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+    uus haigusjuht
─ korduv haigusjuht
0    esialgne, kinnitamata diagnoos

4700 uut II tüüpi diabeedi
haigusjuhtu

10% aasta jooksul korduvalt “uued juhud”

15% varasematel aastatel “uued juhud”

37% varasematel aastatel “korduvad juhud”

Raviarved 2018

Avaldamata statistika aruannete põhjal 2018:
5366 II tüüpi diabeedi esmasjuhtu



Allikas: Tervise Arengu Instituut



Allikad: Tervise Arengu Instituut; Teeäär, Liivak, Heilman jt, 2010; Tallinna Lastehaigla



Allikad: Tervise Arengu Instituut; Tallinna Lastehaigla



Allikad: Tervise Arengu Instituut; arvutused Eesti Haigekassa andmete põhjal

Diabeedi esmashaigestumus aruannete ja raviarvete põhjal 2016─2020



Allikad: Tervise Arengu Instituudi arvutused Eesti Haigekassa andmete põhjal; Tallinna Lastehaigla



Diabeedi esmasjuhtude leidmise algoritm 2018. a näitel



Kui palju on Eestis diabeeti põdevaid inimesi?



Allikad: Eesti Haigekassale esitatud raviarved ja realiseeritud ravimiretseptid (2020)

76 600
inimest ostsid

A10 ATC-rühma
ravimeid või 

muid ravimeid 
E10–E14 

diagnoosiga

94% neist oli
E10–E14 diagnoos 

2018–2020 raviarvel

Levimuse leidmise keerukus: raviarvete ja ravimiretseptide näitel

4600 inimest ostsid A10 
ravimeid või muid ravimeid 
E10–E14 diagnoosiga, kuid 
E10–E14 diagnoosi 3 aasta 

arvetel ei olnud

74 400
inimesel oli

E10–E14 diagnoos 
vähemalt ühel 

raviarvel

9% neist ei ostnud 
A10 ega muid 

ravimeid E10–E14 
diagnoosiga

6400 inimesel oli E10–E14 
diagnoos arvel, kuid vastavat 

retsepti ei realiseeritud

kahe andmestiku ühendamisel leiame umbes 83 000 
tõenäoliselt diabeeti põdevat inimest



Allikas: Eesti Haigekassa raviarved ja realiseeritud ravimiretseptid (2020); tervise infosüsteemi epikriisid (2020)

67 500
inimest, kellel 

esineb vähemalt 
ühel epikriisil 

E10–E14 diagnoos

Levimuse leidmise keerukus: tervise infosüsteem



Probleemid

✓ puudub tunnus haigusjuhu eristamiseks – vaja on keerukaid algoritme

✓ puuduvad kriteeriumid haigusjuhtude määramiseks

✓ kroonilise haiguse esmase diagnoosimise aja leidmiseks on vaja pikka aegrida

✓ kõik diagnoosid ei kajastu tervisedokumentides

✓ haiguste kodeerimise kvaliteet tervisedokumentides

✓ puudulik andmevahetus tervise infosüsteemiga

✓ TAI-l on kohustused, kuid puuduvad õigused



Viited

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas → Haigestumus → Esmashaigestumus: valitud diagnoosid

https://statistika.tai.ee
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