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Minust

• majandus BA TÜ 1999, MA TÜ 2000

• Loengud TÜs alates 2000, ökonomeetria, poliitikamõju 
hindamine, sotsiaalpoliitika, tervishoiuökonoomika

• Poliitikauuringute Keskus Praxis, töö- ja sotsiaalpoliitika 
analüütik 2002-2016

• TÜ Johan Skytte CITIS, andmeanalüütik, 2016 –

• Eesti eelarvenõukogu liige (Eesti Pank)

• Analüüsinud tervishoiu rahastamist, teenuste kättesaadavust, 
inimeste omaosalust SoMile ja WHOle, panustan The Health 
Systems and Policy Monitor

• Kontakt: andres.vork@ut.ee, Lossi 36-304

https://www.hspm.org/countries/estonia05112013/countrypage.aspx
mailto:andres.vork@ut.ee
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Ettekande struktuur

• Sissejuhatus

• Rahvusvahelised uuringud

 Valik näiteid, mõned numbrid

• Illustratiivne arvutus Eesti andmetel

 Varasemad uuringud

 2019. a sügisene inimeste küsitlus
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Uus toode, 
teenus

Uus tehnoloogia
Uued 

tööprotsessid

Innovatsioon =
uued ideed + 

nende kasutamine
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Majanduslik hindamine

Apteegi vaade Ühiskonna vaade
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Majanduslik hindamine

Otsene mõju tuludele ja kuludele 
(müügihind, personal, seadmed, …)

Pikemaajaline toodete ja teenuste 
paketi või klientuuri muutus

Mõju omaniku kasumile ja vara 
väärtusele

Apteegi vaade Ühiskonna vaade

…
…

Kas teenuse pakkumine on apteegile kasumlik? 
Kas tulud ületavad kulusid?
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Majanduslik hindamine

Otsene mõju tuludele ja kuludele 
(müügihind, personal, seadmed, …)

Pikemaajaline toodete ja teenuste 
paketi või klientuuri muutus

Mõju omaniku kasumile ja vara 
väärtusele

Apteegi vaade Ühiskonna vaade

Tervishoiuteenuste kättesaadavus
(hind, aeg, kvaliteet, …)

Suurema kasuga tervishoiuteenuste 
sagedasem kasutamine

Inimeste parem tervis

…
…

Kas teenuse pakkumine on apteegile kasumlik? 
Kas tulud ületavad kulusid?

Kas uus teenus on ühiskonnale kasulik? 
Kas lisanduv terve eluaasta on mõistliku 

kuluga?
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Valik rahvusvahelisi uuringutulemusi
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• Vaktsineerimine apteekides tõstab gripi puhul vaktsineerimise
määra

• Osad uuringud apteekides vaktsineerimiste reklaamimine oli
korreleeritud apteekide suurema kasumlikkusega

• Gripi vastu vaktsineerimine apteekides odavam kui
arstikabinetis nii patsiendi kui kindlustaja jaoks. (Ei kehtinud
kõikide vaktsineerimiste puhul)
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• Apteegid kõige kuluefektiivsemad 
ühiskonna seisukohast

• Järgnevad muud massvaktsineerimise 
kohad ja seejärel arstikabinetid. 

• Apteegid on kuluefektiivsemad kui 
arstikabinetid tänu lühemale ooteajale 
ja väiksematele tegevuskuludele. 

• (USA kohta)
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• Apteegid kõige kuluefektiivsemad 
ühiskonna seisukohast

• Järgnevad muud massvaktsineerimise 
kohad ja seejärel arstikabinetid. 

• Apteegid on kuluefektiivsemad kui 
arstikabinetid tänu lühemale ooteajale 
ja väiksematele tegevuskuludele. 

• (USA kohta)

Sõiduaeg + 
ooteaeg +

vaktsineerimise
aeg

(kõik rahasse)
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• Vaktsineerimise tase
riskirühmades ei muutunud
apteekidesse vaktsineerimise 
laienemise. Inimesed eelistasid
apteeke mugavuse tõttu.

• Apteekides vaktsineerimine oli
NHSile odavam, kuid
vaktsineerimise andmete
sisestamise kvaliteet oli jällegi
kehvem
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• Kulu-tulu analüüs

• Tervete täisealiste inimeste 
vaktsineerimine kulutulus kui vaktsiini 
efektiivsus vähemalt 59%

• Mida suurem rahvastiku kaetus, seda 
suurem kasu

• Nt kui 50% tööealisest 
populatsioonist kaetud ja vaktsiini 
efektiivsus vähemalt 70% siis Šveitsi 
majandus säästaks 18.4 mln aastas
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Mida saame öelda Eestis apteekide 

rolli kohta?

Inimese otsus

Vaktsineerib 
perearsti juures

Jääb haigeks

Kulud inimese 
jaoks

Kulud haigekassa 
jaoks

Ei jää haigeks

Vaktsineerib 
apteegis

… …

Vaktsineerib töö 
juures

… …

Ei vaktsineeri

Jääb haigeks

Kulud inimese 
jaoks

Kulud haigekassa 
jaoks

Ei jää haigeks
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Inimese otsus

Vaktsineerib 
perearsti juures
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Kulud inimese 
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jaoks

Ei jää haigeks

Vaktsineerimise 

otsesed ja kaudsed 

kulud

Haiguse levimus

Vaktsiini efektiivsus

Haigestumise kulud ja elukvaliteet

Inimese otsus

Vaktsineerib 
perearsti juures

Jääb haigeks

Kulud inimese 
jaoks

Kulud haigekassa 
jaoks
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… …

Vaktsineerib töö 
juures

… …

Ei vaktsineeri

Jääb haigeks
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jaoks

Kulud haigekassa 
jaoks

Ei jää haigeks

Vaktsineerimise 

otsesed ja kaudsed 

kulud

Haiguse levimus

Vaktsiini efektiivsus

Haigekassa otsus, 
kas rahastada

Haigestumise kulud ja elukvaliteet

Muutus kvaliteetsetes eluaastates

Muutus kuludes
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Muutus kvaliteetsetes eluaastates

Muutus kuludes

1. Kaudsete kulude kasv (inimese aja „hind“)
2. Muutus vaktsineerimises

24

Andmed Eesti kohta

Gripi vastu vaktsineerimise kulutõhusus

• Võrno et al. „Riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kulutõhusus“, TÜ 2014

 Haigekassa vaatevinkel, kui maksaks vaktsineerimise kinni, otsesed kulud

 Kulutõhususe analüüs: Väikelapsed: QALY hind €15 107; Vanemaealised: QALY = €11 819. 

 Kulutulu analüüs: Vaktsineerimise tasumise kulu > haigekassa ravikulu

• Vaikjärv et al. „Neljavalentse gripivaktsiini efektiivsus ja kulutõhusus“, TÜ 2019

Inimeste hoiakute küsitlused

• Boitšenko, Kalinina (2019) „ Gripi vastu vaktsineerimine apteegis – patsientide hoiakud
Eestis, Portugalis ja Suurbritannias“

• Kotikova (2019) „ Gripi vastu vaktsineerimine apteegis – patsientide hoiakud Eestis ja 
Kanadas“

• + küsitlusandmed 2019. aasta sügisest (all näites 602 vastajat)

Andmed vaktsineerimise kohta ning haigestumise kulude-tulude kohta

• Terviseameti ja Haigekassa andmed
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Kaudsete kulude võimalik mõju inimeste 
otsusele

Vaktsineerimine apteekides

• 2018/2019:   ca 9100 inimest

• 2019/2020:   ca 14000 inimest

• => ca 30% ehk 4200 inimest 
vaktsineeriks vähem

 Võrno et al (2014) eelduste 
kohaselt tähendaks see ca ühe 
kvaliteetse inimeluaasta päästmist

• Nt kui suudetaks tõsta 
vaktsineerimist 100 tuhande 
inimese võrra päästaks see 20 
kvaliteetset eluaastat aastas

26

Vaktsineerimata jätaks pigem need, kes on 
oma aja peremehed



13

27

Apteegis vaktsineerimise ajavõit

14000 inimest vaktsineeris 
apteegis:

• Kui ajasääst oleks nii nagu 
kõrval graafikul, siis kokku 
võidetaks ca 700 tööpäeva 
kokku aastas.

Kui 100 tuhat inimest säästaks 
aega sarnaselt, siis oleks see 
kokku ca 5000 tööpäeva kokku

Mida võib kasutada 
lisandväärtuse loomiseks (saame 
panna eurodesse) … või  
sotsiaalmeedias istumiseks
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Kokkuvõtteks
• Apteekides vaktsineerimise kulude ja tulude hindamisel peab 

eristada inimese, apteegi, haigekassa ja ühiskonna vaadet

• Peamine sääst inimese jaoks on aja kokkuhoid nii paiknemise kui 
ka lahtioleku aegade paindlikkuse seisukohast

 See võib tuua kaasa üldise vaktsineerimise kasvu

• Kasu inimesele, apteegile, haigekassale ja ühiskonnale

 Inimese ja ühiskonna vaatest võimaldab inimestel kasutada aega 
lisaväärtuse loomiseks

• Eesti kohta seni tehtud analüüsid on apteekide võimalikku rolli  
kvantitatiivselt vähe analüüsinud – teeme ära!
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Tänusõnad

• AS Magnum, idee eest seda teemat analüüsida ja toe eest 
lisaandmete saamisel ning kirjanduse ülevaate tegemisel

• Hanna Grete Luik, TÜ bakalaureuseõpe

Tänan tähelepanu eest

Andres Võrk
andres.vork@ut.ee


