,0%111100,0%195

  ,7%1,4%1
1,2%1  ,5%1
1,1%11,6%21,4%3
1,2%11,7%21,5%3
7,2%66,4%76,7%13

38,7%3232,8%3735,3%69

50,5%4256,7%6354,1%105

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%83100,0%111100,0%195

1,1%1,9%11,0%2
  2,0%21,2%2

5,2%44,2%54,6%9
4,9%49,1%107,3%14

8,5%729,1%3220,3%40
19,7%1634,3%3828,0%55

61,8%5226,3%2941,5%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%83100,0%111100,0%195

  ,7%1,4%1

1,3%1,7%11,0%2
  3,3%41,9%4

2,7%22,5%32,6%5

10,1%819,7%2215,6%30

86,0%7273,0%8178,6%153

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud 
uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Keeldus vastamast
Günekoloog
Ortopeed
Kirurg
RASKE ÖELDA
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Ämmaemand
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Neerude uuringud
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%8100,0%20100,0%28

  4,1%12,8%1
  4,1%12,9%1
  4,1%12,9%1
  4,1%12,9%1

9,6%1  2,9%1
  4,2%13,0%1
  4,3%13,0%1
  4,9%13,4%1

  4,9%13,5%1
  5,4%13,7%1
  5,4%13,7%1

12,5%1  3,8%1
  6,7%14,7%1
  9,3%26,5%2

30,8%3  9,3%3
  14,3%310,0%3
  15,0%310,5%3

24,5%210,5%214,7%4
35,1%313,6%320,0%6

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,9%81,9%111,3%19

2,1%193,2%192,5%38
3,3%306,1%364,4%66
9,2%857,8%468,7%131

85,3%78282,9%49184,3%1273

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%50100,0%55100,0%105
1,9%1  ,9%1

84,0%4275,9%4279,8%84
14,1%724,1%1319,3%20

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Olukord oli väljapääsmatu
Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Muu põhjus
Tervishoiutöötaja andis 
mõista, et seda on vaja
KOKKU 100,0%7100,0%13100,0%20

17,6%1  6,2%1
25,4%26,0%112,8%3

14,4%147,2%635,8%7
42,5%346,8%645,3%9

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse 
või osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,8%82,0%121,3%20

1,9%182,2%132,0%31
7,1%655,3%316,4%96

13,1%12018,5%11015,2%230
33,6%30937,5%22235,1%531
51,2%47047,9%28449,9%754

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale 
(arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

2,7%242,1%132,4%37
9,0%839,9%599,4%141

16,5%15114,0%8315,5%234
17,6%16117,5%10417,5%265

20,3%18619,8%11720,1%304
43,6%40045,7%27044,4%671

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse 
saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
16,0%14713,7%8115,1%229
71,6%65773,8%43772,5%1094

6,2%577,4%446,7%100

6,2%575,1%305,8%87

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või 

mõnele muule ametkonnale?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%918100,0%592100,0%1510
1,1%101,3%81,2%18

37,2%34236,8%21837,1%560
61,7%56661,9%36661,8%933

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%566100,0%366100,0%933
5,1%298,8%326,5%61
,7%43,5%131,8%17

7,5%425,1%196,5%61
44,8%25442,7%15644,0%410
41,9%23739,8%14641,1%383

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
RASKE ÖELDA
Kasu puudub
Muu kasu
KOKKU 100,0%566100,0%366100,0%933

,7%42,0%71,2%11
2,7%155,5%203,8%36
3,6%204,4%163,9%36

11,8%6710,1%3711,1%104

25,1%14221,9%8023,8%222
24,5%13824,6%9024,5%228

34,3%19427,6%10131,7%295

44,5%25245,9%16845,0%420

68,7%38970,7%25969,5%648

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%918100,0%592100,0%1510
1,3%121,7%101,5%22

68,2%62670,8%41969,2%1045
30,5%28027,5%16329,3%443

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%280100,0%163100,0%443
1,2%3,6%11,0%4

70,7%19874,5%12172,1%319
16,1%4514,2%2315,4%68
12,0%3410,7%1711,5%51

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%79100,0%41100,0%119

1,3%1  ,8%1
5,5%42,0%14,3%5

34,7%2714,6%627,9%33
30,1%2441,0%1733,8%40
68,0%5369,9%2868,6%82

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%918100,0%592100,0%1510

3,7%345,5%324,4%66

82,6%75885,4%50683,7%1263

13,8%1269,1%5411,9%180

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%918100,0%592100,0%1510
16,2%14816,3%9616,2%245
36,2%33241,6%24738,3%579
38,1%35032,3%19135,9%541

6,7%626,0%366,4%97
2,8%253,7%223,1%47

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%87100,0%58100,0%145

3,3%36,2%44,5%6

50,8%4434,8%2044,5%64

45,8%4058,9%3451,1%74

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige 
sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Enda kohta andmete 
lisamine
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,4%41,1%6,7%10

12,5%11512,5%7412,5%189
11,1%10217,3%10313,6%205

16,8%15417,5%10417,1%258

18,6%17115,1%8917,2%260

24,6%22625,8%15325,0%378

25,6%23526,2%15525,8%390

30,0%27527,5%16329,0%438

33,6%30823,2%13729,5%445
33,0%30333,4%19833,1%500

42,3%38837,1%22040,3%608

61,3%56357,8%34259,9%905

74,7%68665,4%38771,1%1073

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%918100,0%592100,0%1510

10,5%9616,0%9512,6%191

9,4%865,8%358,0%121

80,1%73678,2%46379,4%1199

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%918100,0%592100,0%1510
1,5%14,2%11,0%15

53,0%48612,5%7437,1%560
45,5%41887,3%51761,9%935

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%918100,0%592100,0%1510
12,5%1152,9%178,8%132

  ,4%2,1%2
3,4%324,2%253,7%56

59,9%55060,8%36060,3%910
24,1%22131,7%18827,1%409

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Muu probleem
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,9%82,3%141,4%22
5,7%521,5%94,1%61

4,1%387,8%465,6%84

6,3%5812,0%718,6%129

7,1%6512,5%749,2%139

8,0%7314,3%8510,4%158
80,0%73473,3%43477,4%1168

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,9%81,4%81,1%16
1,2%113,7%222,2%33

2,9%274,1%243,4%51
5,4%501,8%114,0%60

4,2%3910,2%616,6%99

8,0%7313,1%7710,0%150
82,0%75272,2%42778,1%1179

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%918100,0%592100,0%1510

23,9%2197,6%4517,5%264

19,3%17717,8%10618,7%283
15,2%14013,6%8014,6%220
12,5%11521,7%12916,1%243
29,1%26739,3%23333,1%500

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

1,3%123,0%182,0%29
7,0%645,9%356,6%99

9,7%8911,7%7010,5%158
15,6%1434,3%2511,1%168

10,6%9722,0%13015,0%227

58,1%53457,1%33857,7%872

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
4,5%421,6%93,4%51

37,8%34715,5%9229,1%439
57,7%52982,9%49167,6%1020

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%529100,0%491100,0%1020
,6%31,1%5,9%9
,5%3,7%3,6%6

1,3%72,5%121,9%19
42,1%22343,0%21142,5%434
55,4%29352,7%25954,1%552

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Muu
Dokumendita ei saa ravimit 
välja osta
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%10100,0%16100,0%25

10,6%15,3%17,3%2

21,1%2  8,1%2
9,9%112,6%211,5%3

21,6%223,4%422,7%6

23,4%222,3%322,7%6

24,0%241,9%635,0%9

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%918100,0%592100,0%1510
7,9%7310,1%608,8%132

49,9%45849,8%29549,9%753
42,2%38740,1%23841,4%625

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Televisioonis
Apteegis
Ajalehes/ajakirjas
Perearstikeskuses
Internetis
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%387100,0%238100,0%625

1,6%62,0%51,7%11
2,4%93,1%72,7%17
3,5%145,1%124,1%26

14,5%564,8%1110,8%68
12,6%4925,2%6017,4%109
20,5%7921,0%5020,7%129
27,5%10742,9%10233,4%209
36,7%14230,9%7434,5%216

53,2%20644,0%10549,7%311

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%205100,0%217100,0%423
4,6%104,5%104,6%19

30,8%6326,2%5728,4%120

15,9%3321,6%4718,9%80

26,1%5317,0%3721,4%90

22,6%4630,7%6726,8%113

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
1,1%10,8%51,0%15

59,4%54551,1%30356,1%848
24,6%22633,2%19728,0%423
14,9%13614,9%8814,9%224

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust 
suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Loobusin suitsetamisest
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
Muu
KOKKU 100,0%362100,0%285100,0%647

,8%33,8%112,1%14

2,9%101,7%52,4%15

4,9%183,9%114,4%29

11,5%419,8%2810,7%69
13,8%509,7%2812,0%78

18,9%6923,0%6520,7%134

62,5%22654,5%15559,0%381

55,3%20064,4%18359,3%383

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
RASKE ÖELDA
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,1%1,1%1,1%2
,5%4,2%1,4%5
,7%61,4%81,0%14

1,0%91,9%111,3%20
2,5%231,5%92,1%32

3,8%355,3%314,4%67

3,8%356,4%384,8%73

90,0%82687,2%51688,9%1342

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%918100,0%592100,0%1510

26,5%24324,8%14725,8%390

63,9%58766,1%39264,8%979

9,6%889,1%549,4%142

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
13,2%12113,0%7713,1%198
61,5%56460,3%35761,0%921
25,3%23326,7%15825,9%391

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Internetist (otsingumootor) 
Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Raadiost
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

2,8%263,0%182,9%43

8,4%773,2%196,3%96

7,4%686,8%407,2%108

11,1%1028,5%5110,1%153

12,1%1118,5%5010,7%161

10,1%9213,7%8111,5%174
18,2%16725,9%15421,2%321

21,2%19421,7%12921,4%323

24,4%22435,1%20828,6%432
32,1%29439,2%23234,9%527
35,0%32142,9%25438,1%576
52,8%48433,8%20045,3%684

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste 
ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%918100,0%592100,0%1510
10,4%969,8%5810,2%154
68,5%62870,1%41569,1%1044
21,1%19420,1%11920,7%312

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
Neti
kliinik.ee
arst.ee
inimene.ee
tervis.ee
perekool.ee
Ei mäleta
Delfi
Yandex
KOKKU 100,0%194100,0%119100,0%312

3,8%71,1%12,8%9
3,2%62,3%32,8%9
3,8%72,2%33,2%10
4,2%82,8%33,7%11
3,6%79,3%115,7%18
6,4%128,0%107,0%22
8,4%168,6%108,5%26
7,6%1511,3%139,0%28

11,5%229,8%1210,8%34
20,8%4026,1%3122,8%71

37,6%7328,5%3434,1%107

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%918100,0%592100,0%1510

1,0%91,4%81,1%17

84,7%77887,8%52085,9%1297

13,3%12210,2%6112,1%183

1,0%9,7%4,8%13

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Interneti kaudu
Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%131100,0%64100,0%196

3,2%43,1%23,1%6
2,9%45,8%43,9%8
3,6%55,8%44,3%9

4,5%66,7%45,3%10

6,5%913,7%98,8%17

8,7%1110,5%79,3%18
15,1%2023,5%1517,9%35

30,9%4128,3%1830,0%59
40,1%5314,1%931,5%62

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
1,7%161,5%91,6%25

93,1%85493,0%55193,0%1405
5,2%485,5%335,3%80

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
RASKE ÖELDA / EI TEA
Anda ravimeid
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
Anda süüa
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,1%1  ,1%1
2,0%181,6%91,8%28

3,4%323,4%203,4%52
7,2%669,9%598,3%125
9,3%867,3%438,6%129

19,8%18224,5%14521,6%327
44,4%40744,4%26344,4%670
60,4%55463,4%37661,6%930
68,2%62674,7%44370,7%1068

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kutsun kiirabi
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Helistan  oma perearstile
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,2%2,2%1,2%3
1,6%152,9%172,1%32
5,2%484,7%285,0%76

9,1%8410,6%639,7%146

13,5%12412,6%7513,1%199
13,6%12515,9%9414,5%219

15,8%14513,8%8215,0%227
72,3%66470,2%41671,5%1080

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%918100,0%592100,0%1510
12,5%11512,4%7412,5%188

5,1%474,3%264,8%72
24,8%22823,6%14024,4%368
37,1%34034,4%20436,0%544
20,5%18825,2%14922,4%338

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on 
väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%918100,0%592100,0%1510
9,5%878,2%499,0%136

32,2%29537,6%22334,3%518
,8%81,0%6,9%14
,5%5,9%6,7%10
,9%8,3%2,6%10
,8%7,7%4,8%12

3,4%314,8%283,9%59
3,2%293,0%183,1%47
1,2%112,0%121,5%23
5,6%515,5%335,6%84

11,8%1088,2%4810,4%157
13,9%12711,1%6612,8%193
16,3%15016,6%9816,4%248

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini 
väljaspool üldist järjekorda.

Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda 
kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%918100,0%592100,0%1510
8,8%809,7%579,1%138

25,7%23626,5%15726,0%393
20,3%18720,0%11820,2%305
38,2%35138,3%22738,2%577

7,0%655,5%336,4%97
4,4%405,3%314,7%71

25,0%22930,3%17927,1%409
27,1%24923,0%13625,5%385
37,7%34636,1%21437,0%559

5,9%545,4%325,7%86
2,5%234,6%273,3%50

28,6%26335,5%21031,3%473
29,3%26924,7%14627,5%415
34,3%31530,1%17832,6%493

5,2%485,2%315,2%79
3,9%364,4%264,1%62

43,9%40352,3%31047,2%712
30,4%27926,7%15828,9%437
18,3%16814,1%8416,7%252

3,5%332,4%143,1%47
3,0%283,3%193,1%47

46,1%42351,4%30548,2%727
30,6%28128,6%16929,8%450
17,2%15814,4%8516,1%243

3,1%292,3%142,8%42
3,3%303,8%233,5%53

31,2%28632,5%19231,7%479
29,7%27325,2%14927,9%422
31,3%28734,6%20532,6%492

4,5%423,9%234,3%65
2,5%233,4%202,8%43

36,9%33836,9%21936,9%557
33,3%30630,9%18332,4%489
24,0%22125,0%14824,4%369

3,3%303,7%223,5%52
2,0%192,1%122,1%31

61,1%56166,6%39463,3%955
25,1%23022,6%13424,1%364

9,4%876,4%388,3%125
2,3%212,2%132,3%34

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei 
ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,1%1,1%1,1%2

  ,3%2,1%2

,1%1,2%1,2%2
1,1%101,2%71,1%17

1,9%172,1%132,0%30
3,0%283,7%223,3%50

3,2%298,9%535,4%82

8,6%797,2%438,0%121

7,9%7311,6%689,3%141

79,2%72771,1%42176,0%1148

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
E-kirjaga 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
KOKKU 100,0%181100,0%164100,0%345

5,8%107,3%126,5%22

10,1%184,5%77,5%26
10,4%195,8%108,2%28

8,6%1614,1%2311,2%39

13,5%2414,6%2414,0%48
20,4%3712,9%2116,8%58
15,6%2819,2%3117,3%60

34,0%6237,8%6235,9%124

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%181100,0%164100,0%345
6,9%1314,5%2410,5%36
1,3%21,4%21,3%5
3,7%73,5%63,6%13

60,5%11063,4%10461,9%214
27,6%5017,2%2822,7%78

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Ebaviisakas teenindus
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pikk ootejärjekord 
klienditeenindaja juurde
KOKKU 100,0%9100,0%8100,0%17

11,2%1  5,9%1
11,2%1  5,9%1

  20,7%29,7%2
14,0%112,3%113,2%2

38,9%444,8%441,7%7

24,6%265,1%543,7%7

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega 
Haigekassas rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Kindlustatu õigused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Ravimid
Tervishoiuteenused
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Euroopa ravikindlustuskaart
Sõeluuringud
Haiguste ennetamine
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%918100,0%592100,0%1510

,1%1,3%2,2%3
4,5%411,7%103,4%51
5,5%514,7%285,2%78
5,1%477,0%415,9%89
9,1%848,7%529,0%135
9,0%8212,7%7510,4%158

10,5%9612,5%7411,3%171
15,7%14412,3%7314,4%218
17,7%16213,0%7715,8%239

17,9%16513,4%7916,2%244
19,6%18017,0%10118,6%281
16,5%15122,7%13418,9%285
14,6%13426,3%15519,2%289
19,0%17420,7%12319,7%297

26,3%24121,4%12624,3%368
24,4%22428,5%16926,1%393

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
EiJah

Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?KOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Televisioonist
Ajalehest/ajakirjast
Raadiost
Apteegist
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%465100,0%345100,0%810

1,5%7,9%31,3%10
1,0%44,3%152,4%19

5,9%278,1%286,8%55
16,5%7722,3%7719,0%154
19,4%9021,9%7620,5%166
24,1%11237,3%12829,7%241
34,2%15937,1%12835,4%287

32,9%15343,7%15137,5%304
74,4%34649,5%17163,8%516

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
tervishoiu korraldus Eestis? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  8,5%96,0%175,4%116,2%37

24,1%17,2%89,8%2711,3%229,9%59
52,0%228,5%3229,9%8333,1%6630,8%183

  47,6%5346,0%12937,8%7543,2%256
23,9%18,2%98,3%2312,4%259,8%58

K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi kvaliteet 
Eestis?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  ,9%13,3%91,7%32,3%14

24,1%12,7%36,6%188,5%176,6%39
24,7%131,2%3524,1%6721,8%4324,6%146

  49,6%5554,4%15255,2%10953,4%316
51,2%215,7%1711,7%3312,8%2513,1%77

K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
RASKE …

KOKKU

Milline on Teie arvates 
praegu arstiabi 
kättesaadavus Eestis? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
23,9%13,2%42,6%73,1%63,0%18
48,8%211,0%1212,4%3510,7%2111,8%70

  40,8%4544,3%12444,8%8943,5%258
27,3%134,3%3831,4%8828,6%5731,0%184

  10,7%129,3%2612,8%2510,7%63

K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

RASKE ÖELDA
Miski ei meeldi
Hoolitsev, tähelepanelik, 
viisakas suhtumine
Perearstisüsteem, oma 
perearsti olemasolu
Arstiabi üldine 
kättesaadavus (s.h. piisavalt 
arste)
Digiretsepti olemasolu ja 
mugavus
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed, apteekrid)
Tasuta ravi ja uuringud 
Haigekassa kulul
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
Muu
Telefoni teel abi saamine 
(nõuanded, retsept, 
haigusleht)
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Muud e-teenused 
meditsiinis (digilugu, 
registreerimine jms.)
Kiire teenindus
Võimalus arsti ise valida
Kõik meeldib
Arstilt saab abi
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Arstiabi lähedal (asukoht)
Ravi hea kvaliteet
Ravimite valikuvõimalus (lai 
valik, võimalus asendada 
soodsamaga)
Informatsiooni 
kättesaadavus ja piisavus
Tasuliste arstide ja teenuste 
olemasolu
Palju (uusi) ravivõimalusi
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

    1,0%3  ,5%3

  ,7%1,7%2,5%1,6%4

  1,2%1,3%11,0%2,7%4

    ,6%21,4%3,8%5
27,3%1,7%11,1%32,3%51,6%10

  ,7%13,0%8,8%21,8%11

    2,0%62,6%51,8%11
  ,9%12,2%62,0%41,9%11
  3,1%31,6%51,9%42,0%12
  2,2%22,0%62,2%42,1%12
  ,9%13,0%82,3%52,3%14

  3,6%42,1%62,7%52,6%15

  1,6%22,9%83,3%72,8%17

  2,1%22,5%74,9%103,2%19
  2,7%34,0%112,7%53,3%19

  3,5%44,9%144,7%94,5%27

  4,1%56,2%174,2%85,1%30

23,9%17,6%85,5%153,7%75,4%32

  7,1%84,1%117,1%145,6%33

  7,6%86,4%184,6%96,0%35

  5,6%66,2%176,6%136,2%37

  5,0%69,8%275,8%117,5%44

  10,0%1111,0%3112,3%2411,2%66
24,1%113,4%159,5%2613,2%2611,5%68
24,7%126,4%2921,3%5922,5%4522,7%134

K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Pikad järjekorrad, pikk 
ooteaeg, vastuvõtuaegadest 
ei peeta kinni
Teenused tasulised, kallid
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kauge asukoht, 
ravikindlustuse puudumisel)
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Hoolimatu suhtumine, 
tähelepanematus
RASKE ÖELDA
Kallid ravimid (ka 
hooldusvahendid)
Miski ei häiri
Arstide vähesus (s.h. 
lahkumine välismaale, 
ülekoormatus)
Haigekassa poolne, riiklik 
rahastamine (s.h. 
haigusleht, hüvitised)
Saatekirjata ei saa eriarstile
Muu
Korralagedus süsteemis, 
puudub koostöö osapoolte 
vahel
Probleemid kiirabi 
teenusega
Perearstisüsteem
Palju bürokraatiat (paberid 
tähtsamad kui inimene)
Kõik häirib
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

    ,7%2,4%1,5%3

  ,7%11,6%4,5%11,0%6
  1,0%11,0%31,4%31,1%7

  ,9%11,4%41,6%31,3%8

  3,4%41,0%32,3%41,9%11
  2,7%3,7%24,8%102,5%15
  ,9%13,2%93,1%62,7%16

  6,2%73,3%92,7%53,6%21

  4,6%55,5%153,8%74,7%28
  7,5%85,1%145,5%115,7%33

  1,6%27,2%208,2%166,5%38
27,3%110,3%115,6%166,0%126,8%40

  4,6%56,8%199,9%207,4%44

24,1%15,1%66,7%199,4%197,4%44

48,8%26,1%75,5%1510,8%217,7%46

  6,8%86,2%1710,8%227,8%46
  9,2%1014,9%4210,6%2112,3%73

23,9%149,1%5453,0%14849,1%9750,7%301

K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Keskmine
Pigem halb
Väga halb
RASKE …

KOKKU

Kuidas Te hindate oma 
üldist terviseseisundit, kas 
see on …?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
      ,5%1,2%1

24,1%1  1,3%411,2%224,5%27
52,0%24,1%520,0%5645,2%9025,7%152
23,9%156,1%6267,8%18936,7%7354,9%325

  34,5%3810,2%296,5%1313,5%80
  5,2%6,7%2  1,3%8

K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

KOKKU

Kas Teil on mõni pikaajaline 
(krooniline) haigus või 
terviseprobleem?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Vähem kui kuu aega tagasi
1-2 kuud tagasi
3-6 kuud tagasi
7-12 kuud tagasi
Rohkem kui aasta tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Millal pöördusite viimati 
oma terviseprobleemidega 
mõne arsti poole? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  2,3%3,7%2  ,8%5
  9,6%114,3%123,5%75,0%30
  16,6%189,5%267,0%149,9%59
  20,9%2326,6%7415,5%3121,7%128

52,0%226,6%2929,0%8124,1%4827,1%160
48,0%224,0%2729,9%8449,9%9935,6%211

K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Käinud perearsti juures
Käinud eriarsti juures
Käinud hambaarsti juures
Käinud pereõe juures
Viibinud haiglas uuringutel 
või ravil
Kutsunud endale või teile 
on kutsutud kiirabi
MITTE ÜKSKI EELNEVAIST
Kasutanud koduõe teenust 
hooldusravi saamiseks
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

    ,3%1  ,2%1

      1,7%3,6%3
  11,6%134,3%123,5%75,4%32

23,9%17,4%811,8%3320,3%4013,9%82

23,9%18,9%1019,9%5629,9%5921,2%126
24,7%119,7%2228,1%7935,9%7129,1%172
51,5%246,8%5245,7%12831,6%6341,2%244

100,0%464,0%7169,7%19582,3%16373,1%433
100,0%478,6%8788,4%24793,1%18588,2%522

K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Meeldiv suhtumine 
(sõbralik, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis)
RASKE ÖELDA
Perearstiga rahul
Miski ei meeldi
Kõrge kvalifikatsioon, 
kompetentsus (arstid, 
medõed)
Kiire pääs arstile (lühike 
järjekord)
Eriarstiga (s.h. 
hambaarstiga) rahul
Medõega, hooldajaga rahul
Arstilt saab abi
Kõik meeldib
Kiire teenindus
Ravi hea kvaliteet
Registratuuri tööga rahul
Muu
Piisavalt selgitusi ja infot, 
saab küsimustele vastused
Uuringutele ja eriarstile 
suunamine, uuringute 
tegemine
Vastuvõtt toimub 
ettenähtud kellaajal
Kiirabi teenus (kiirus, 
kvaliteet)
Uus kaasaegne tehnika, 
ruumid jm varustus
KOKKU 100,0%4100,0%98100,0%266100,0%191100,0%559

    ,8%21,1%2,7%4

    1,2%31,4%31,0%6

  2,0%2,3%12,1%41,2%7

  1,0%12,5%71,5%31,8%10

24,7%14,0%41,4%42,1%42,3%13
  2,1%22,2%62,6%52,3%13
  2,1%23,0%81,7%32,4%13
  1,0%12,7%73,4%62,6%15
  5,1%52,0%54,7%93,5%19
  3,7%43,0%85,5%114,0%22
  3,7%44,6%123,5%74,0%23
  4,9%53,7%104,4%84,1%23

  4,1%43,2%96,4%124,4%25

  5,2%54,4%124,5%94,5%25

  2,3%24,9%135,3%104,6%26
  4,6%45,6%154,3%84,9%28

24,1%16,6%65,9%165,9%116,2%34
27,3%112,3%1214,9%4013,8%2614,2%79

48,0%256,0%5556,1%14951,4%9854,4%304

K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h 
registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Miski ei häiri
Ebameeldiv suhtumine, 
hoolimatus
Pikad järjekorrad
RASKE ÖELDA
Ebaprofessionaalsus, 
teenuse madal kvaliteet
Perearst ei suuna eriarsti 
juurde, uuringutele
Teenused tasulised, ravimid 
kallid
Arstide suur koormus, 
vähesus, lahkumine
Arstiabi kättesaadavus halb 
(kaugel, puuduvad teatud 
spetsialistid)
Vähe selgitusi, 
informatsiooni
Muu
Ei peeta vastuvõtu 
kellaajast kinni
Palju bürokraatiat (paberid 
ja arvuti on tähtsamad kui 
inimene)
Süsteemi ülesehitus, 
rahastamine
Pikk teenindusaeg, 
jooksutamine
Keeleprobleem (eesti või 
vene keeles suhtlemisel)
KOKKU 100,0%4100,0%98100,0%266100,0%191100,0%559

23,9%11,1%11,1%3,5%11,1%6

  2,3%22,1%51,0%21,7%10

    1,3%43,4%71,8%10

    2,5%71,9%41,8%10

24,1%1  2,5%71,8%32,0%11
  5,1%51,4%41,4%32,1%12

27,3%12,6%33,2%81,9%42,8%16

  2,8%32,2%64,9%93,3%18

  2,0%24,2%112,8%53,3%18

  6,3%62,4%63,3%63,4%19

  3,1%35,7%152,3%44,1%23

  5,4%57,1%1911,2%218,2%46
  17,3%1712,9%3411,0%2112,9%72

48,8%213,5%1316,3%4314,4%2715,4%86

24,7%119,2%1919,1%5121,7%4220,1%112
  31,9%3128,8%7730,2%5829,6%166

K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel on viimase 12 kuu jooksul olnud kokkupuuteid tervishoiutöötajatega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt

Pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

Koduõelt
      100,0%3100,0%3
      100,0%3100,0%3

100,0%1100,0%10100,0%56100,0%59100,0%126
      3,0%21,4%2
  10,3%124,6%1419,0%1120,7%26

100,0%189,7%975,4%4278,0%4677,9%98
100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433

    2,4%51,7%31,7%7
48,8%219,6%1412,8%2517,4%2916,0%69
51,2%280,4%5784,8%16580,9%13282,3%356

100,0%2100,0%52100,0%128100,0%63100,0%244
    ,8%11,5%1,8%2
  16,1%827,9%3627,6%1725,1%61

100,0%283,9%4371,4%9170,9%4474,1%181
100,0%1100,0%22100,0%79100,0%71100,0%172

  3,7%12,8%21,4%12,3%4
100,0%114,0%318,0%1439,0%2826,6%46

  82,3%1879,2%6259,6%4271,0%122
100,0%4100,0%87100,0%247100,0%185100,0%522

  1,1%11,0%3,9%21,0%5
  23,5%2023,6%5825,3%4724,0%126

100,0%475,4%6675,3%18673,8%13675,0%392

K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja 
toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KÕIK VASTAJAD

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU
Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

VASTAJAID KOKKU

Perearstilt või pereõelt

Hambaarstilt

Eriarstilt

Haiglast

100,0%1100,0%10100,0%56100,0%59100,0%126
    1,8%12,7%22,1%3
  78,7%864,2%3646,7%2856,6%71

100,0%121,3%234,0%1950,5%3041,3%52
100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433

  2,8%2,4%11,2%21,1%5
48,8%270,1%5058,0%11357,0%9359,5%258
51,2%227,1%1941,6%8141,8%6839,4%171

100,0%2100,0%52100,0%128100,0%63100,0%244
  1,8%1,8%11,5%11,2%3

100,0%284,9%4480,2%10283,6%5282,2%201
  13,3%719,0%2415,0%916,6%41

100,0%4100,0%89100,0%251100,0%185100,0%528
  1,1%11,3%31,0%21,1%6

48,8%277,5%6969,1%17365,1%12069,0%364
51,2%221,5%1929,6%7433,9%6329,9%158

K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul antud tervishoiutöötajaga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, jäin küll
Jah, osaliselt/osade 
materjalidega jäin
Ei jäänud
MA EI TUTVUNUD NENDE 
MATERJALIDEGA
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te jäite saadud 
materjalidega üldiselt 
rahule?

100,0%2100,0%34100,0%138100,0%98100,0%272
    ,6%11,9%21,0%3

  8,4%34,0%52,0%23,8%10
    4,2%6,8%12,4%7

  12,4%419,6%2719,6%1918,5%50
100,0%279,1%2771,7%9975,6%7474,2%202

K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?

**vastavad need, kes on  saanud mõnelt tervishoiutöötajalt kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Info üldsõnaline, ebapiisav
Info arusaamatu, liiga 
keeruline
Arsti ebapiisav selgitus 
infolehte andes
Informatsioon ei olnud 
kasutatav, mulle sobiv
RASKE ÖELDA
Keeleprobleemid
Tegemist reklaamiga
KOKKU 100,0%4100,0%33100,0%20100,0%57

  3,0%1  1,7%1
  7,0%29,8%27,4%4
  15,5%54,0%110,3%6

  15,9%59,8%212,6%7

53,8%26,1%214,6%312,6%7

  17,2%624,4%518,4%11
46,2%244,3%1551,3%1046,9%27

K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud tervishoiutöötajalt saadud materjalidega rahule või jäid nendega ainult osaliselt rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teil oli 
terviseprobleeme, kuid Te 
ei pöördunud arsti poole?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  1,6%21,2%3  ,9%5
  38,3%4229,2%8233,6%6732,2%191

100,0%460,0%6669,5%19466,4%13266,9%396

K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei olnud nii tõsine 
terviseprobleem/sain ise 
hakkama
Haigus pole ägenenud
Polnud aega
Pikk järjekord arsti juurde
Arsti poole pöördumine on 
kulukas
Pole ravikindlustust
Arst asub kaugel
Ei usalda arsti
Ei teadnud, kelle poole 
pöörduda
Ei olnud saatekirja
Ei taha oma 
terviseprobleemi 
avalikustada
Hirm haiguse ees
Hirm protseduuride ees
Muu
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mis on peamine põhjus, 
miks Te ei pöördunud oma 
terviseprobleemide  korral 
arsti poole?

100,0%4100,0%66100,0%194100,0%132100,0%396
    ,9%2  ,4%2

24,1%11,9%13,5%74,1%53,6%14
  1,2%1,9%2,7%1,9%4
    ,8%22,0%31,1%4

  1,5%1,5%1,8%1,8%3
    ,9%23,6%51,6%6

  1,5%12,5%52,7%42,4%9
  1,2%14,0%86,4%84,3%17
  2,9%22,8%54,2%53,3%13
  6,0%42,0%42,6%32,8%11

    1,5%31,5%21,2%5
24,7%13,0%213,0%2516,1%2112,4%49

  9,6%611,2%2210,3%1410,5%42
27,3%13,0%29,4%189,9%138,7%34

23,9%168,2%4546,1%9035,0%4645,9%182

K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?

**vastavad need, kellel on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et neil oli terviseprobleeme, kuid nad ei pöördunud arsti poole
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Haigekassa poole
Terviseameti poole
Sotsiaalministeeriumi 
tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ekspertkomisjoni 
poole
Raviasutuse juhtkonna 
poole
Patsientide ühenduse 
esindaja poole
Kohalikku omavalitsusse
Muu
EI PÖÖRDUKS MITTE 
KUHUGI
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te pole rahul Teile 
osutatud arstiabiga, siis 
kellele või millisele 
asutusele peate 
otstarbekaks sellest 
teatada?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
52,0%214,1%1612,4%3512,2%2412,9%77

24,1%142,9%4744,9%12546,4%9244,9%266
  2,3%31,1%31,9%41,6%9
  1,8%21,9%52,1%41,9%11

  3,1%32,4%72,7%52,6%15

23,9%19,5%1117,1%4814,1%2814,7%87

  3,7%43,1%97,0%144,5%26
  13,7%157,2%206,9%148,2%49
  8,8%109,9%286,8%148,6%51

K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd Te olete rahul 
perearstisüsteemiga, mis 
võimaldab mistahes 
terviseprobleemiga 
pöörduda perearsti poole?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  2,8%31,5%43,6%72,4%14
  4,8%55,5%156,4%135,6%33

24,1%119,2%2118,2%5121,8%4319,6%116
  50,5%5662,4%17454,3%10857,1%338

75,9%322,8%2512,4%3514,0%2815,3%91

K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREARSTIGA EGA TEMA 
ABI- VÕI ASENDUSARSTIGA 
KOKKU PUUTUNUD
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
perearstiga? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  1,6%2  1,0%2,6%4

  4,5%52,5%7,4%12,1%13
  3,7%44,6%137,4%155,3%32

24,1%112,1%1314,2%4016,4%3314,6%86
  46,6%5255,2%15447,7%9550,7%300

75,9%331,5%3523,6%6627,1%5426,6%157

K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahul
Üldiselt rahul
Üldiselt pole rahul
Üldse pole rahul
EI OLE KUNAGI OMA 
PEREÕEGA KOKKU 
PUUTUNUD 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kuivõrd rahul olete Te oma 
pereõega? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  4,3%53,0%82,5%53,1%18

  34,1%3822,7%6317,6%3523,0%136
    ,7%21,1%2,7%4
  1,1%13,1%91,9%42,3%14

51,5%235,7%3943,8%12248,2%9643,8%259
48,5%224,7%2726,8%7528,7%5727,2%161

K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Samal päeval
2-3 tööpäeva jooksul 
4-5 tööpäeva jooksul 
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu Te alates 
registreerimisest pääsesite 
kas oma perearsti või 
pereõe vastuvõtule?

100,0%4100,0%106100,0%275100,0%198100,0%582
  4,9%51,4%41,8%42,2%13

24,1%16,1%68,5%2311,9%249,3%54
52,0%27,0%715,6%4316,3%3214,5%85

  37,9%4041,4%11433,5%6637,8%220
23,9%144,2%4733,1%9136,4%7236,2%210

K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?

** vastavad need, kes on kunagi oma perearsti või pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mitu korda Te olete viimase 
12 kuu jooksul käinud 
perearsti juures?

100,0%4100,0%87100,0%247100,0%185100,0%522
100,0%44,4%44,5%117,2%136,2%32

  21,2%1831,8%7940,1%7432,7%171
  17,6%1522,1%5519,0%3520,1%105
  31,3%2725,3%6220,7%3824,5%128
  25,5%2216,3%4013,0%2416,5%86

K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te viimasel 
registreerimisel perearsti 
vastuvõtule saite soovitud 
aja?

100,0%4100,0%106100,0%272100,0%198100,0%580
  3,9%42,1%61,9%42,3%14

51,5%213,4%1415,7%4320,7%4117,2%100
48,5%282,7%8782,1%22477,4%15380,4%466

K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Arsti juurde oli pikk 
järjekord 
Pakuti aega, kuid see ei 
sobinud
Pakuti aega pereõe juurde
Pakuti aega arsti asendaja 
juurde
Mingi muu põhjus

KOKKU

Miks Te ei saanud 
perearstile soovitud aega?

100,0%2100,0%14100,0%43100,0%41100,0%100
  5,7%12,2%12,3%12,7%3

  7,0%111,4%54,4%27,7%8
    1,9%14,6%22,7%3

53,1%17,0%117,3%733,9%1423,4%23

46,9%180,2%1167,1%2954,8%2263,5%63

K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?

**vastavad need, kes ei saanud viimasel registreerimisel  perearsti vastuvõtule soovitud aega
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul
Rohkem kui nädala jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Palun mõelge nüüd oma 
viimasele külastusele 
perearsti juurde. Kui ruttu 
Te alates registreerimisest 
pääsesite oma perearsti 
vastuvõtule?

100,0%4100,0%106100,0%272100,0%198100,0%580
  5,9%62,2%61,3%32,6%15

24,1%15,3%67,3%209,7%197,9%46
52,0%24,1%46,6%188,1%167,0%40

  21,7%2323,0%6319,3%3821,3%124
  25,2%2731,3%8523,2%4627,2%158

23,9%137,9%4029,6%8138,5%7634,1%197

K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal 
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
ETTENÄHTUD KELLAAEGA EI 
OLNUD/ PEREARST VÕTTIS 
VASTU ELAVA JÄRJEKORRA 
ALUSEL
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimasel visiidil 
perearsti juurde saite Te 
vastuvõtule ... ?

100,0%4100,0%106100,0%272100,0%198100,0%580
27,3%14,8%53,4%92,7%53,6%21

  16,2%1712,8%359,2%1812,1%70

24,1%121,8%2330,5%8327,6%5527,9%162
48,5%253,7%5747,4%12953,3%10550,5%293

  3,5%46,0%167,1%145,9%34

K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te perearstiga jäite?  

100,0%4100,0%106100,0%272100,0%198100,0%580
  ,8%11,0%31,7%31,2%7
  2,8%32,1%66,4%133,7%21

24,1%19,9%1011,3%3112,2%2411,4%66
24,7%157,3%6062,6%17151,0%10157,4%333
51,2%229,2%3122,9%6328,7%5726,2%152

K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Arsti ükskõikne, ebameeldiv 
suhtumine
Arst ebakompetentne, pani 
vale diagnoosi
Perearst ei taha suunata 
uuringutele, eriarstile
Ei saanud abi
Ei võetud vastu ettenähtud 
ajal, arstil vähe aega 
tegeleda minuga
Ei selgitanud, ei andnud 
juhiseid
Pikad järjekorrad 
Muu
RASKE ÖELDA
Mitte millegagi ei olnud 
rahul
KOKKU 100,0%1100,0%13100,0%36100,0%37100,0%88

    2,7%1  1,1%1
      4,9%22,0%2
    4,9%22,6%13,2%3
    5,3%24,5%24,1%4

  7,4%112,2%42,3%17,2%6

  7,4%118,8%77,7%312,2%11
100,0%1  12,3%426,1%1017,2%15

100,0%115,0%220,6%821,9%821,2%19

  50,5%722,4%820,9%825,8%23

  62,5%833,1%1242,7%1641,3%36

K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral perearstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, perearsti initsiatiivil
Jah, minu soovil/nõudmisel
Ei, sest perearst keeldus 
suunamast
Ei, sest pole vajadust olnud
Pöördusin otse eriarsti 
poole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on perearst Teid suunanud 
eriarsti vastuvõtule? 

100,0%4100,0%106100,0%272100,0%198100,0%580
  1,2%12,2%6,9%21,6%9

  10,7%118,3%239,7%199,1%53
  38,0%4026,5%7215,9%3124,8%144

24,1%11,9%24,6%126,8%135,0%29
24,7%124,1%2528,1%7629,1%5727,7%160
51,2%224,1%2530,4%8337,7%7431,9%185

K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on kunagi oma perearstiga kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Perearst või pereõde leppis 
aja kokku
Registreerisite ise telefoni 
teel 
Registreerisite ise 
digiregistratuuri kaudu
Registreerisite registratuuris 
kohapeal
Mõnel muul viisil
SUUNATI, AGA TEGELIKULT 
EI OLE ERIARSTILE 
REGISTREERINUD
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuidas toimus eriarstile 
registreerimine?

100,0%3100,0%51100,0%159100,0%132100,0%345
    ,6%1  ,3%1

  1,6%12,8%41,0%11,9%7
  3,8%2,6%1  ,8%3

  25,9%1315,3%2421,0%2818,9%65

68,6%212,9%74,2%72,2%35,3%18

  38,0%1939,2%6241,5%5539,6%137

31,4%117,8%937,2%5934,3%4533,2%115

K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?

**vastavad need, keda perearst on viimase 12 kuu jooksul suunanud eriarsti vastuvõtule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, olen
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Aga kas Te olete viimase 12 
kuu jooksul käinud pereõe 
iseseisval vastuvõtul? 

100,0%4100,0%73100,0%216100,0%163100,0%456
  1,8%1,8%2,5%1,8%4

75,3%369,4%5164,6%13956,8%9362,7%286
24,7%128,8%2134,6%7542,7%7036,5%167

K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale pereõe 
juurde, siis kuivõrd rahule 
Te pereõega jäite?

100,0%4100,0%73100,0%216100,0%163100,0%456
  25,2%1812,5%2711,0%1813,9%63
      ,5%1,2%1
  3,1%2,5%12,0%31,4%6

76,1%352,1%3855,9%12153,8%8854,7%250
23,9%119,6%1431,1%6732,8%5429,8%136

K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?

**vastavad need, kes on kunagi oma pereõega kokku puutunud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei osanud aidata, polnud 
kompetentne
RASKE ÖELDA
Keeleprobleemid
Ebasõbralik suhtumine, 
ükskõiksus
KOKKU 100,0%2100,0%1100,0%4100,0%7

    24,1%113,3%1
  100,0%1  13,8%1
    31,4%117,4%1

100,0%2  44,5%255,5%4

K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral pereõega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, telefoni teel
Ei saa
RASKE ÖELDA 
Jah, e-posti teel
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  7,0%82,4%74,0%83,8%22
27,3%19,0%103,7%104,6%95,1%30

  11,3%127,2%209,8%198,8%52
72,7%379,7%8889,1%24984,7%16885,8%508

K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
perearsti või pereõe poole 
pöördumisega?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  1,9%24,1%111,6%32,8%17

75,9%388,5%9887,8%24584,1%16786,6%513
24,1%19,7%118,1%2314,2%2810,6%63

K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Perearsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei olnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad polnud 
sobilikud 
Perearst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Mõni muu põhjus
Pole ravikindlustust 
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
Perearstikeskus asub kaugel  
Pereõe ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Pereõde on harva 
kohal/võtab harva vastu
Perearsti juures käimine on 
kulukas  
KOKKU 100,0%1100,0%11100,0%23100,0%28100,0%63

      2,9%11,3%1

    4,4%1  1,6%1

    4,4%1  1,6%1
    7,3%22,9%14,0%2

  7,7%1  6,5%24,2%3
  18,6%24,3%1  4,8%3
    3,7%110,8%36,2%4

  19,4%212,4%36,2%210,6%7

  10,1%125,7%6  11,0%7

  17,3%27,8%212,9%411,6%7

  26,6%311,7%337,8%1125,8%16

100,0%172,0%863,3%1461,7%1764,6%40

K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE …

KOKKU

Kas Teie jaoks oleks oluline, 
et vähemalt ühel korral 
nädalas võtaks perearst 
vastu ka pärast kella 18?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  7,5%83,6%105,3%104,8%29

24,7%158,4%6563,2%17771,6%14264,9%384
75,3%334,1%3833,2%9323,1%4630,3%179

K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, see on 1220
Jah, see on 112
Muu vastus
Olen sellest kuulnud / 
vajadusel leian selle numbri
RASKE ÖELDA / EI TEA

KOKKU

Kas Te teate, mis on 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni number, 
kuhu võib ööpäevaringselt 
helistada ja esmast 
meditsiinilist nõu küsida?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
48,5%236,7%4133,6%9436,9%7335,4%210

27,3%132,6%3629,3%8224,4%4828,3%167
  ,7%1,4%1  ,3%2
  3,4%410,2%2810,3%208,9%53

24,1%126,5%2926,6%7428,4%5627,2%161

K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas olete kasutanud 
võimalust helistada 
üleriigilise perearsti 
nõuandetelefoni numbril 
1220?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

    ,6%2,9%2,6%4

75,9%380,4%8978,8%22076,2%15178,2%463

24,1%119,6%2220,6%5722,9%4521,2%125

K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
helistamisele 
nõuandetelefonile, siis 
kuivõrd rahule Te jäite 
perearsti 
nõuandetelefoniga? 

100,0%1100,0%22100,0%57100,0%45100,0%125
    1,8%16,8%33,3%4
  4,6%14,8%37,8%45,8%7
  14,8%35,9%310,0%58,9%11
  65,6%1470,9%4155,3%2563,8%80

100,0%115,0%316,6%1020,0%918,2%23

K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?

**vastavad need, kes on kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas tööpäevadel kell 8-17 
tekkiva ootamatu 
terviseprobleemi korral 
eelistate esmalt…?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  2,4%32,5%71,9%42,3%13
  ,7%1,4%11,0%2,6%4

  6,6%77,6%217,4%157,3%43
  7,0%812,6%3522,1%4414,6%87

24,1%13,2%42,4%72,5%52,7%16
  12,7%149,1%266,9%149,0%53
  2,5%32,5%73,7%72,9%17
  23,1%2628,1%7827,3%5426,7%158

75,9%341,8%4634,9%9827,3%5433,9%201

K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Omal käel hakkama saada
Helistada oma perearstile
Kutsuda koju oma perearst
Minna perearsti vastuvõtule
Helistada üleriigilisele 
perearsti nõuandetelefonile 
1220
Kutsuda koju kiirabi
Pöörduda ise haigla 
valvetuppa (haigla 
erakorralise meditsiini 
osakonda)
Mõnda muud varianti
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas õhtu- ja öötundidel või 
nädalavahetusel tekkiva 
ootamatu terviseprobleemi 
korral eelistate esmalt…? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  2,5%31,7%5  1,3%7
  ,7%1  ,4%1,3%2

  11,5%138,8%258,7%179,2%55
48,0%233,3%3748,2%13556,9%11348,3%286

  6,6%77,7%217,5%157,4%44
    ,7%2  ,3%2
    ,3%1,4%1,3%2
  1,8%23,7%102,8%53,0%18

52,0%243,6%4828,9%8123,3%4629,9%177

K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt elukohale
Kui lähedal asub perearsti 
vastuvõtt töökohale
Millise arsti nimistusse 
kuuluvad minu 
pereliikmed/lähedased 
Millise arsti kohta olen 
tuttavatelt soovitusi 
kuulnud
Kui tuntud on perearst 
avalikkuses
Milline arst on minu arvates 
kõige kompetentsem
Milline arst kindlasti teeks 
koduvisiite
Millegi muu põhjal
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui Te peaksite endale 
valima (uue) perearsti, siis 
mille alusel Te ennekõike 
valiku teeksite? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
24,7%15,5%66,8%197,2%146,8%40

  4,2%54,8%134,8%94,7%28

  1,1%13,6%103,5%73,1%18

51,2%231,7%3529,1%8129,4%5829,8%177

  4,3%52,3%63,9%83,2%19

  27,7%3122,8%6419,7%3922,5%133

  3,4%46,0%177,9%166,1%36

  1,7%21,1%3  ,8%5

24,1%120,3%2223,4%6523,7%4722,9%136

K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei ole kontakti otsinud
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
kroonilise haigusega
Jah, on kutsunud 
tervisekontrolli (nt 
südamehaiguste 
ennetamiseks)
Jah, on tuletanud meelde 
vajadust minna eriarsti 
juurde/ uuringule/ 
sõeluuringule
Jah, mõnel muul põhjusel
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, on kutsunud 
vastuvõtule seoses teie 
lapse vaktsineerimise või 
tervisekontrolliga
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  2,2%21,1%31,0%21,3%8
  ,8%12,4%72,1%42,0%12
  ,9%13,1%95,5%113,5%21

  2,7%33,6%104,3%93,6%21

  2,3%34,8%134,2%84,1%24

23,9%13,4%44,8%138,7%176,0%35
76,1%388,6%9882,0%22977,5%15481,7%484

K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, 
siis millega seoses?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti juures?

100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433
23,9%1  ,4%13,2%51,6%7
24,1%114,2%1024,4%4730,3%5024,9%108
52,0%217,0%1215,3%3017,3%2816,7%72

  36,9%2628,1%5527,9%4629,2%126
  32,0%2331,8%6221,3%3527,6%119

K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
eriarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433
    ,4%1,5%1,4%2

75,3%365,0%4668,7%13459,8%9864,8%280
24,7%135,0%2530,9%6039,7%6534,9%151

K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Pikk järjekord arsti juurde 
saamiseks
Eriarsti vastuvõtt on 
tasuline  
Eriarst on harva 
kohal/võtab harva vastu
Eriarstiabi asub kaugel
Eriarsti ebasõbralik või 
pealiskaudne suhtumine
Perearst ei pidanud 
vajalikuks suunata eriarsti 
juurde (mitterahalised 
põhjused)
Perearst ei suunanud 
eriarsti juurde piiratud 
rahaliste ressursside tõttu   
Muu põhjus
Eriarst polnud 
kompetentne/pädev
Vastuvõtuajad ei olnud 
sobilikud
Ebasõbralik suhtumine 
registratuuris/vastuvõtule 
registreerimisel
KOKKU 100,0%1100,0%25100,0%60100,0%65100,0%151

      7,5%53,2%5

  9,2%23,9%21,5%13,7%6

  3,3%13,8%24,0%33,8%6
100,0%17,9%21,4%14,6%34,4%7

    4,8%38,3%55,5%8

  4,0%16,3%47,5%56,4%10

    10,9%77,2%57,5%11
  3,8%13,4%220,6%1310,8%16

  7,4%214,6%99,4%611,1%17

  5,3%19,9%615,5%1011,5%17

  90,8%2387,6%5391,9%6089,4%135

K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas Te saite viimasel 
registreerimisel eriarsti 
vastuvõtule soovitud aja?

100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433

  4,8%34,3%8,5%12,9%13
52,0%243,3%3135,4%6941,3%6739,1%169
48,0%251,9%3760,4%11858,2%9558,0%251

K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Arsti juurde oli liiga pikk 
järjekord
Soovisin saada numbrit 
konkreetse arsti juurde 
Pakutud aeg ei sobinud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Miks Te ei saanud eriarsti 
vastuvõtule soovitud aega? 

100,0%2100,0%31100,0%69100,0%67100,0%169
    1,8%11,4%11,3%2
  6,4%28,5%61,5%15,2%9

52,6%13,2%113,5%911,4%811,3%19

47,4%190,5%2876,1%5285,7%5882,2%139

K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, tervis halvenes
Jah, tervis paranes, 
pöördumise põhjus kadus
Ei muutunud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teie tervislik seisund 
muutus, kui Te ei saanud 
eriarsti vastuvõtule 
soovitud ajal? 

100,0%2100,0%31100,0%69100,0%67100,0%169
    6,0%45,1%34,5%8

100,0%288,1%2739,8%2751,4%3553,9%91

  3,3%12,8%2  1,7%3
  8,7%351,4%3543,5%2939,9%67

K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja ei saanud viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Samal päeval
1-2 päeva jooksul
3-4 päeva jooksul
5-7 päeva jooksul 
8 päeva kuni 2 nädala 
jooksul
3-4 nädala jooksul 
Ühe kuni kahe  kuu jooksul
Rohkem kui kahe kuu 
jooksul
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui ruttu alates 
registreerimisest pääsesite 
viimasel külastusel eriarsti 
vastuvõtule? 

100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433
24,7%17,5%5,5%11,1%22,1%9

  26,6%1914,5%2813,7%2216,0%69
  20,1%1428,8%5629,4%4827,3%118

51,5%212,6%917,2%3411,8%1914,7%64

  15,1%1116,9%3317,8%2916,8%73
23,9%16,8%57,9%159,2%158,4%36

  2,5%25,8%116,3%105,4%23
  1,4%12,9%63,9%63,0%13
  7,3%55,5%116,9%116,3%27

K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Enne ettenähtud kellaaega
Ettenähtud kellaajal  
Pärast vastuvõtuks 
määratud kellaaega
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te saite eriarsti 
vastuvõtule viimasel 
külastusel ... ? 

100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433
  8,1%62,3%53,4%63,7%16

  15,8%1132,6%6426,7%4427,3%118
72,7%367,9%4860,6%11859,1%9761,4%266
27,3%18,2%64,4%910,8%187,6%33

K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI REGISTREERINUD ISE 

KOKKU

Kas viimase 12 kuu jooksul 
on juhtunud, et Teid ei 
registreeritud kohe eriarsti 
järjekorda, sest 
registreerima hakati alles 
teatud kuupäevast või 
nädalapäevast?

100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433

24,1%14,5%36,7%135,1%85,9%26

51,2%271,2%5060,7%11866,0%10864,3%278

24,7%124,4%1732,6%6328,9%4729,8%129

K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te eriarstiga jäite?

100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433
    1,1%2,5%1,7%3
  1,4%12,8%52,5%42,4%11

24,7%18,6%610,8%218,8%149,8%42
24,1%155,4%3960,4%11852,6%8656,3%244
51,2%234,6%2424,9%4935,5%5830,7%133

K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Arst ebakompetentne, ei 
leidnud probleemile 
lahendust
Arsti tähelepanematus, 
pealiskaudsus
Arsti ebasõbralikkus, ülbus
Muu
Ei teinud analüüse ega 
uuringuid
Pikk ooteaeg
Ei jaga selgitusi, ei 
informeeri
KOKKU 100,0%1100,0%7100,0%26100,0%19100,0%53

    10,5%34,4%16,8%4
    10,4%35,2%17,0%4

100,0%114,0%1  9,8%27,2%4
    14,1%45,4%18,9%5
  13,7%115,8%412,4%214,0%7

100,0%132,6%221,3%625,3%525,6%14

  57,9%440,9%1148,2%945,0%24

K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures ja kes ei jäänud viimasel külastuskorral eriarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete pöördunud 
viimase 12 kuu jooksul 
eriarsti (v.a hambaarst ja 
ilukirurgia) tasulisele 
vastuvõtule? 

100,0%4100,0%71100,0%195100,0%163100,0%433

    ,5%1,6%1,5%2

76,1%388,8%6389,8%17586,3%14188,2%382

23,9%111,2%89,7%1913,1%2111,4%49

K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te käisite 
viimase 12 kuu jooksul 
hambaarsti juures?

100,0%2100,0%52100,0%128100,0%63100,0%244
    2,5%32,8%22,0%5

46,9%126,3%1418,0%2319,1%1220,3%50
  15,0%814,0%1816,5%1014,7%36
  27,2%1428,2%3623,9%1526,7%65

53,1%131,5%1637,2%4737,7%2436,3%89

K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?

**vastavad need, kes on käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

1 aasta tagasi
2 aastat tagasi
3 aastat tagasi
4 ja rohkem aastat tagasi
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui Te ei ole viimase 12 kuu 
jooksul käinud hambaarsti 
juures, siis kui kaua aega 
tagasi Te viimati hambaarsti 
juures käisite?

100,0%2100,0%59100,0%152100,0%136100,0%348
  14,7%923,6%3621,9%3021,3%74
  17,8%1022,8%3522,6%3121,8%76

50,8%113,2%812,1%1818,4%2515,0%52
49,2%144,9%2635,3%5334,0%4636,5%127

  9,5%66,2%93,1%45,5%19

K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?

**vastavad need, kes ei ole käinud viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Sagedamini kui kord aastas
Vähemalt kord aastas
Vähemalt kord kahe aasta 
jooksul
Vähemalt kord kolme aasta 
jooksul
Harvem kui kord kolme 
aasta jooksul
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui tihti Te tavaliselt 
hambaarsti juures käite? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
24,1%15,9%79,3%2612,3%249,8%58

24,7%118,4%2022,0%6123,5%4721,8%129

23,9%110,4%127,5%2113,8%2710,3%61

  21,9%2422,2%6220,4%4021,4%127
  27,0%3029,3%8219,2%3825,3%150

27,3%116,4%189,7%2710,8%2211,5%68

K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Pole vajadust sageli käia, 
pole kaebusi
Majanduslikel põhjustel, 
hambaarsti teenus on kallis
Protseduurid on 
ebameeldivad, hirm 
protseduuride ees
Hambaarstikabinet asub 
kaugel
Ajapuudus
Muu põhjus
RASKE ÖELDA

KOKKU

Hambaarsti juures 
soovitatakse käia vähemalt 
üks kord aastas. Mis on 
peamine põhjus, miks Te 
käite hambaarsti juures 
harvem kui kord aastas? 

100,0%2100,0%56100,0%144100,0%114100,0%317
  1,7%11,1%22,2%31,6%5

50,8%18,6%58,1%127,5%98,2%26
    4,0%6,8%12,1%7

    1,4%21,4%21,2%4

  3,5%23,9%65,6%64,4%14

  35,4%2045,8%6647,6%5444,3%140

49,2%150,8%2835,7%5134,9%4038,1%121

K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?

**vastavad need, kes käivad hambaarsti juures harvem kui kord aastas
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
külastuskorrale, siis kuivõrd 
rahule Te hambaarstiga 
jäite? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  1,9%28,6%2413,1%268,8%52
  1,6%21,3%43,4%72,1%12
  5,5%65,6%167,3%146,1%36

75,3%349,0%5456,9%15944,4%8851,3%304
24,7%142,0%4627,6%7731,9%6331,7%188

K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei ole kvaliteetne töö, 
ebaprofessionaalsus
Kallis hind
Muu
Valus, ei tuimestanud 
korralikult
Arsti ebameeldiv suhtumine
Hirm hambaravi eest
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%8100,0%19100,0%21100,0%48

12,2%1    2,0%1
  5,7%1  2,3%1
  4,9%14,5%13,9%2

12,2%15,2%13,9%15,8%3
12,1%15,0%112,2%39,3%5
35,2%351,0%1049,9%1147,9%23

75,7%655,1%1153,3%1157,7%28

K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel külastuskorral hambaarstiga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
külastusel probleeme, 
tõrkeid hambaarsti juurde 
pöördumisega?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
23,9%11,9%26,6%188,6%176,5%38
76,1%386,4%9678,3%21973,8%14778,3%464

  11,7%1315,1%4217,6%3515,2%90

K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei 

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete enda või oma 
pereliikme 
terviseprobleemide tõttu 
kutsunud või on Teile Teie 
terviseprobleemide tõttu 
kutsutud viimase 2 aasta 
jooksul kiirabi?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  ,7%1,8%2  ,5%3

27,3%172,0%8065,0%18155,4%11062,8%372

72,7%327,3%3034,3%9644,6%8836,7%217

K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Tõsise haigestumise korral 
päeval abi saamine 
Tõsise haigestumise korral 
õhtul või öösel abi saamine 
Kergema haigestumise 
korral abi saamine, kuna 
perearst ei tule koduvisiidile
Perearsti saatekirjaga 
haiglasse transportimine
Trauma korral abi saamine
Sünnitus
Muu põhjus

KOKKU

Mis oli kiirabi kutsumise 
põhjuseks?

100,0%3100,0%30100,0%96100,0%88100,0%217
    2,4%24,8%43,0%7
  3,3%1    ,5%1
  10,9%310,6%109,8%910,2%22

    5,8%6  2,6%6

    1,9%21,1%11,3%3

33,2%159,7%1854,6%5255,1%4955,2%120

66,8%226,1%824,6%2429,3%2627,3%59

K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi 
kutsumise põhjuseks?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule
Üldiselt rahule
Üldiselt ei jäänud rahule
Üldse ei jäänud rahule
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI SUHELNUD ISE 
OPERAATORIGA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
häirekeskuse numbril 112 
vastanud operaatoriga?

100,0%3100,0%30100,0%96100,0%88100,0%217

  3,5%19,4%910,7%99,0%20
  7,9%22,1%23,4%33,4%7
  3,5%15,9%67,0%65,9%13

100,0%349,1%1556,4%5450,1%4453,4%116
  36,0%1126,2%2528,7%2528,2%61

K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU
Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
POLE SELLIST JUHUST 
OLNUD

KOKKU

Operaatori poolt antud 
käitumisjuhistega kuni 
kiirabi saabumiseni

Selgitusega, kuhu pöörduda, 
kui ei olnud tegemist 
kiirabilise väljakutsega (nt 
soovitus helistada numbril 
1220, pöörduda perearsti 
poole) 

100,0%3100,0%29100,0%87100,0%79100,0%198

100,0%375,9%2260,3%5267,5%5366,1%131
    3,7%33,9%33,1%6
    3,1%33,2%32,6%5
  17,2%525,9%2216,0%1320,3%40
  6,9%27,0%69,4%77,8%15

100,0%3100,0%29100,0%87100,0%79100,0%198

  3,6%110,9%95,8%57,7%15
  3,8%12,3%23,9%33,1%6
    3,4%36,6%54,1%8

66,8%257,2%1760,7%5354,9%4357,9%115
33,2%135,5%1022,7%2028,8%2327,2%54

K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?

**vastavad need, kes on kutsunud või kellele on kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi ja kes oskasid anda häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile üldise rahuloluhinnangu
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Operaatori halb suhtumine, 
ebaviisakus
Esitavad liiga palju 
küsimusi, pidin kaua 
seletama väljakutse põhjust
Ei võetud probleemi tõsiselt
RASKE ÖELDA
Ei tahtnud kiirabi saata
Operaator ei tunne 
piirkonda, probleemid 
suunamisega
Ei jaganud juhiseid
KOKKU 100,0%3100,0%9100,0%9100,0%22

  11,4%1  4,7%1

    24,0%210,3%2
31,9%19,1%19,0%112,7%3
68,1%222,6%2  20,2%4
31,9%120,8%226,7%225,1%5

  34,5%330,1%327,1%6

  44,3%429,7%331,0%7

K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla 
teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kiiresti
Pigem kiiresti 
Pigem aeglaselt
Aeglaselt
Kiirabi ei tulnud kohale
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kui kiiresti Teie arvates 
kiirabibrigaad kohale 
jõudis?

100,0%3100,0%30100,0%96100,0%88100,0%217
      3,0%31,2%3
  3,6%13,7%42,0%22,9%6
  3,5%11,0%14,8%42,9%6
  7,6%24,6%414,4%139,0%19

67,2%235,7%1160,6%5835,0%3146,8%102
32,8%149,5%1530,1%2940,8%3637,2%81

K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kuivõrd Te kiirabibrigaadi 
tegevusega rahule jäite? 

100,0%3100,0%30100,0%96100,0%88100,0%217
  3,6%11,3%15,0%43,1%7
  3,3%16,0%65,6%55,4%12

33,2%17,8%23,6%34,1%44,8%10
34,0%129,6%951,9%5047,4%4246,7%101
32,8%155,7%1737,2%3637,8%3340,0%87

K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?

**vastavad need, kes on enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või kellele on terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kiirabi ebaviisakus, halb 
suhtlemine
Ebaprofessionaalsus (ei 
pakutud vajalikku abi, vale 
diagnoos)
Ei tulnud kohale
Keelduti haiget haiglasse 
viimast
KOKKU 100,0%1100,0%3100,0%9100,0%9100,0%22

    11,0%111,2%19,0%2
    10,6%118,6%211,7%3

100,0%131,4%160,8%626,4%244,6%10

  68,6%258,0%558,5%557,3%13

K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel korral kiirabibrigaadi tegevusega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI 
MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul sattunud või 
pöördunud erakorralise 
meditsiini osakonda, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonda või 
traumapunkti?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

    ,3%1  ,1%1

76,1%381,3%9076,8%21471,0%14175,7%448

23,9%118,7%2122,9%6429,0%5824,2%143

K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ootamatu haigestumine või 
vigastus
See oli kiirem võimalus 
eriarsti juurde pääseda
See oli kiirem võimalus 
uuringutele pääseda
Perearst soovitas
Muu
Perearstil olid ajad täis või 
pakkuda olid vaid 
ebasobivad ajad
KOKKU 100,0%1100,0%21100,0%64100,0%58100,0%143

    1,6%1  ,7%1
  6,1%1    ,9%1
  4,6%15,9%44,2%25,0%7

  9,7%24,7%36,3%46,0%9

  5,0%14,7%316,1%99,3%13

100,0%179,5%1684,5%5483,2%4883,4%119

K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis.

Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei pidanud ootama, minuga 
hakati tegelema kohe
Pidin ootama pigem vähe
Pidin ootama pigem kaua
Pidin ootama väga kaua
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kui pikaks Te hindate 
ooteaega erakorralise 
meditsiini osakonnas, 
erakorraliste haigete 
vastuvõtuosakonnas või 
traumapunktis, kuni Teiega 
tegelema hakati?

100,0%1100,0%21100,0%64100,0%58100,0%143
      1,6%1,7%1
  42,3%912,3%818,7%1119,1%27
  30,6%630,1%1928,1%1629,2%42
  9,7%228,2%1831,5%1826,7%38

100,0%117,3%429,4%1920,0%1224,3%35

K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

KOKKU

Kas Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
ööpäeva?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

52,0%287,5%9768,6%19260,1%11969,2%410

48,0%212,5%1431,4%8839,9%7930,8%183

K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

1 kord
2 korda
3 korda
4 ja rohkem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Mitu korda Te olete oma 
terviseprobleemidega 
viibinud viimase 2 aasta 
jooksul haiglas vähemalt 1 
päeva?

100,0%2100,0%14100,0%88100,0%79100,0%183
      2,3%21,0%2

50,3%19,4%14,4%412,8%108,9%16
  9,3%111,2%108,2%69,6%18

49,7%1  16,3%1420,8%1617,4%32
  81,2%1168,0%6056,0%4463,1%115

K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Plaaniliselt
Erakorraliselt
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas viibisite haiglas …? 

100,0%2100,0%14100,0%88100,0%79100,0%183
      2,2%21,0%2
  59,8%858,7%5147,2%3753,2%97

100,0%240,2%641,3%3650,6%4045,9%84

K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil tekkis viimasel 
korral probleeme, tõrkeid 
haiglasse pääsemisega?

100,0%2100,0%6100,0%36100,0%40100,0%84
      2,0%1,9%1

100,0%2100,0%689,6%3293,1%3792,2%77
    10,4%44,9%26,9%6

K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?

**vastavad need, kes viibisid viimasel korral haiglas plaaniliselt
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
On piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie 
igapäevategevusi?KOKKU

Pikk järjekord
KOKKU 100,0%4100,0%2100,0%6

100,0%4100,0%2100,0%6

K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kel tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 

KOKKU

Mõeldes oma viimasele 
haiglas viibimisele, siis 
kuivõrd rahule Te sellega 
jäite?   

100,0%2100,0%14100,0%88100,0%79100,0%183
  9,3%12,2%23,3%33,2%6
  9,2%18,6%84,5%46,8%12
  46,6%662,7%5563,4%5061,1%112

100,0%234,9%526,4%2328,8%2328,9%53

K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?

**vastavad need, kes on viimase 2 aasta jooksul oma terviseprobleemidega vähemalt 1 ööpäeva haiglas viibinud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Personali halb 
teenindamine, halb 
suhtumine
Ebakvaliteetne ravi
Halvad tingimused haiglas
Halb toitlustus
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%3100,0%9100,0%6100,0%18

    13,5%14,6%1
  21,3%2  11,1%2

50,4%18,3%1  11,4%2
  38,7%439,2%233,4%6

49,6%141,8%447,3%344,8%8

K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimase haiglas viibimisega rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ravi võimalikult 
kodulähedases, näiteks oma 
maakonna haiglas
Ravi Tallinnas või Tartus 
asuvas piirkondlikus haiglas, 
juhul kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
Ravi mõnes teises 
maakonnas asuvas 
piirkondlikus haiglas, juhul 
kui seal on uuringu- ja 
ravivõimalused paremad
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
korral…?

100,0%49100,0%147100,0%110100,0%306

11,2%59,5%145,7%68,4%26

2,0%1,6%11,7%21,2%4

56,7%2858,7%8660,7%6759,1%181

30,1%1531,2%4631,9%3531,2%96

K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?

**vastavad need, kes ei ela Harjumaal ega Tartumaal
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Võimalusel eelistaksin 
päevaravi
Võimalusel eelistaksin 
statsionaarset ravi
RASKE ÖELDA / PUUDUB 
KINDEL EELISTUS

KOKKU

Kas Te eelistaksite 
haiglaravi vajava seisundi 
puhul võimaluse korral 
statsionaarset ravi või 
päevaravi?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  15,1%1715,8%447,5%1512,8%76

24,1%140,8%4551,0%14261,5%12252,4%310

75,9%344,1%4933,2%9331,0%6234,8%206

K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Perearst on inimesele 
esmane kontaktisik 
tervishoiusüsteemis, kes 
vajadusel suunab patsiendi 
edasi eriarsti vastuvõtule
Kui lähete ise kindlustatud 
isikuna  perearsti juurde, 
siis perearst võib Teilt võtta 
visiiditasu

Perearsti koduvisiidi tasu 
võib olla maksimaalselt 3,2 
eurot

Patsient peab ägeda 
haigestumise korral 
perearsti või pereõe 
vastuvõtule pääsema 
pöördumise päeval

Inimesel on õigus vahetada 
perearsti, kui ta ei ole oma 
perearstiga rahul

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  ,7%12,3%73,2%62,3%14
  ,9%12,0%51,0%21,4%8

100,0%498,4%10995,7%26795,8%19096,3%570

  4,5%411,0%198,7%128,8%35

  12,3%107,6%132,7%46,8%27

100,0%483,3%6681,4%14488,6%12084,5%334
27,3%128,6%3227,3%7627,3%5427,5%163
24,1%112,3%1416,9%4716,0%3215,8%94
48,5%259,1%6555,8%15656,7%11356,7%336

  6,5%75,8%165,6%115,8%35
100,0%477,5%8674,6%20871,5%14274,3%440

  16,0%1819,5%5523,0%4619,9%118

    ,6%21,2%2,7%4

  4,1%53,2%93,1%63,3%20

100,0%495,9%10696,1%26895,7%19096,0%568

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA
Õige
Väär
RASKE ÖELDA

KOKKU

Günekoloogi juurde 
pääsemiseks on vaja 
perearsti saatekirja 

Esmasel pöördumisel  
reumatoloogi juurde on vaja 
perearsti saatekirja

Eriarst võib võtta visiiditasu

Raviasutus võib võtta tasu 
voodipäeva eest

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
24,1%18,9%109,9%286,7%138,7%52
23,9%18,0%97,8%2211,7%239,2%55
52,0%283,2%9282,3%23081,7%16282,0%486
24,7%17,8%95,3%156,6%136,4%38
23,9%14,2%59,2%269,9%208,6%51
51,5%288,0%9785,5%23983,4%16685,0%504
24,7%113,7%1516,7%4711,2%2214,4%85
23,9%14,3%511,5%329,3%189,5%56
51,5%282,0%9171,8%20079,5%15876,1%451

  2,6%25,3%98,4%95,8%19
  92,1%5886,4%14080,6%8885,3%287

100,0%15,4%38,3%1411,0%128,9%30

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

KOKKU

Ajutise töövõimetuse 
hüvitis makstakse välja 30 
kalendripäeva jooksul 
pärast dokumentide 
laekumist Haigekassasse
Tööandja on kohustatud 
tasuma haiguslehe 
haigushüvitist töövabastuse 
neljandast kaheksanda 
päevani
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaproteesihüvitist
Ravikindlustust omavatel 
töövõimetuspensionäridel 
ja vanaduspensionäridel on 
õigus saada 
hambaravihüvitist

Alla 19-aastastel isikutel on 
õigus saada Haigekassa 
poolt tasuta hambaravi

Kindlustatud isikul on õigus 
taotleda täiendavat 
ravimihüvitist, kui ta on 
soodusravimite eest ise 
kalendriaastas maksnud 
vähemalt 384 eurot

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

27,3%142,5%4744,5%12436,3%7241,3%244

  6,5%75,1%144,9%105,3%31

72,7%351,0%5650,4%14158,8%11753,5%317
24,1%17,0%813,0%3617,7%3513,5%80

  1,6%22,8%86,2%123,7%22
75,9%391,4%10184,3%23576,1%15182,8%490

27,3%113,7%1516,6%4612,9%2614,9%88

  16,5%1813,3%3710,3%2012,8%76

72,7%369,8%7770,1%19676,9%15372,3%428

27,3%116,4%1811,1%3113,1%2612,9%76

  3,8%43,8%114,0%83,8%23

72,7%379,8%8885,1%23882,9%16483,3%493

27,3%118,6%2124,8%6936,0%7127,4%162

  11,0%128,4%248,5%178,9%52

72,7%370,4%7866,8%18755,5%11063,7%378

52,0%223,3%2626,6%7433,3%6628,4%168

  5,8%68,7%2411,3%229,0%53

48,0%270,9%7864,6%18055,3%11062,6%371

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI

**Günekoloogi juurde pääsemiseks on vaja perearsti saatekirja: vastavad ainult naissoost vastajad
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE 
ÖELDA

KOKKU

Retseptiravimit võib 
patsiendile kolmeosalise 
korduvretseptiga korraga 
välja kirjutada kuni 6 kuuks

Apteeker peab patsiendile 
apteegis pakkuma alati 
kõige soodsama hinnaga 
preparaati
Soodusravimite loetelu koos 
informatsiooniga 
soodustuse protsendi, 
väljakirjutamise piirangute 
ja piirhindade kohta on 
leitav Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Haigekassa 
veebilehelt

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

27,3%137,8%4244,5%12446,0%9143,6%258

24,1%13,8%43,2%93,1%63,4%20

48,5%258,4%6552,3%14650,9%10153,0%314
24,1%113,4%159,5%2711,3%2210,9%65
27,3%115,4%1712,9%368,2%1611,9%70
48,5%271,3%7977,6%21780,5%16077,2%457

  28,6%3218,8%5212,4%2518,4%109
  2,5%33,6%101,6%32,7%16

100,0%468,8%7677,6%21786,0%17178,9%467

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Õige
Väär
RASKE …
Õige
Väär
RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige

Väär

RASKE …

Õige
Väär
RASKE …

KOKKU

Arst peab osutama 
patsiendile vältimatut abi 
ka siis, kui inimesel ei ole 
ravikindlustust

Arst on see, kes otsustab, 
kas patsient vajab 
vältimatut abi või mitte

Vajamineva arstiabi 
saamiseks teises Euroopa 
Liidu riigis on enne reisile 
minemist vaja haigekassast 
taotleda Euroopa 
ravikindlustuskaart
Euroopa ravikindlustuskaart 
ei kata Euroopa Liidu 
riikides omavastutustasu 
(visiiditasu, voodipäevatasu 
jm) 

Kiirabi osutab teenust ka 
ravikindlustuseta isikutele

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
24,7%12,8%33,6%105,0%104,1%24

  2,7%31,4%4,9%21,5%9
75,3%394,5%10595,0%26594,1%18794,5%560

24,7%132,9%3637,5%10547,2%9439,8%236

  10,1%1112,5%359,7%1911,0%65

75,3%357,0%6350,0%14043,0%8549,1%291

  8,2%918,0%5026,0%5218,7%111

  5,6%63,4%104,1%84,0%24

100,0%486,2%9578,6%21969,9%13977,2%458
  5,8%66,2%176,1%126,0%36

24,7%19,8%117,1%2010,0%208,7%52
75,3%384,4%9386,7%24283,9%16785,3%505
27,3%18,9%106,4%184,8%106,5%38

  5,8%62,3%63,5%73,3%20
72,7%385,3%9491,3%25591,7%18290,2%534

K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

EI OLE TEINUD MIDAGI 
EELPOOL NIMETATUST
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA/ 
EI SOOVI VASTATA
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja ega 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

    1,2%32,0%41,2%7

  2,7%33,2%92,6%52,9%17

  2,5%33,3%92,9%63,0%18
  3,6%45,4%155,1%104,9%29

23,9%112,9%1413,7%3815,3%3014,2%84

76,1%381,9%9177,3%21677,4%15478,2%463

K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%1100,0%17100,0%54100,0%39100,0%111

      2,1%1,7%1
  5,4%15,6%3  3,5%4
    10,8%66,7%37,6%8

  33,6%614,4%812,6%516,6%18

100,0%161,0%1069,3%3878,7%3171,6%80

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud 
tegema midagi alljärgnevast?

Perearst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene 
või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Kasutama tutvusi
Tegema kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
KOKKU 100,0%1100,0%17100,0%54100,0%39100,0%111

    1,5%1  ,7%1
      4,7%21,6%2
    1,8%12,5%11,7%2
    13,1%7  6,4%7

  49,4%931,7%1727,8%1132,8%37

100,0%150,6%951,9%2865,1%2556,7%63

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud 
tegema midagi alljärgnevast?

Hambaarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene 
või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kasutama tutvusi
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Tegema kingituse, v.a lilled
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%1100,0%17100,0%54100,0%39100,0%111

      2,6%1,9%1
    4,2%2  2,0%2

    7,2%42,0%14,2%5
    12,0%69,2%49,1%10

  44,3%826,5%1418,9%726,3%29

  29,1%526,1%1434,0%1329,1%32
100,0%126,6%533,1%1837,8%1534,3%38

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud 
tegema midagi alljärgnevast?

Eriarst

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene 
või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

EI OLE VIIMASE 12 KUU 
JOOKSUL SELLE ARSTI 
JUURES KÄINUD
Pole teinud midagi eelpool 
nimetatust
Tegema kingituse, v.a lilled
Kasutama tutvusi
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA
KOKKU 100,0%1100,0%17100,0%54100,0%39100,0%111

      2,0%1,7%1

    1,5%1  ,7%1
    1,9%14,5%22,5%3
    5,3%32,1%13,3%4

100,0%120,9%415,2%823,5%919,7%22

  79,1%1476,1%4167,8%2773,0%81

K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud 
tegema midagi alljärgnevast?

Haiglaravi

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse, osutama teene 
või kasutama tutvusi
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
On piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie 
igapäevategevusi?KOKKU

Ortopeed
Kirurg
Keeldus vastamast
Günekoloog
Neuropatoloog (neuroloog)
Endokrinoloog
Allergoloog
Pediaater
Ei lähe kuhugi tühjade 
kätega (kellegi juurde)
Gastroenteroloog
Reumatoloog
Haiglasse ravile saamiseks
Südamearsti juurde
Röntgenisse pääsuks
Psühhiaater
Kurgu-nina arst
KOKKU 100,0%14100,0%5100,0%20

  15,2%14,1%1
5,6%1  4,1%1

  15,5%14,1%1
  15,5%14,1%1

5,8%1  4,2%1
5,8%1  4,3%1
6,7%1  4,9%1

  18,5%14,9%1
7,3%1  5,4%1
7,3%1  5,4%1
9,1%1  6,7%1

12,8%2  9,3%2
14,3%2  10,5%2
11,6%219,0%113,6%3
13,6%216,0%114,3%3
14,7%215,9%115,0%3

K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul eriarsti juurde pääsemiseks või haiglaravi saamiseks pidanud maksma 
(mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei ole pidanud 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Tegema kingituse, v.a lilled 
Maksma, kuigi tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutama teene 
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

    2,0%52,8%61,9%11

  2,7%33,6%102,8%63,2%19
  6,4%76,1%176,0%126,1%36
  5,4%68,8%258,0%167,8%46

100,0%486,5%9681,6%22882,3%16382,9%491

K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt 
osutatud teenust pidanud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

KOKKU

Kas Te olete mõnd neist 
tegevustest teinud viimase 
12 kuu jooksul?

100,0%9100,0%27100,0%19100,0%55

100,0%966,8%1877,1%1575,9%42

  33,2%922,9%424,1%13

K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?

**vastavad need, kes on enne arsti poolt osutatud teenust pidanud maksma (mitteametlikult), tegema kingituse või osutama teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv
On piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie 
igapäevategevusi?KOKKU

Kõik teavad, et nii peab 
käituma
Olukord oli väljapääsmatu
Muu põhjus
KOKKU 100,0%9100,0%4100,0%13

9,0%1  6,0%1
58,9%522,3%146,8%6

32,1%377,7%347,2%6

K92.  Miks Te seda tegite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul enne arsti poolt osutatud teenust maksnud (mitteametlikult), teinud kingituse või 
osutanud teene
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei ole
Viinud lilled
Teinud kingituse, v.a lilled
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Maksnud, kui tegu polnud 
tasulise vastuvõtuaja või 
ametlikult kehtestatud 
hinnakirjaga
Osutanud teene
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  1,8%21,8%52,5%52,0%12

  3,4%42,3%61,4%32,2%13
  6,1%74,0%116,7%135,3%31

24,7%117,7%2018,0%5019,5%3918,5%110
23,9%131,1%3439,0%10939,2%7837,5%222
51,5%252,1%5848,5%13544,7%8947,9%284

K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud 
teenuse järel… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Normaalseks
Patsiendipoolseks valeks 
käitumiseks
RASKE ÖELDA
Tervishoiutöötaja poolseks 
valeks käitumiseks
Paratamatuks
Muu
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  2,6%32,1%61,9%42,1%13
  9,3%1013,1%376,0%129,9%59

27,3%115,9%1812,9%3614,2%2814,0%83
24,7%116,9%1917,1%4818,3%3617,5%104

51,5%220,9%2319,2%5419,4%3819,8%117
23,9%144,6%4945,1%12647,6%9445,7%270

K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, ma teeksin seda 
kindlasti
Jah, ma teataksin sellest, 
kuid ainult siis, kui mu isik 
jääks saladuseks
Ei, ma ei teataks sellest
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te oleksite sellisest 
juhtumist valmis teatama 
politseile või mõnele muule 
ametkonnale? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
24,1%114,2%1615,7%4410,4%2113,7%81
75,9%370,6%7873,2%20476,5%15273,8%437

  11,7%135,1%148,3%167,4%44

  3,5%46,0%174,7%95,1%30

K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete kuulnud tervise 
infosüsteemi ehk Digiloo 
käivitumisest?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  1,8%21,0%31,4%31,3%8
  24,8%2741,1%11538,4%7636,8%218

100,0%473,4%8158,0%16260,2%11961,9%366

K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kindlasti vajalik
Pigem vajalik
Pigem ei ole vajalik
Kindlasti ei ole vajalik
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Teie arvates on 
digitaalne terviselugu …? 

100,0%4100,0%81100,0%162100,0%119100,0%366
  5,3%47,5%1213,3%168,8%32
  2,0%23,7%64,3%53,5%13
  4,5%45,2%85,6%75,1%19

48,0%245,2%3743,3%7040,0%4842,7%156
52,0%242,9%3540,3%6536,7%4439,8%146

K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?

**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Infovahetus arstide vahel 
muutub kiiremaks ja 
turvalisemaks
Digiretsept muudab 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
väljaostmise lihtsamaks
Patsiendil on juurdepääs 
oma terviseandmete kogule
Ravikvaliteet tõuseb
Saab end ise arsti 
vastuvõtule registreerida / 
vastuvõtuaega tühistada 
(digiregistratuur)
Patsiendil on võimalik näha, 
kes on tema andmetega 
tegelenud ning soovi korral 
piirata andmetele ligipääsu
Kasu puudub
RASKE ÖELDA
Muu kasu
KOKKU 100,0%4100,0%81100,0%162100,0%119100,0%366

  1,5%13,2%5,7%12,0%7
  2,3%24,5%75,8%74,4%16
  6,6%54,6%76,1%75,5%20

51,2%24,7%411,7%1910,0%1210,1%37

51,2%223,9%1926,4%4313,4%1621,9%80
51,2%230,5%2522,1%3623,1%2824,6%90

51,2%227,3%2231,2%5022,3%2727,6%101

51,2%247,0%3845,4%7345,7%5545,9%168

100,0%466,6%5474,4%12067,5%8170,7%259

K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik 
Patsiendiportaali 
olemasolust?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  ,7%11,0%33,2%61,7%10

24,7%163,6%7071,2%19975,3%14970,8%419
75,3%335,6%3927,9%7821,5%4327,5%163

K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, ühel korral
Jah, mitmel korral 
Ei ole 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete 
Patsiendiportaali 
külastanud?

100,0%3100,0%39100,0%78100,0%43100,0%163
    1,3%1  ,6%1

36,3%180,9%3273,2%5773,5%3174,5%121
63,7%210,8%414,4%1113,6%614,2%23

  8,3%311,1%913,0%610,7%17

K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?

**vastavad need, kes on  teadlikud Patsiendiportaali olemasolust
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Enda andmete vaatamiseks
Lihtsalt uudishimust
Oma pereliikmete andmete 
vaatamiseks
Mõnel muul põhjusel
KOKKU 100,0%2100,0%8100,0%20100,0%11100,0%41

      7,2%12,0%1

  13,2%119,7%49,2%114,6%6
49,7%160,3%526,5%551,9%641,0%17

100,0%269,9%573,7%1558,3%769,9%28

K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on  Patsiendiportaali külastanud
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et Teil 
on võimalik 
Patsiendiportaalis sulgeda 
arstide eest oma 
terviseandmeid?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

51,2%23,9%44,9%146,3%135,5%32

48,8%287,7%9785,3%23885,0%16985,4%506

  8,5%99,9%288,7%179,1%54

K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, kindlasti kasutaksin 
Pigem kasutaksin
Pigem ei kasutaks 
Kindlasti ei kasutaks
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te kasutaksite sellist 
võimalust?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  12,4%1415,3%4320,2%4016,3%96

23,9%135,1%3940,4%11347,4%9441,6%247
76,1%342,2%4732,4%9025,9%5132,3%191

  7,0%88,1%232,8%66,0%36
  3,4%43,8%113,8%83,7%22

K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?

SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, olen sellest teadlik

Ei, ma ei ole selle peale 
mõelnud

RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete teadlik, et kui 
Te sulgete arsti eest oma 
varasemad terviseandmed, 
ei pruugi arst osata määrata 
Teile kõige sobivamat ravi?

100,0%11100,0%33100,0%13100,0%58

7,1%18,4%3  6,2%4

57,8%732,3%1121,2%334,8%20

35,1%459,3%2078,8%1058,9%34

K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?

**vastavad need, kes kasutaksid võimalust sulgeda Patsiendiportaalis arstide eest oma terviseandmeid
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Enda terviseandmete 
vaatamine
Arsti vastuvõtule 
registreerimine
Oma pereliikmete (eelkõige 
laste) terviseandmete 
vaatamine
Ravijuhiste info
Meeldetuletus 
tervisekontrolli 
teostamiseks
Meeldetuletused visiitide, 
väljaostmata ravimite jmt 
kohta
Personaalsed soovitused 
tervise hoidmiseks ning 
parandamiseks, mis 
lähtuvad olemasolevatest 
terviseandmetest
Tervisetõendite 
väljatrükkimise võimalus
Tõenduspõhine info 
terviseprobleemide kohta
RASKE ÖELDA 
Enda kohta andmete 
lisamine
Veebipõhine materjal 
tervisekäitumise ja 
tervislike eluviiside kohta
Muu
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  ,9%11,3%31,0%21,1%6

27,3%113,3%1512,0%3312,5%2512,5%74

  18,9%2116,9%4710,8%2115,1%89
  14,0%1516,2%4521,2%4217,3%103

52,0%221,6%2415,5%4317,4%3517,5%104

23,9%127,2%3025,4%7117,8%3523,2%137

51,2%226,8%3027,2%7622,8%4525,8%153

51,2%232,3%3625,0%7024,0%4826,2%155

75,9%332,7%3626,9%7524,4%4827,5%163
27,3%132,6%3636,9%10329,0%5833,4%198

24,1%148,0%5335,6%9933,6%6737,1%220

75,9%363,7%7061,2%17149,3%9857,8%342

100,0%468,4%7665,1%18263,4%12665,4%387

K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

RASKE …

KOKKU

Kas internetis peaksid 
olema näha ka 
ravijärjekorrad erinevates 
raviasutustes ja erinevate 
arstide juurde?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  12,1%1316,2%4518,2%3616,0%95

  6,6%74,7%137,1%145,8%35

100,0%481,3%9079,1%22174,7%14878,2%463

K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI …

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul ostnud 
retseptiravimeid?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
    ,4%1  ,2%1
  25,1%2810,3%298,8%1812,5%74

100,0%474,9%8389,4%25091,2%18187,3%517

K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga hea
Pigem hea
Pigem halb 
Väga halb 
RASKE …

KOKKU

Kas praegune 
retseptiravimite 
väljakirjutamise ja 
apteekidest väljaostmise 
korraldus tervikuna on …?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  2,6%32,9%83,1%62,9%17
  1,2%1  ,5%1,4%2
  3,7%43,3%95,8%124,2%25

72,7%362,0%6963,9%17855,5%11060,8%360
27,3%130,5%3429,9%8335,1%7031,7%188

K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Arst ei küsi, kas ravimi 
väljaostmine on Teile 
rahaliselt jõukohane
Arst ei informeeri, kas 
väljakirjutatud ravimi 
asendamine mõne teise 
ravimiga on lubatud või 
mitte
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, milliseid 
kõrvaltoimeid võib 
väljakirjutatud ravim 
põhjustada
Arst ei ole piisavalt 
selgitanud, mis ravimid Teie 
raviks sobivad ja miks on 
just väljakirjutatav ravim 
kõige sobivam
Muu probleem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  2,0%22,1%6,5%11,5%9
23,9%13,6%41,0%32,9%62,3%14

  9,5%106,9%198,4%177,8%46

  5,9%713,5%3813,6%2712,0%71

  5,7%612,4%3516,6%3312,5%74

24,1%111,3%1313,4%3717,0%3414,3%85
52,0%279,0%8774,1%20769,4%13873,3%434

K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Probleeme ei ole olnud
Apteegis puudub 
väljakirjutatud ravim
Apteeker ei ole pakkunud 
kõige soodsamat sobivat 
ravimit
Apteekril ei ole 
suhtlemiseks aega (pikk 
järjekord vm)
Muu probleem
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Apteeker ei ole selgitanud, 
kuidas ravimit õigesti 
kasutada
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  ,9%11,4%41,8%41,4%8
  2,0%22,4%7,9%21,8%11
  1,7%22,6%76,4%133,7%22

  3,2%43,2%95,9%124,1%24

  8,0%99,5%2612,8%2510,2%61

51,5%29,0%1012,1%3415,8%3113,1%77
48,5%278,9%8773,1%20467,5%13472,2%427

K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
Ei soovinud seda
EI OSANUD KÜSIDA/ EI 
TULNUD SELLE PEALE
RASKE ÖELDA /  EI MÄLETA 
/ EI OLE ISE RAVIMEID 
OSTNUD

KOKKU

Kas Te viimasel korral 
apteegist retseptiravimit 
ostes saite valida soodsaima 
hinnaga ravimi?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  13,4%154,8%138,6%177,6%45

  15,5%1720,8%5815,3%3017,8%106
  17,2%1914,0%3911,2%2213,6%80

24,7%121,1%2321,9%6121,8%4321,7%129
75,3%332,8%3638,6%10843,2%8639,3%233

K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei ole kunagi jätnud välja 
ostmata
Jah, sest väljaostmine ei 
olnud rahaliselt võimalik
Jah, sest ei pidanud ravimi 
kasutamist vajalikuks
Jah, olen unustanud
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Jah, muul põhjusel
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  2,6%32,0%64,7%93,0%18
  8,7%102,9%83,7%74,3%25

52,0%23,7%45,2%147,3%145,9%35

27,3%110,7%1213,9%399,0%1811,7%70

75,3%311,7%1323,9%6723,9%4722,0%130

  66,8%7456,4%15753,8%10757,1%338

K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
ravimite väljakirjutamisel ja 
väljaostmisel digiretsepti? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  2,8%31,4%41,3%31,6%9
  27,4%3015,7%448,9%1815,5%92

100,0%469,8%7783,0%23289,8%17882,9%491

K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
viimasel digiretseptiga 
ravimi väljaostmisel 
digiretsepti kasutamisega? 

100,0%4100,0%77100,0%232100,0%178100,0%491
  2,5%2,8%2,9%21,1%5
    ,8%2,9%2,7%3
  1,3%12,4%63,1%52,5%12

72,7%341,1%3242,2%9844,2%7943,0%211
27,3%155,1%4353,9%12550,8%9152,7%259

K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?

**vastavad need, kes on kasutanud  ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011

Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Retsept ei jõudnud kohale, 
hilines
Patsient ei näe retsepti 
(ravimiinfo, tähtajad, 
soodustus jne)
Arvutiprobleemid, 
süsteemirike
Muu
Paberretsept oli parem
KOKKU 100,0%1100,0%7100,0%7100,0%16

    11,5%15,3%1
  13,1%113,7%112,6%2

  35,8%311,5%122,3%3

100,0%122,5%213,5%123,4%4

  40,0%349,8%441,9%6

K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes ei jäänud viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega rahule
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul märganud sellist 
ravimikasutuse alast infot?  

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  3,9%410,6%3013,0%2610,1%60

48,8%249,6%5548,8%13651,5%10249,8%295
51,2%246,5%5140,7%11435,6%7140,1%238

K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Välimeedias (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Apteegis
Televisioonis
Perearstikeskuses
Ajalehes/ajakirjas
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Internetis
Raadios
Mujal
KOKKU 100,0%2100,0%51100,0%114100,0%71100,0%238

46,6%11,8%11,7%21,2%12,0%5
  4,3%24,5%5  3,1%7

53,4%14,4%22,7%37,2%54,8%11
  7,3%42,8%37,4%55,1%12

53,4%122,5%1221,8%2517,7%1221,0%50
  26,5%1426,6%3022,6%1625,2%60
  36,1%1933,1%3824,6%1730,9%74

46,6%148,9%2539,7%4543,5%3142,9%102

  35,3%1849,9%5742,3%3044,0%105

K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, olen hakanud valima 
soodsamaid ravimeid
Ei ole veel, aga kavatsen 
seda teha
Ei ole ja ei kavatse seda ka 
teha
Ei ole muutnud, valisin juba 
enne alati soodsaima ravimi
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Kas Te olete selle 
kampaania ajendil muutnud 
oma retseptiravimite 
ostmise põhimõtteid ja 
hakanud valima soodsamaid 
ravimeid?

100,0%2100,0%42100,0%109100,0%65100,0%217
  8,9%44,7%51,3%14,5%10

46,6%114,3%626,4%2932,9%2126,2%57

  30,9%1317,6%1922,9%1521,6%47

  20,0%817,6%1914,6%917,0%37

53,4%125,8%1133,6%3728,3%1830,7%67

K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?

**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid ja kes on märganud sellist ravimikasutuse alast infot
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, oluliselt 
Jah, vähesel määral 
Ei ole muutnud 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te olete viimase 12 kuu 
jooksul muutnud oma 
eluviisi tervislikumaks? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
27,3%1  1,0%3,4%1,8%5
72,7%353,5%5948,9%13752,4%10451,1%303

  33,8%3737,6%10527,5%5533,2%197
  12,7%1412,5%3519,7%3914,9%88

K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi 
tarvitamist piirates jne?
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Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Olen muutnud 
toitumisharjumusi 
tervislikumaks
Suurendasin kehalist 
aktiivsust, tegelen spordiga 
regulaarselt, hakkasin 
rohkem jala käima
Ei tarbi või vähendasin 
alkoholi tarbimist
Olen muutunud sotsiaalselt 
aktiivseks
Loobusin suitsetamisest
Külastan sageli 
terviseteenuseid pakkuvaid 
asutusi
Muu
Vahetasin töö- või elukohta 
elukvaliteedi 
parendamiseks
KOKKU 100,0%51100,0%140100,0%94100,0%285

  2,3%31,8%21,7%5
  5,9%82,6%23,8%11

  6,5%92,1%23,9%11
12,0%67,8%1111,2%109,7%28

9,2%511,7%167,2%79,8%28

30,8%1617,1%2427,5%2623,0%65

53,3%2758,7%8248,7%4654,5%155

70,8%3661,9%8764,6%6064,4%183

K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes on viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Ei, minu eluviisid pole 
muutunud 
ebatervislikumaks
Olnud kehaliselt vähem 
aktiivne
Toitunud varasemast 
ühekülgsemalt
Suurendanud alkoholi 
kogust nädalas
RASKE ÖELDA
Alustanud suitsetamist
Muu
Alustanud narkootikumide 
tarbimist
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

      ,4%1,1%1
    ,4%1  ,2%1

27,3%1,9%11,5%41,0%21,4%8
    2,6%7,9%21,5%9

27,3%12,0%21,2%32,3%51,9%11

  2,9%34,1%118,4%175,3%31

27,3%15,6%65,1%148,4%176,4%38

72,7%390,4%10087,7%24585,0%16987,2%516

K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah

Ei

RASKE ÖELDA / EI MÄLETA / 
EI OLE KURSIS

KOKKU

Kas Teie kodukohas on 
viimasel ajal toimunud 
üritusi, mis propageerivad 
turvalisust ja vigastuste 
vältimise võimalusi?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

27,3%121,3%2425,6%7225,5%5124,8%147

72,7%369,4%7766,0%18464,4%12866,1%392

  9,3%108,4%2310,1%209,1%54

K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kas Te tunnete vajadust 
selliste ürituste järgi? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
27,3%112,8%1412,7%3513,3%2613,0%77
72,7%360,5%6758,7%16462,2%12360,3%357

  26,7%3028,6%8024,5%4926,7%158

K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Televisioonist
Ajalehtedest ja ajakirjadest
Perearstilt saadavatest 
brošüüridest
Internetist (otsingumootor) 
Raadiost
See peaks olema 
kooliprogrammi osa 
õpilastele
Haiglast saadavatest 
brošüüridest
Töökohas võiks edastada 
terviseinfot
Haigekassa / 
Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt
Ei soovi lisainfot, tean 
tervisest piisavalt 
Ei soovi lisainfot, tervise 
teema mind ei huvita 
RASKE ÖELDA 
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  2,3%32,3%64,5%93,0%18

  4,1%43,1%92,7%53,2%19

  7,0%84,5%139,9%206,8%40

27,3%111,4%138,4%236,8%138,5%50

24,7%111,5%139,3%265,5%118,5%51

52,0%29,8%1113,8%3915,0%3013,7%81

51,2%223,8%2622,2%6219,4%3821,7%129
75,3%317,1%1927,6%7727,5%5525,9%154
75,9%339,4%4436,8%10325,7%5133,8%200

51,2%233,1%3734,0%9537,3%7435,1%208
75,3%338,2%4239,7%11138,5%7639,2%232
75,3%334,4%3846,9%13141,3%8242,9%254

K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning 
krooniliste haigustega toimetuleku kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei ole
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete tervisealast 
infot otsinud mõnest 
internetiportaalist?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
27,3%114,0%168,2%239,4%199,8%58
24,1%166,6%7469,9%19573,4%14670,1%415
48,5%219,4%2122,0%6117,2%3420,1%119

K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Google (google.com, google. 
ee, google.ru)
Muu
kliinik.ee
Neti
tervis.ee
arst.ee
inimene.ee
perekool.ee
Delfi
Ei mäleta
Yandex
KOKKU 100,0%2100,0%21100,0%61100,0%34100,0%119

    2,1%1  1,1%1
    4,3%3  2,2%3
  4,9%12,7%2  2,3%3
  6,0%11,6%13,0%12,8%3
  17,7%46,2%45,6%28,0%10
  20,3%44,6%39,1%38,6%10
    9,7%614,8%59,3%11

50,8%14,6%19,1%612,0%49,8%12
  25,6%68,0%58,9%311,3%13

49,2%115,0%328,7%1827,0%926,1%31

50,8%127,0%627,7%1729,5%1028,5%34

K125.1. Millisest portaalist?

** vastavad need, kes on tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist
*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah, olen kasutanud
Ei ole olnud vajadust 
kasutada, aga olen sellest 
teenusest teadlik
Ei ole kasutanud ega ole ka 
sellest teenusest teadlik
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Te olete kasutanud 
võimalust helistada 
Mürgistusteabekeskuse 
infotelefoni numbril 16662 
või külastanud nende 
kodulehte www.16662.ee?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  ,7%11,6%51,3%31,4%8

52,0%286,9%9686,8%24290,2%17987,8%520

48,0%212,3%1411,5%326,5%1310,2%61

      1,9%4,7%4

K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Televisiooni, raadio või 
ajalehe kaudu
Kuulsin tuttavatelt 
Interneti kaudu
Trükitud infomaterjali 
kaudu
Kuulsin 
koolitusel/teabepäeval
Puutun 16662 infoliiniga 
kokku tööalaselt
Perearst soovitas 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Mujalt
KOKKU 100,0%2100,0%14100,0%32100,0%17100,0%64

      11,9%23,1%2
    8,6%35,8%15,8%4
  7,0%16,1%25,0%15,8%4

  9,3%16,7%25,6%16,7%4

49,7%114,4%212,1%4  10,5%7

  26,6%411,1%49,7%213,7%9
  7,0%116,2%517,3%314,1%9
  42,0%620,6%716,8%323,5%15

50,3%128,3%424,7%832,8%628,3%18

K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
** vastavad need, kes on teadlikud Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Jah
Ei 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kas Teil või Teie perekonnas 
on viimase 2 aasta jooksul 
ette tulnud 
mürgistusjuhtumeid? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  ,9%11,9%51,2%21,5%9

100,0%495,2%10592,9%25991,7%18293,0%551
  3,9%45,2%157,0%145,5%33

K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Anda palju juua
Ajada inimene oksendama
Teha maoloputust
Viia inimene värske õhu 
kätte
Anda ravimeid
RASKE ÖELDA / EI TEA
Piisab inimese pikali 
olemisest
Mitte midagi
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

24,7%13,0%3,3%12,0%41,6%9

  4,2%52,7%74,0%83,4%20
23,9%16,4%76,8%198,3%167,3%43

  10,2%119,5%2710,6%219,9%59

52,0%232,4%3620,5%5725,1%5024,5%145
  38,9%4347,8%13443,6%8744,4%263

27,3%165,2%7265,0%18261,0%12163,4%376
51,5%272,6%8077,1%21573,1%14574,7%443

K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kutsun kiirabi
Helistan  oma perearstile
Pöördun erakorralise 
meditsiini osakonda või 
haigla valvetuppa
Saan ise hakkama/ ei otsi 
professionaalset abi
Helistan perearsti 
nõuandetelefonile 1220
Helistan mürgistusinfoliinile
RASKE ÖELDA / EI TEA
Mujalt
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

    ,4%1  ,2%1
  1,1%13,4%103,0%62,9%17
  4,4%55,9%163,4%74,7%28

  13,2%1511,7%337,7%1510,6%63

  17,6%1912,3%3410,4%2112,6%75

  18,3%2014,6%4110,5%2113,8%82
27,3%112,8%1419,1%5313,0%2615,9%94
72,7%365,9%7368,2%19075,5%15070,2%416

K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kindlasti A 
Pigem A 
Pigem B 
Kindlasti B
RASKE …

KOKKU

Kumba järgnevatest 
võimalustest Te eelistate?

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
52,0%29,0%1012,4%3513,5%2712,4%74

  4,4%53,1%96,2%124,3%26
23,9%124,3%2723,6%6623,3%4623,6%140
24,1%140,5%4535,6%9929,6%5934,4%204

  21,8%2425,3%7127,4%5425,2%149

K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad

B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kuni 5 eurot
6 – 10 eurot
11 – 20 eurot
21 – 30 eurot
31 – 40 eurot
41 – 50 eurot
51 – 100 eurot
101 – 200 eurot
201 – 300 eurot
301 – 500 eurot
Üle 500 euro
Ei ole nõus üldse maksma 
RASKE ÖELDA

KOKKU

Kui palju Te oleksite nõus 
kogu ravi eest ise maksma, 
et Teie pereliige või Teie ise 
saaksite arstiabi väljaspool 
üldist järjekorda kiiremini? 

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
  6,4%79,7%277,3%148,2%49

48,0%234,9%3933,8%9444,2%8837,6%223
  1,8%21,5%4  1,0%6
  1,6%2,7%2,9%2,9%6
    ,6%2  ,3%2
  2,4%3,4%1,4%1,7%4
  5,4%65,6%163,5%74,8%28
  1,6%23,4%103,3%73,0%18
  3,2%42,0%61,4%32,0%12
  9,5%104,7%134,6%95,5%33

52,0%210,9%128,0%226,0%128,2%48
  8,5%910,9%3013,1%2611,1%66
  13,8%1518,7%5215,4%3116,6%98

K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 
Kindlasti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
RASKE ÖELDA 

KOKKU

Perearstiabi eest

Haiglaravi eest

Ambulatoorse eriarstiabi / 
eriarsti vastuvõtu eest

Uuringute ja analüüside 
eest

Protseduuride ja 
operatsioonide eest

Hambaravi eest

Taastusravi (füsioteraapia, 
massaaž, võimlemine, 
mudaravi jne) eest

Hooldusravi või 
koduõendusteenuse 
(põetus, hooldus) eest

100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592
23,9%16,0%710,3%2910,6%219,7%57
24,7%120,1%2222,1%6236,4%7226,5%157

  21,8%2421,6%6017,1%3420,0%118
51,5%243,6%4840,3%11332,3%6438,3%227

  8,5%95,7%163,7%75,5%33
  3,5%47,0%193,9%85,3%31
  22,0%2429,3%8236,8%7330,3%179

52,0%218,2%2024,0%6723,7%4723,0%136
48,0%247,8%5334,1%9532,2%6436,1%214

  8,5%95,7%163,3%75,4%32
  1,7%26,3%183,8%84,6%27

51,2%225,9%2935,0%9841,1%8235,5%210
24,1%123,5%2627,6%7721,3%4224,7%146
24,7%140,6%4526,5%7429,3%5830,1%178

  8,3%94,6%134,5%95,2%31
23,9%13,6%45,2%153,4%74,4%26

  45,9%5152,5%14756,5%11252,3%310
48,8%229,8%3326,8%7524,6%4926,7%158
27,3%117,7%2013,1%3713,3%2614,1%84

  3,0%32,4%72,2%42,4%14
23,9%1,7%13,6%103,8%83,3%19
27,3%143,5%4851,9%14555,7%11151,4%305
48,8%231,3%3528,3%7927,0%5428,6%169

  21,9%2413,5%3811,7%2314,4%85
  2,6%32,6%71,8%42,3%14
  1,5%24,5%134,2%83,8%23

51,2%228,9%3231,4%8835,7%7132,5%192
  26,8%3027,1%7622,0%4425,2%149

48,8%237,5%4133,5%9434,3%6834,6%205
  5,4%63,4%103,8%73,9%23
  ,9%14,4%123,5%73,4%20

23,9%130,5%3437,3%10440,3%8036,9%219
76,1%334,0%3829,6%8330,1%6030,9%183

  29,9%3324,8%6923,0%4625,0%148
  4,7%53,8%113,1%63,7%22
    2,6%72,7%52,1%12

75,9%368,4%7666,3%18565,8%13066,6%394
24,1%128,1%3122,1%6220,3%4022,6%134

  2,8%36,2%179,0%186,4%38
  ,7%12,8%82,2%42,2%13

K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Isiklikke kokkupuuteid ei ole 
olnud
Töövõimetusleht, 
töövõimetushüvitis
Hambaravihüvitise või 
täiendava ravimihüvitise 
saamine
Euroopa 
ravikindlustuskaardi 
saamine, vahetamine
Informatsiooni saamine 
Ravikindlustuse 
saamine/vormistamine
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
Pretensioonid 
meditsiinitöötajate suhtes
Pretensioonid 
arstiabi/tervishoiuteenuste 
suhtes
Muul põhjusel
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  ,7%1    ,1%1

      ,5%1,2%1

      1,0%2,3%2
    2,0%6,9%21,2%7

  1,2%12,6%72,0%42,1%13
  ,7%14,5%134,4%93,7%22

  9,2%107,2%206,2%127,2%43

24,1%19,5%117,3%2010,5%218,9%53

  11,0%1212,2%3411,1%2211,6%68

75,9%371,8%7971,5%20070,0%13971,1%421

K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Klienditeenindajaga 
kohapeal
Kirjalikult, posti teel 
Helistades Haigekassa 
üleriigilisele infotelefonile 
16363 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA
E-kirjaga 
Mõne muu ametnikuga 
kohapeal
Kodanikuportaali kaudu
Helistades otse mõnele 
ametnikule 
KOKKU 100,0%1100,0%31100,0%74100,0%58100,0%164

  5,7%22,8%26,2%44,5%7
  20,9%72,4%22,2%15,8%10

  4,1%15,4%411,7%77,3%12
  20,3%615,5%125,6%312,9%21
  8,9%318,6%1411,3%714,1%23

100,0%14,1%113,8%1019,9%1214,6%24
  23,6%712,8%1025,2%1519,2%31

  27,3%944,8%3335,2%2037,8%62

K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
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Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Väga rahule 
Üldiselt rahule 
Üldiselt ei jäänud rahule 
Üldse ei jäänud rahule 
RASKE ÖELDA / EI MÄLETA

KOKKU

Kuivõrd rahule Te jäite 
suhtlemisega Haigekassas? 

100,0%1100,0%31100,0%74100,0%58100,0%164
  20,5%614,6%1111,3%714,5%24
      3,9%21,4%2
  3,2%14,0%33,2%23,5%6

100,0%151,6%1665,8%4966,1%3863,4%104
  24,7%815,7%1215,5%917,2%28

K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?

**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv
Ei ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Minu probleemi ei 
lahendatud 
Ei saanud vastust oma 
küsimusele 
Muu
Ebaviisakas teenindus
KOKKU 100,0%1100,0%3100,0%4100,0%8

    23,9%112,3%1
  28,5%120,1%120,7%2

100,0%155,6%223,9%144,8%4

  71,5%276,1%365,1%5

K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kellel on isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga ja kes ei jäänud suhtlemisega Haigekassas rahule
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Kindlustatu õigused
Ravimid
Tervishoiuteenused
Ei soovi lisainfot, sest 
Haigekassaga seotud 
teemad ei huvita mind
Visiiditasud
Arstiabi välismaal
Ei soovi lisainfot, sest tean 
Haigekassaga seotud 
teemade kohta piisavalt
Haigusleht
Haiguste ennetamine
Sõeluuringud
Euroopa ravikindlustuskaart
Haigekassa tegevus
RASKE ÖELDA 
Hooldusleht
Sünnitusleht
Muu teema, palun 
täpsustage
KOKKU 100,0%4100,0%111100,0%279100,0%198100,0%592

  ,9%1,4%1  ,3%2
  1,2%12,3%71,1%21,7%10
  4,8%55,9%163,0%64,7%28
  2,4%38,4%237,8%157,0%41
  7,4%88,7%249,7%198,7%52

23,9%119,6%2212,4%358,0%1612,3%73
27,3%111,9%1313,7%3810,9%2212,5%74
52,0%214,5%1611,7%3312,3%2412,7%75
27,3%111,8%1316,7%478,2%1613,0%77

  12,0%1313,8%3913,9%2813,4%79
51,2%223,1%2616,7%4713,3%2617,0%101
51,5%214,9%1621,8%6121,9%4320,7%123

  24,8%2719,3%5422,7%4521,4%126
23,9%119,9%2223,1%6423,6%4722,7%134
48,8%224,2%2727,4%7725,3%5026,3%155
51,2%227,7%3127,7%7729,8%5928,5%169

K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011



Arv % %Arv %Arv %Arv %Arv
RASKE ÖELDAEi ole üldse piiranudOn piiranud, aga mitte oluliseltOn piiranud olulisel määral

Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?KOKKU

Internetist
Perearstikeskusest / 
tervishoiuasutusest
Ajalehest/ajakirjast
Televisioonist
Apteegist
Raadiost
Välimeediast (nt 
bussipeatused, 
tänavareklaamid)
Mujalt
RASKE ÖELDA
KOKKU 100,0%4100,0%67100,0%163100,0%110100,0%345

  1,2%1,5%11,5%2,9%3
24,7%14,2%34,2%73,7%44,3%15

  9,5%610,2%174,3%58,1%28
23,9%115,2%1025,7%4220,4%2321,9%76
27,3%119,6%1323,2%3822,3%2522,3%77
48,0%230,3%2040,8%6735,2%3937,1%128
23,9%137,8%2535,7%5839,8%4437,3%128

52,0%249,0%3345,9%7536,8%4143,7%151
100,0%463,8%4347,9%7841,3%4649,5%171

K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem
**vastavad need, kes sooviksid mõningate Haigekassaga seotud teemade kohta saada rohkem infot
SAAR POLL, OKTOOBER-NOVEMBER 2011
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et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?
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	K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?
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	K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?
	K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
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	K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?
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	K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?
	K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?
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	K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?
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	K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
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	K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?
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	K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
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Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?
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	K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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ÜLDARSTIABI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
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	K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?
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	K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
	K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?
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	K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
	K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?
	K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?
	K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
	K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
	K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?
	K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
	K125.1. Millisest portaalist?
	K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
	K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?
	K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
	K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?
	K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?
	K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad
B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
	K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
	K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
	K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?
	K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?
	K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?
	K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?
	K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?
	K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

	INIMESTE ARV LEIBKONNAS
	K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
	K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
	K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
	K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?
	K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?
	K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?
	K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
	K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?
	K9. Millal pöördusite viimati oma terviseprobleemidega mõne arsti poole?
	K10. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viimase 12 kuu jooksul … ?
	K11. Kui Te mõtlete oma viimase 12 kuu jooksul toimunud kokkupuudetele arstide ja teiste tervishoiusüsteemi töötajatega (s.h registratuuri töötajad ja hooldajad), siis mis on Teile positiivselt meelde jäänud?
	K12. Mis on viimase 12 kuu jooksul tervishoiusüsteemi töötajatega kokku puutudes häirivana mõjunud, mis oleks võinud olla teisiti?
	K13. Kas Te saite arstidelt ja/või teistelt tervishoiusüsteemi töötajatelt piisavalt selgitusi ja nõuandeid edaspidiseks raviks, käitumiseks ja toimetulekuks?
	K14. Kas Te olete saanud kirjalikke juhiseid või infovoldikuid edaspidiseks tervise eest hoolitsemiseks, haiguste ennetamiseks või haigusega toimetulekuks?
	K15. Kas Te jäite saadud materjalidega üldiselt rahule?
	K16. Palun täpsustage, miks või millega Te rahule ei jäänud?
	K17. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teil oli terviseprobleeme, kuid Te ei pöördunud arsti poole?
	K18. Mis on peamine põhjus, miks Te ei pöördunud oma terviseprobleemide  korral arsti poole?
	K19. Kui Te pole rahul Teile osutatud arstiabiga, siis kellele või millisele asutusele peate otstarbekaks sellest teatada?
	K20. Kuivõrd Te olete rahul perearstisüsteemiga, mis võimaldab mistahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole?
	K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
	K22. Kuivõrd rahul olete Te oma pereõega?
	K23. Palun mõelge nüüd oma viimasele perearstikeskuse külastusele.
Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?
	K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?
	K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?
	K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?
	K26. Palun mõelge nüüd oma viimasele külastusele perearsti juurde. Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite oma perearsti vastuvõtule?
	K27. Kas viimasel visiidil perearsti juurde saite Te vastuvõtule ... ?
	K28. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te perearstiga jäite?
	K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?
	K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?
	K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?
	K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?
	K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?
	K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?
	K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?
	K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
	K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?
	K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?
	K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?
	K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?
	K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?
	K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
	K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
	K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
	K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?
	K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?
	K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?
	K48. Millised probleemid tekkisid Teil seoses eriarsti poole pöördumisega?
	K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?
	K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?
	K51. Kas Teie tervislik seisund muutus, kui Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud ajal?
	K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?
	K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?
	K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?
	K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?
	K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?
	K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?
	K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?
	K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?
	K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
	K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?
	K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
	K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?
	K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?
	K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?
	K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?
	K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?
	K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?
	K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?
	K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?
	K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?
	K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?
	K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
	K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.
Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?
	K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?
	K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
	K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
	K79. Järgnevate küsimuste puhul mõelge palun viimasele korrale, kui viibisite haiglas vähemalt 1 ööpäeva. Kas viibisite haiglas …?
	K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?
	K81. Millised probleemid või tõrked Teil tekkisid haiglasse pääsemisel?
	K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?
	K83. Mis Teile meenub viimasest haiglas viibimisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?
	K84. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi korral…?
	K85. Kas Te eelistaksite haiglaravi vajava seisundi puhul võimaluse korral statsionaarset ravi või päevaravi?
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ÜLDARSTIABI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI
	K87.  Kas Te olete kunagi arsti juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud  ....?
	K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Perearst
	K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Hambaarst
	K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Eriarst
	K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Haiglaravi
	K89.  Millise eriala arsti juurde pääsemiseks või millise uuringu/ravi saamiseks Te pidite seda tegema?
	K90.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) enne arsti poolt osutatud teenust pidanud …?
	K91. Kas Te olete mõnd neist tegevustest teinud viimase 12 kuu jooksul?
	K92.  Miks Te seda tegite?
	K93.  Kas Teie või Teie perekonnaliikmed on kunagi tervishoiutöötajale (arstile/õele/ämmaemandale/hambaarstile) arsti poolt osutatud teenuse järel… ?
	K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?
	K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?
	K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
	K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?
	K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?
	K99.  Kas Te olete teadlik Patsiendiportaali olemasolust?
	K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?
	K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?
	K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
	K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
	K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?
	K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?
	K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
	K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
	K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
	K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?
	K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?
	K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
	K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?
	K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
	K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?
	K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?
	K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
	K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?
	K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?
	K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
	K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?
	K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?
	K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
	K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
	K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?
	K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
	K125.1. Millisest portaalist?
	K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
	K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?
	K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
	K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?
	K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?
	K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad
B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
	K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
	K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
	K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?
	K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?
	K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?
	K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?
	K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?
	K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?

	ALLA 18-a. LASTE ARV LEIBKONNAS
	K1. Milline on Teie arvates tervishoiu korraldus Eestis?
	K2. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kvaliteet Eestis?
	K3. Milline on Teie arvates praegu arstiabi kättesaadavus Eestis?
	K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?
	K5. Mis Teid praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam häirib?
	K6. Kuidas Te hindate oma üldist terviseseisundit, kas see on …?
	K7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?
	K8. Kuivõrd on pikaajaline haigus või terviseprobleem piiranud Teie igapäevategevusi?
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	K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
	K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?
	K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?
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	K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?
	K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?
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	K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?
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	K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
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	K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?
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	K30. Kas viimase 12 kuu jooksul on perearst Teid suunanud eriarsti vastuvõtule?
	K31. Kuidas toimus eriarstile registreerimine?
	K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?
	K33. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale pereõe juurde, siis kuivõrd rahule Te pereõega jäite?
	K34. Millega Te ei jäänud rahule viimasel pereõe külastusel?
	K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?
	K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
	K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?
	K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?
	K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?
	K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?
	K41. Mõeldes oma viimasele helistamisele nõuandetelefonile, siis kuivõrd rahule Te jäite perearsti nõuandetelefoniga?
	K42. Kas tööpäevadel kell 8-17 tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
	K43. Kas õhtu- ja öötundidel või nädalavahetusel tekkiva ootamatu terviseprobleemi korral eelistate esmalt…?
	K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
	K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?
	K46. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul eriarsti juures?
	K47. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid eriarsti juurde pöördumisega?
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	K49. Kas Te saite viimasel registreerimisel eriarsti vastuvõtule soovitud aja?
	K50. Miks Te ei saanud eriarsti vastuvõtule soovitud aega?
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	K52. Kui ruttu alates registreerimisest pääsesite viimasel külastusel eriarsti vastuvõtule?
	K53. Kas Te saite eriarsti vastuvõtule viimasel külastusel ... ?
	K54. Kas viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et Teid ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, sest registreerima hakati alles teatud kuupäevast või nädalapäevast?
	K55. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te eriarstiga jäite?
	K56.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel eriarsti külastusel?
	K57. Kas Te olete pöördunud viimase 12 kuu jooksul eriarsti (v.a hambaarst ja ilukirurgia) tasulisele vastuvõtule?
	K58. Mitu korda Te käisite viimase 12 kuu jooksul hambaarsti juures?
	K59. Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures, siis kui kaua aega tagasi Te viimati hambaarsti juures käisite?
	K60. Kui tihti Te tavaliselt hambaarsti juures käite?
	K61. Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt üks kord aastas. Mis on peamine põhjus, miks Te käite hambaarsti juures harvem kui kord aastas?
	K62. Mõeldes oma viimasele külastuskorrale, siis kuivõrd rahule Te hambaarstiga jäite?
	K63.  Millega Te ei jäänud rahule viimasel hambaarsti külastusel?
	K64. Kas Teil tekkis viimasel külastusel probleeme, tõrkeid hambaarsti juurde pöördumisega?
	K66. Kas Te olete enda või oma pereliikme terviseprobleemide tõttu kutsunud või on Teile Teie terviseprobleemide tõttu kutsutud viimase 2 aasta jooksul kiirabi?
	K67.  Järgnevatele küsimustele vastamisel mõelge palun viimasele korrale, kui kutsusite kiirabi endale, oma pereliikmele või kutsuti Teile kiirabi. Mis oli kiirabi kutsumise põhjuseks?
	K68.  Kuivõrd rahule Te jäite häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga?
	K69.  Mõeldes endiselt viimati häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatorile, kuivõrd rahule Te jäite...?
	K70.  Mis Teile meenub häirekeskuse numbril 112 vastanud operaatoriga suhtlemisest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?
	K71.  Kui kiiresti Teie arvates kiirabibrigaad kohale jõudis?
	K72.  Kuivõrd Te kiirabibrigaadi tegevusega rahule jäite?
	K73.  Mis Teile meenub kiirabibrigaadi tegevusest häirivana, mis oleks võinud olla teisiti?
	K74. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul sattunud või pöördunud erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti?
	K75.  Mõelge palun oma viimasele viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis.
Mis oli põhjuseks  erakorralise meditsiini osakonda, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonda või traumapunkti pöördumisel?
	K76. Kui pikaks Te hindate ooteaega erakorralise meditsiini osakonnas, erakorraliste haigete vastuvõtuosakonnas või traumapunktis, kuni Teiega tegelema hakati?
	K77. Kas Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
	K78. Mitu korda Te olete oma terviseprobleemidega viibinud viimase 2 aasta jooksul haiglas vähemalt 1 ööpäeva?
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	K80. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid haiglasse pääsemisega?
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	K82. Mõeldes oma viimasele haiglas viibimisele, siis kuivõrd rahule Te sellega jäite?
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ÜLDARSTIABI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
ERIARSTIABI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
HÜVITISED JA HAMBARAVI
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIMID
	K86. Palun öelge iga väite puhul, kas Teile teadaolevalt on see vastavalt Eestis kehtivale korrale õige või väär?
RAVIKINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA KIIRABI
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	K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Perearst
	K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Hambaarst
	K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Eriarst
	K88.  Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul järgnevate arstide juurde pääsemiseks või kiirema/soovitud uuringu/ravi saamiseks pidanud tegema midagi alljärgnevast?
Haiglaravi
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	K94.  Kas Te peate ülalkirjeldatud olukorda, kus mõnd nimetatud tegevust tehakse arstiteenuse saamise järel …?
	K95.  Kas Te oleksite sellisest juhtumist - ka juhul, kui Teil endal ei ole sellist olukorda veel esinenud,
et oleksite pidanud maksma, tegema kingitusi vmt, välja arvatud nn tänulilled pärast teenust - valmis teatama politseile või mõnele muule ametkonnale?
	K96.  Kas Te olete kuulnud tervise infosüsteemi ehk Digiloo käivitumisest?
	K97.  Kas Teie arvates on digitaalne terviselugu …?
	K98.  Milline võib olla Teie arvates digitaalse terviseloo kasu?
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	K100. Kas Te olete Patsiendiportaali külastanud?
	K101.  Kas Te külastasite Patsiendiportaali… ?
	K102. Kas Te olete teadlik, et Teil on võimalik Patsiendiportaalis sulgeda arstide eest oma terviseandmeid?
	K103. Kas Te kasutaksite sellist võimalust?
	K104. Kas Te olete teadlik, et kui Te sulgete arsti eest oma varasemad terviseandmed, ei pruugi arst osata määrata Teile kõige sobivamat ravi?
	K105.  Milliseid võimalusi või funktsioone peaks Patsiendiportaal Teie arvates sisaldama?
	K106. Kas internetis peaksid olema näha ka ravijärjekorrad erinevates raviasutustes ja erinevate arstide juurde?
	K107. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud retseptiravimeid?
	K108. Kas praegune retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldus tervikuna on …?
	K109.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljakirjutamisel arsti juures?
	K110.  Kas ja milliseid probleeme on Teil tekkinud retseptiravimite väljaostmisel apteegist?
	K111. Kas Te viimasel korral apteegist retseptiravimit ostes saite valida soodsaima hinnaga ravimi?
	K112.  Kas ja mis põhjusel olete jätnud väljakirjutatud retseptiravimi apteegist välja ostmata?
	K113.  Kas Te olete kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti?
	K114.  Kuivõrd rahule Te jäite viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel digiretsepti kasutamisega?
	K115.  Millega Te viimasel digiretsepti kasutamisel rahule ei jäänud?
	K116. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul märganud sellist ravimikasutuse alast infot?
	K117.  Kus Te sellist ravimikasutuse alast infot märkasite?
	K118. Kas Te olete selle kampaania ajendil muutnud oma retseptiravimite ostmise põhimõtteid ja hakanud valima soodsamaid ravimeid?
	K119. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul muutnud oma eluviisi tervislikumaks, nt. toitudes, kehalist aktiivsust suurendades, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist piirates jne?
	K120.  Mil viisil olete muutnud oma eluviise tervislikumaks?
	K121. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie eluviisid muutunud ebatervislikumaks, kuna olete…?
	K122. Kas Teie kodukohas on viimasel ajal toimunud üritusi, mis propageerivad turvalisust ja vigastuste vältimise võimalusi?
	K123. Kas Te tunnete vajadust selliste ürituste järgi?
	K124. Missugustest infokandjatest sooviksite Te saada praktilist teavet tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta?
	K125. Kas Te olete tervisealast infot otsinud mõnest internetiportaalist?
	K125.1. Millisest portaalist?
	K126. Kas Te olete kasutanud võimalust helistada Mürgistusteabekeskuse infotelefoni numbril 16662 või külastanud nende kodulehte www.16662.ee?
	K127. Kuidas info Mürgistusteabekeskuse infotelefoni või kodulehe olemasolust Teieni jõudis?
	K128. Kas Teil või Teie perekonnas on viimase 2 aasta jooksul ette tulnud mürgistusjuhtumeid?
	K129. Mis Te arvate, mida tuleks teha mürgistusjuhtumi kahtluse korral?
	K130. Kust Te otsite abi mürgistusjuhtumi kahtluse korral?
	K131. Kumba järgnevatest võimalustest Te eelistate?
A - Ravikindlustusest rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad olla kohati väga pikad
B - Ravikindlustusest rahastatakse ainult piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või need on väga lühikesed
	K132. Täna on ravikindlustusseaduse alusel patsiendil võimalik vajaliku arstiabi eest ise maksta ja saada arsti juurde kiiremini väljaspool üldist järjekorda.
Kui palju Te oleksite nõus kogu ravi eest ise maksma, et Teie pereliige või Teie ise saaksite arstiabi väljaspool üldist järjekorda kiiremini?
	K133. Öelge palun iga teenuse kohta, kas Te olete selle eest kindlasti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus ise maksma?
	K134. Millega seoses on Teil isiklikult olnud viimase 12 kuu jooksul kokkupuuteid Haigekassaga?
	K135. Kas Te olete Haigekassaga suhelnud …?
	K136. Kuivõrd rahule Te jäite suhtlemisega Haigekassas?
	K137.  Millega Te ei jäänud Haigekassaga suhtlemisel rahule?
	K138.  Milliste Haigekassaga seotud teemade kohta Te sooviksite saada rohkem infot?
	K139.  Milliste kanalite kaudu sooviksite saada infot Haigekassaga seonduva kohta?
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	K4. Mis Teile praeguse tervishoiu korralduse juures kõige enam meeldib?
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	K21. Kuivõrd rahul olete Te oma perearstiga?
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Kui ruttu Te alates registreerimisest pääsesite kas oma perearsti või pereõe vastuvõtule?
	K24. Mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud perearsti juures?
	K25. Kas Te viimasel registreerimisel perearsti vastuvõtule saite soovitud aja?
	K25a. Miks Te ei saanud perearstile soovitud aega?
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	K29.Millega Te ei jäänud rahule viimasel perearsti külastusel?
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	K32. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud pereõe iseseisval vastuvõtul (s.t ilma perearsti juures käimata või perearstiga kokku puutumata)?
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	K35. Kas Te saate vajadusel oma perearstilt või pereõelt telefoni teel, e-posti teel või mõne muu sidevahendi abil nõu küsida?
	K36. Kas Teil tekkis viimasel korral probleeme, tõrkeid perearsti või pereõe poole pöördumisega?
	K37. Millised probleemid Teil tekkisid seoses perearsti või pereõe poole pöördumisega?
	K38. Kas Teie jaoks oleks oluline, et vähemalt ühel korral nädalas võtaks perearst vastu ka pärast kella 18?
	K39. Kas Te teate, mis on üleriigilise perearsti nõuandetelefoni number, kuhu võib ööpäevaringselt helistada ja esmast meditsiinilist nõu küsida?
	K40. Kas olete kasutanud võimalust helistada üleriigilise perearsti nõuandetelefoni numbril 1220?
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	K44. Kui Te peaksite endale valima (uue) perearsti, siis mille alusel Te ennekõike valiku teeksite?
	K45. Kas Teie perearst või pereõde on viimase 12 kuu jooksul otsinud Teiega omal initsiatiivil kontakti, et teostada tervisekontrolli? Kui jah, siis millega seoses?
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