
Kui palju maksavad 
psüühikahäired?

Kenn Konstabel

Seminar “Vaimse tervise avalik häbimärgivaba käsitlemine” 
(29.05.2015)



Küsimuse püstitus: Kui palju 
maksab vaimne tervis?

Indiviidi perspektiiv: kui palju on väärt (maksab) minu vaimne tervis?

Ühiskonna perspektiiv:

(1) Positiivne tervis: kui palju võidame, kui suudame rahvastiku vaimset 
tervist veelgi paremaks muuta?

(2) Ennetus: kui palju hoiame kokku, kui õnnestub N% vaimse tervise 
häiretest ära hoida?

(3) Ravi: kui palju maksab psüühikahäirete ravi ja ravimata jätmine?



< Mari Amose mag.töö, TÜ TI,  2009



Miks lugeda raha?

* Poliitikate kavandamine (nt rahavoogude ja 
tegevusfookuse mõistlikum suunamine: ravi vs 
ennetus; valik erinevate haigusrühmade vahel)

* Kulude kokku hoidmine (nt vähendada ravikulusid)

* Tulude suurendamine (nt suurendada tööjõu 
efektiivsust)



Miks lugeda raha(2)
Tallinna harta (WHO Euroopa piirkond, 2008): 

liikmesriigid kohustuvad …

• edendama läbipaistvust ja võtma vastutuse 
tervisesüsteemide toimimise eest, et saavutada 
mõõdetavaid tulemusi;

Eesmärk on tõenduspõhisus, sh (kuid mitte ainult) 
avaliku raha mõistlik kasutamine ja jaotamine, 
mitte ainult rahalugemine



Viletsa vaimse tervise 
põhjused

Kuivõrd vaimne tervis on üldse mõjutatav? Kas parema 
rahajagamise abil on võimalik midagi muuta?

• Geenid / keskkond

• Rahvastiku vananemine jm demograaf ilised protsessid

• Traumaatilised sündmused

• Elustiilivalikud (nt psühhotroopsete ainete tarvitamine; 
stress)

• Majanduslikud tingimused (nt tööpuudus, võlad)



Kas pea asi ja jala asi on 
eraldi asjad?

Vaimse tervise hädad ei ole “kergemad” kui füüsilise tervise 
hädad. Vaimne ja füüsiline tervis on üksteisega seotud.

• Kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju vaimsele tervisele

• Psüühikahäirete mõju füüsilisele tervisele (nt depressiooni 
puhul madalam luutihedus)



Sotsiaalmajanduslik staatus ja tervis

Adler et al.
1994,
reproduced in
McEwen 2000



Psüühikahäirete levimus
• Kasvava tähtsusega terviseprobleem kogu maailmas. 

• Euroopa olukord 2011: vaimse tervise häirete 12 kuu 
levimus 38 protsenti: 165 miljonit inimest, kes on ühe 
aasta jooksul kannatanud mõne psüühikahäire all. 

• Levinumad neist on ärevushäired (foobiad, paanikahäire 
ja sotsiaalfoobia), samuti unetus ja depressioon. Kaotatud 
eluaastate arvu järgi hinnates olid kõige suuremat kahju 
tekitavad häired depressioon, dementsus ja 
alkoholsõltuvus.





Gustavsson et al 2011, European Neuropsychopharmacology



Kulud psüühikahäiretele

● Psüühikahäired moodustavad Eestis 8–9% haigestumuse tõttu 
kaotatud eluaastatest, mis teeb igal aastal kokku üle 12 000 
inimaasta. 

● Psüühikahäiretega seotud kulud moodustavad 3-4% protsenti 
Euroopa maade rahvuslikust kogutoodangust ning ainuüksi 
depressioon röövib ELi maades üle saja miljardi euro aastas. (Mari 
Amose hinnangul 2009 tähendaks see Eesti SKT-d arvestades 7,2-
9,6 miljardit krooni aastas e. 460-610 miljonit eurot – praegu ilmselt 
rohkem).  

● Enamik sellest summast ei kulu raviks, vaid ühiskonnale tekkinud 
muude kulude katteks.



Gustavsson et al 2011, European Neuropsychopharmacology



Otsesed ja kaudsed kulud

● Otsesed kulud: ravi, raviteenused, hooldus
● Kaudsed kulud: töövõimetus ja töölt puudumine 

(üle kolmandiku töölt puudumistest on seotud 
vaimse tervise häiretega), kaotatud sissetulek, 
vähenenud produktiivsus, patsiendi pereliikmete 
kannatused (viimase majanduslikku mõju on 
muidugi peaaegu võimatu hinnata).



Kaudsed kulud (2)

Depressiooni näide
- mõju füüsilisele tervisele

- keskmiselt 50% suuremad kulud tervishoiuteenustele

- vähenenud tootlikkus

- lähedaste stress
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Vaimse tervise sekkumiste 
kulutõhusus

Näide uuringust: Reinap, Marge; Lai, Taavi; 
Janno, Sven; Tamme, Teele; Tamm, Merle 
(2005). Cost-effectiveness of mental health 
interventions in Estonia. Tallinn: Healthcare 
Society



Veel küsimusi

Ennetus vs ravi; ennetuse tõhusus ja selle 
mõõtmine

Ravi kättesaadavus; hoiakud psüühikahäirete ravi 
suhtes mõjutavad ravile pöördumist

Ajaplaanimine (nt ühe patsiendiga 20 
teraapiaseanssi vs 4 patsiendiga à 5 seanssi)

Uuringud, millest on kasu



Kokkuvõtvat

● Vaimse tervise kulud jagunevad otsesteks (ravi, ravimid) 
ja kaudseteks

● Kroonilise stressi ja majandusliku staatuse mõju
● Sekkumiste kulutõhusus
● Oluline on kulutõhusust tõenduspõhiselt hinnata 

(Tallinna harta, 2008), aga see ei tähenda kõik 
poliitikaotsused saaks taandada kulutõhususele



 
Aitäh kuulamast!
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