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esti on oma e-edulu-
gudega tuntud. On 
e-valimised, e-kool 
jne. Tervise valdkon-
naski peetakse Ees-
tit üleriigilise elekt-

roonilise süsteemi loomisel pionee-
riks. Ja me olemegi. Kuid suurepä-
rased mõtted ja lennukad kavad 
kipuvad rakendamisel takerduma, 
kusjuures põhjuseks pole mitte 
niivõrd e-spetsiifilised probleemid, 
vaid hoopis muu: suhted, erahuvid, 
korraldamise ja selgitamise-läbi-
rääkimise lüngad, nõrk administ-
ratiivne toetus. Ja nii on juhtunud 
ka e-tervisega – tulemuseks on ku-
jundlikult öeldes lind, kel kannab 
heal juhul vaid üks tiibadest. Nii 
aga lendu ei tõuse.

Mis see e-tervis üldse on ja 
milleks seda vaja on? See süsteem 
ühendab andmekogusid, kus töö-
deldakse tervishoiuvaldkonna and-
meid, ja see peaks muutma tervis-
hoiusüsteemi efektiivsemaks. Kui 
e-tervises on üle riigi iga patsien-
di andmed ja varasem terviseinfo, 
lihtsustab see kõikide osaliste te-
gevust: arstil on rohkem ja mitme-
külgset infot, et määrata diagnoosi 
ja ravi, patsiendil on ülevaade oma 
terviseandmetest, ta saab kiirelt 
ja mugavalt ning ühest kohast en-
nast sobivasse tervishoiuasutusse 
registreerida jne. Kasutades 
e-tervise andmeid üldistatud kujul, 
saavad sotsiaalministeerium, hai-
gekassa jt tervishoiuressursse pla-
neerida.

Eelmisel nädalal arutati e-ter-
vise võimaluste kasutamist piiri-
üleses tervishoius, kuid esialgu tu-
leks küsida, kas süsteem on Ees-
tis toonud kaasa tõhusama tervis-
hoiusüsteemi ja kvaliteetsemad 
teenused. 

Süsteemi arendamise algusest 
on nüüd möödas pea kümme aas-
tat ning selleks on kulunud juba 15 
miljonit eurot. Aeg on vaadata, ku-
hu oleme jõudnud ja millised on 

süsteemi edasise arengu võimalu-
sed. Seda riigikontroll tegigi.

Süsteemi loomist alustati nel-
jast nn põhiprojektist. Need on di-
giretsept, digilugu, digipilt ja digi-
registratuur. Projektideks oli või-
malik kasutada euroraha ning 
see pani e-tervise arendamisele 
oma pitseri. Projektid tuli lõpeta-
da kindlaks tähtajaks – 2007. aas-
ta lõpuks –, kuid saadi ajapiken-
dust ning projektid loeti valmi-
nuks 2008. aasta lõpus. Milline on 
seis e-tervise rakenduste kasuta-
misel 2014. aasta alguses?

Kui panna artiklite otsingus-
se «digiretsept» ning vaadata, mil-
liste pealkirjadega uudiseid 2010. 
aasta alguses digiretsepti koh-
ta avaldati, on tulemused näiteks 
järgmised: «Digiretseptiga ravimi 
ostmine on kui õnnemäng», «Di-
giretsept jooksutas südamehaiget 
vanaprouat apteegi vahet», «Digi-
retseptiga rohuostja jääb apteegis 
pika ninaga» jne. 

Need pealkirjad ja see va-
lu digiretsepti esimesel aas-
tal on nüüdseks paljudel 

ununenud – uuringu «Eesti elani-
ke hinnangud tervisele ja arstiabi-
le 2012» andmeil on digiretsepti-
ga rahul 85 protsenti küsitletutest. 
Seega, arendusest ja projektist, 
mille kohta valitsuse liikmedki üt-
lesid, et see on suur pettumus, on 
saanud üks Eesti tervishoiukorral-
duse viimaste aastate suuri õnnes-
tumisi. Projekti arendajaks oli hai-
gekassa. Teiste projektidega, mis 
on samuti e-tervise põhiosad ja 
mida arendas Eesti E-tervise Siht-
asutus, nii hästi läinud ei ole.

Digilugu on keskne osa e-ter-
visest. Sinna peavad kõik tervis-
hoiuteenuse osutajad esitama ra-
vidokumendid kõikide patsientide 
kohta, et need oleksid kättesaada-
vad teistele raviasutustele. Selline 
nõue on seadusega kehtestatud ju-
ba 2008. aastal, kuid kuni viimase 

aastani esitati sinna andmeid ka-
sinalt ning riik ei rakendanud ka 
mingeid sanktsioone. Audit näitas 
ka seda, et 92 protsenti eriarstiabi 
teenuse osutajatest (näiteks haig-
lad, hambaarstid jne) ei esitanud 
2012. aastal üldse epikriise ehk ra-
viloo kokkuvõtteid digilukku ning 
pooled nendest, kes andmeid esi-
tasid, tegid seda vähemal kui vee-
randil juhtudest. 

Auditi toimumise ajal 2013. 
aasta jooksul andmete esitami-
ne küll paranes, kuid kuna ka va-
rem ei olnud nende esitamisel eri-
lisi tehnilisi takistusi, jäi see ilm-
selt soovimatuse taha. Teine lugu 
oli aga perearstidega, kelle jaoks 
lõi Eesti E-tervise SA just eelmi-
sel aastal uue rakenduse digitemp-
li näol, mis lihtsustas perearstidel 
andmete saatmist. 

Nüüd teeb seda perearstiabitee-

Riigikontrolli tervishoiuvaldkonna auditijuht Liisi Uder kirjutab, et 
e-tervis saavutab lennuvõime vaid juhul, kui sotsiaalministeerium 
võtab e-tervise juhtimisel ohjad enda kätte: määrab kindlaks, 
millised on e-tervises riigi huvid, ja seisab nende eest.

nuse osutajatest 92 protsenti, aas-
ta varem oli see protsent vaid 58. 
Aga audit näitas ka seda, et tähtis 
pole mitte ainult see, kui mitu asu-
tust andmeid saadab, vaid ka see, 
kas saadetaks kõik dokumendid. 
Nii nagu valdav osa eriarstiabitee-
nuse osutajatest ei saada ka pere-
arstid kõiki dokumente.

E-tervise üldisem eesmärk oli 
peale ravitöö tõhustamise ka ko-
guda tervishoiustatistikat ja pida-
da tervishoiuregistreid, tegelikult 
juhtida kogu tervishoiukorraldust 
e-tervise andmete põhjal. Praegu 
seda aga teha ei saa, sest digiloos 
ei ole selleks vajalikke andmeid

Miks aga ravidokumente e-ter-
visesse üldse esitama peaks? Teo-
reetiliselt peaks see kokku hoidma 
ravikindlustuse raha – kui üks arst 
saab teise arsti esitatud infot vaa-
data, ei pea paljudel juhtudel tege-
ma patsiendile lisauuringuid. 

Praeguses olukorras aga, kus 
e-tervises kõiki andmeid na-
gunii ei ole, ei vaevu paljud 

arstid info saamiseks sinna üldse 
vaatamagi. Kuna pea 80 protsenti 
Eesti tervishoius ringlevast rahast 
tuleb ühel või teisel moel riigikas-
sast, siis on riigil õigus ka kehtes-
tada reeglid selle raha kasutami-
seks. Ning üks selline võimalus on 
nõuda e-tervise kasutamist ja kut-
suda korrale neid, kes seda ei ka-
suta.

Digiregistratuur on e-tervise 
projektidest kõige problemaatili-
sem. Nii nagu ka teised projektid, 
võeti see vastu viis aastat tagasi. LO
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Kuid jäi riiulisse tolmuma. Digire-
gistratuuri eesmärk oli koondada 
kõikide raviasutuste registratuu-
riandmed kokku nii, et patsient 
saaks valida endale esimese sobi-
va aja sobivas raviasutuses. Prae-
gu tuleb patsientidel sama hästi 
kui kõik haiglad läbi helistada või 
internetis tuhnida, et saada teada, 
millal kuskil mõni vaba aeg on. 

See on vesi raviasutuste veski-
le, kuna patsiendid ei jõua seda na-
gunii teha, mõni ehk igaks juhuks 
helistab kahte kohta. Siin on ka 
võti mõistmaks, miks digiregist-
ratuur kunagi rakendunud ei ole – 
see ei ole raviasutuste huvides. 

Avalik, kõigile näha olev re-
gistratuuriinfo ja ravijär-
jekordade tegelik pikkus 

võiks nii mõndagi näidata. Kuna 
meie küll avalikust rahast finant-
seeritava, kuid siiski eraõigusel põ-
hineva tervishoiu puhul on teenu-
seosutajad enda meelest konku-
rendid, siis ei olda selle info avali-
kustamisest huvitatud. 

Haiglad ise ütlevad, et selline 
üleriigiline süsteem, kus kõik ajad 
on kogu aeg broneerimiseks saa-
daval, ei ole tehniliselt võimalik. 
Ometi on sellised võimalused loo-
dud turisminduses, kus lennuki- 
või hotellikohti saavad kõik võr-
gus broneerida. Nii oleme ka viis 
aastat hiljem olukorras, kus digire-
gistratuur ei tööta ning selleks, et 
seda tööle saada, on vaja veel ra-
ha ja aega. Kui palju, seda ei osa-
nud auditi käigus keegi riigikont-
rollile öelda.

Igaühega nendest neljast pro-
jektist on oma mured. Nähes sõ-
na «digipilt», kujutavad paljud ilm-
selt ette, et tegu on andmebaasiga, 
kuhu on koondatud kõik meditsii-
nilised ülesvõtted, mis patsienti-
dest tehtud, ning sealt vaatavad-
ki arstid oma igapäevatöös pilte. 
Esialgu oligi digipilt sellisena pla-
neeritud, kuid hoolimata oma am-
bitsioonikast nimest koondab di-
gipilt vaid osaliselt viiteid sellele, 
kus pilt asub. 

Asi on selles, et samal ajal kui 
riiklikku digipilti loodi, hakkasid 
kaks Eesti suuremat riigi osalu-
sega regionaalhaiglat koos looma 
oma piltide vahetamise ja arhivee-
rimise süsteemi – pildipanka, kus 
praegu hoitaksegi umbes 80 prot-
senti kõikidest meditsiinilistest 
ülesvõtetest. 

Kuna suured haiglad ise ei pea 
otstarbekaks riiklikku süsteemi 
isegi mitte viitasid esitada, ei ka-
jastu praeguses digipildi süsteemis 
ka mitte kõik viidad piltide asuko-
hale. Seetõttu kasutabki enamik 
tervishoiuteenuse osutajatest pildi-
panka, mitte riiklikult loodud di-
gipildi lahendust. Digipilt on loo-
dud, valminuks kuulutatud, just-
kui töötab, aga tegelik elu toimub 
kuskil mujal. 

E-tervise süsteemi kavandades 
hinnati põhjalikult riske ja leiti ka 
maandamisvariandid. Paljud kar-
detud probleemid tekkisidki, kuid 
lahendada neid ei suudetud. Miks?

On kaks peamist põhjust, miks 
e-tervis ei rakendunud. Nagu ees-
pool juba mainitud, sai e-tervise-
le mõeldud euroraha kasutada lü-

hikese aja jooksul, seetõttu teh-
ti projekte kiirustades. Paljud ütle-
sid riigikontrollile auditi käigus, et 
see oli algusest peale teada, et selle 
ajaga ei ole võimalik neid projekte 
valmis saada. 

Kiirustamise tõttu ei jõutud 
piisavalt kaasata huvigruppe ega 
koostada standardeid, sest sel-
le eelduseks on huvigruppide kaa-
samine. Kui aga pole ühiseid stan-
dardeid, siis võidakse infot esitada 
erinevalt ning e-tervist ei saa ka-
sutada.

Teine põhjus, miks e-tervise 
projektid ei ole oma eesmärke täit-
nud, peitub sotsiaalministeeriu-
mis. Riigikontroll on oma kontrol-
liaruandes otsekohene ning ütleb, 
et e-tervise rakendumise problee-
mid on sotsiaalministeeriumi te-
gemata töö. Sotsiaalministeerium 
ei ole piisavalt esindanud riigi ja 
ühiskonna huve, et süsteem saaks 
tööle nii nagu vaja. 

E-tervist juhib Eesti E-tervise 
Sihtasutuse nõukogu, kuhu kuu-
luvad mitme institutsiooni esin-
dajad, kuid tegelikult on nõukogu 
kaldu haiglate poole. See seletab 
ehk ka seda, miks projektid, mis 
haiglatele eriti huvi ei paku, pole-
gi rakendunud. Sellises olukorras 
oleks ministeerium pidanud käitu-
ma otsustavamalt. 

Laiapõhjaline nõukogu tõi kaa-
sa ka selle, et nõukogu liikmetel 
on kõigil oma huvid ja ideed ning 
peale nelja põhiprojekti hakati väl-
ja töötama ka lisateenuseid. Seda 
tehti olukorras, kus põhiprojektid 
polnud kavandatud kujul toimima 
hakanud. Seega killustati raha pal-
jude projektide ja väikeprojektide 
vahel ära. 

Iseenesest ei ole nende lisatee-
nustel häda midagi. Need töö-
tavadki, kuid riigi seisukohast 

oleks siiski mõistlikum lõpetada 
senised suured projektid ja asuda 
alles siis uute kallale. On vaja jõu-
da olukorda, kus digilugu pole vaid 
lihtsalt andmeait, kuhu ravidoku-
mendid ladustada, lootmata sellest 
mingit kasu igapäevatöös.

Riigikontroll leidis auditi tule-
musena, et e-tervis ei ole saavuta-
nud oodatud lennuvõimet ning sel-
lest võib asja saada vaid juhul, kui 
sotsiaalministeerium võtab 
e-tervise juhtimisel ohjad enda 
kätte: määrab kindlaks, millised 
on e-tervises riigi huvid, ja seisab 
nende eest. Muide, kui mõnel ju-
hul on sotsiaalministeerium e-ter-
vise asjades otsustavalt käitunud, 
on asi kohe ka edenenud, seega 
sõltub palju tahtest. 

Riigikontroll soovitas ka juba 
alustatud e-tervise projektid (enne-
kõike digiregistratuur ja digilugu) 
lõpule viia ning rakendada need 
töösse enne, kui hakatakse uusi 
teenuseid looma. Ka tuleb edaspidi 
tervishoiuteenuse osutajatelt tun-
givalt nõuda, et nad e-tervist kasu-
taksid, ning vajaduse korral sidu-
da teenuste eest tasumine e-tervi-
se infosüsteemi kasutamisega. Nii 
saaks e-tervisest uhke ja lennuvõi-
meline lind, kes suudab kanda sõ-
numi Eesti kui uuenduslike ja jul-
gete lahenduste rakendaja kohta 
laia ilma.

K ellelegi pole ül-
latus, et eesseis-
vad Sotši olümpia-
mängud on Vene-
maa võimu, täpse-
malt Vladimir Pu-

tini jaoks suurejoonelisim suhte-
korraldusprojekt, mis edu korral 
rahvusvahelise üldsuse ja meedia 
silmi sealse riigi rahvaga toimuva 
suhtes ehk pimestab. Märksa kur-
vem on, kui meedia, olgu või spor-
dile keskendunud, end sellest mõ-
nusalt kaasa haarata laseb ja ma-
nipulatsioonile allub. Sest kuidas 
teisiti mõista meie juba Sotšis vii-
bivate teenekate spordireporteri-
te koju kostvaid ahhetusi «ehitus-
materjalid on siin kallid, aga ee-
malt on kõik suurepärane; hotellis 
pakuti meile šampanjat» (Lembitu 
Kuuse Kuku raadios) või «inter-
netti polnud ja ma pidin protesti 
esitama, eks väiksemaid muresid 
ole veel» (Marko Kaljuveer «Tere-
visioonis»). 

Human Rights Watch ja vä-
ga paljud teised inimõiguste eest 
seisjad esitavad juba aastaid pro-
teste, et kuuldaks neid, kes ehi-
tustandril kodutuks jäid; neid, kes 
oma seksuaalsuse tõttu riigis sea-
dusega vangi on mõistetud; neid 
teisitimõtlejaid, kes soovivad va-
balt oma arvamust avaldada, aga 
kannavad seepärast välismaise 

mõjuagendi nimetust (välisrahas-
tusega vabaühendused) või pea-
vad telekanali sulgema (Dožd TV).

Ajakirjanikele on antud imeli-
ne võim(e) taustsüsteemi tunne-
tada, reaalsust analüüsida ja seda 
oma publikule selgitada. Siinko-
hal meenub, et kui detsembris toi-
munud inimõiguste nädalal palus 
Eesti LGBT Ühing spordiajakirja-
nikud just ühele sellisele taustu 
avavale kohtumisele, peeti pare-
maks mitte kohale minna.

Küsimus polegi ju niivõrd 
spordireporterite valikus märgata 
ja märkamata jätta, vaid mõiste-
tamatu on üldiselt levinud vaban-
dav teemapüstitus: sport ja polii-
tika ei käi käsikäes. Aga kui see 
on päriselu (ja minu meelest po-
le tegu teledraamaga), siis see väi-
de ei kehti. Just nii nagu ei ole õi-
gustust ühele riigijuhile unusta-
da oma roll ja vabatahtlikult võe-
tud vastutus ning olümpiastaa-
dioni VIP-tribüünile perega «puh-
kama» sõita. 

Võimalik on ka teistsugune 
lähenemine. Näiteks eilset 
BBC Worldi kajastust kii-

gates – saabumistuhinas ja avatse-
remoonia ootuse erutuses ei unu 
live- kommentaare jagavatel spor-
direporteritel ka Venemaa inim-
õiguste olukord. Ning nii mõnigi 
avaldas lootust, et maailma vaada-
tuim telesündmus aitab rahvusva-
helisel üldsusel teemat tulipunk-
tis hoida, et olümpiahartasse raiu-
tud «rahumeelse ühiskonna raja-
mine» ja «inimväärikuse säilita-
mine» tõepoolest ka Venemaal si-
su saaks.E

E-tervis – edulugu 
või haige tiivaga lind?

E- tervise hetkeseis
• Digiretsept – üks Eesti tervishoiukorralduse viimaste aastate 

suuri õnnestumisi. 85 protsenti 2012. aastal küsitletud patsienti-
dest on sellega rahul.

• Digilugu – 2012. aastal ei esitanud 92 protsenti eriarstiabi tee-
nuse osutajatest üldse epikriise ehk raviloo kokkuvõtteid digi-
lukku ning pooled nendest, kes andmeid esitasid, tegid seda vä-
hemal kui veerandil juhtudest. 2013. aasta jooksul andmete esi-
tamine küll paranes, kuid enamik eriarstiabiteenuse osutajatest 
ega perearstid ei saada kõiki dokumente.

• Digiregistratuur – pole käivitunud, sest raviasutused pole sel-
lest huvitatud. Avalikust rahast finantseeritava, kuid siiski eraõi-
gusel põhineva tervishoiu puhul peavad teenuseosutajad üksteist 
konkurentideks. Haiglad ütlevad, et üleriigiline süsteem, kus kõik 
ajad on kogu aeg broneerimiseks saadaval, ei ole tehniliselt või-
malik. Ometi on sellised võimalused loodud näiteks turismindu-
ses, kus lennuki- või hotellikohti saavad kõik võrgus broneerida.

• Digipilt – loodud ja valmis, kuid tegelik elu toimub mujal. Riikli-
ku digipildi loomisega ühel ajal hakkasid kaks Eesti suuremat re-
gionaalhaiglat koos looma oma piltide vahetamise ja arhiveeri-
mise süsteemi – pildipanka, milles praegu hoitaksegi umbes 80 
protsenti kõikidest meditsiinilistest ülesvõtetest. Kuna suured 
haiglad ise ei pea otstarbekaks riiklikku süsteemi isegi mitte vii-
tasid esitada, siis ei kajastu praeguses digipildi süsteemis ka 
mitte kõik viidad piltide asukohtadele. 

Märgata või pilk pöörata

andri maimets
meedianõustaja ja koolitaja

Kurvem on, kui meedia, olgu või spordile 
keskendunud, manipulatsioonile allub. 
Sest kuidas teisiti mõista meie Sotšis 
viibivate teenekate spordireporterite 
koju kostvaid ahhetusi.

Sisuliselt juhib e-tervist Eesti 
E-tervise Sihtasutuse nõukogu, 
kuhu kuuluvad mitme institutsiooni 
esindajad, kuid tegelikult on 
nõukogu kaldu haiglate poole.

Üks müüte omavalitsust e re-
formi kohta on, et tegu on 
küll riigimehelikult vaadates 

vajaliku, aga rahva seas kohutavalt 
ebapopulaarse teemaga, mistõttu 
poliitikud ei julge sellega tegeleda.

See võis olla tõsi aastaid tagasi, 
näiteks siis, kui peaminister Mart 
Laar ja siseminister Tarmo Loo-
dus aastal 2001 samalaadset refor-
mi üritasid. Aga kõik viimase aja 
küsitlused kinnitavad, et omavalit-
suste ühinemise toetajaid on nüüd 
selgelt rohkem kui veendunud vas-
taseid. 

Värske kinnituse andis Keila 
linna ja valla elanike arvamuse uu-
ring kahe piirkonna liitumise kohta, 
mille tegi Keila valla tellimusel uu-
ringufirma Faktum-Ariko. Selgus, 
et üle poole (53 protsenti) on ühine-
mise poolt, 17 protsenti on ühinemi-
se vastu ning 30 protsenti ei oska 
praegu selle kasulikkuse või kasu-
tuse kohta midagi kindlat öelda.

Kui küsiti, milles nähakse või-
maliku ühinemise tulu, uskus kolm-
veerand vastanutest liikluse pare-
masse korraldusse ühises omavalit-
suses. Samuti usub üle 70 protsen-
di inimesi, et kooli- ja lasteaiavõrgu 
arendamiseks on siis paremad või-
malused ning omavalitsuse haldus-
kulud vähenevad.

Ühinemisega seotud ohte nähti 
selles, et äärealad jäävad keskustest 
veel kaugemale ning neid ja nende 
muresid märgatakse veel vähem. Ka 
kardeti, et tekivad igasugused sega-
dused valitsemises, sh võimuvõitlu-
sed, ametnike koondamised jne. 

See Keila kandis värskelt saadud 
tulemus kattub kahe uuringu tule-
mustega, mille möödunud aastal te-
gi regionaalministri tellimusel Tu-
ru-uuringute AS. Küsimusele «Kui-
das suhtute kavandatavasse haldus-

reformi?» vastas nii 2013. aasta ke-
vadel kui sügisel üle-eestilisest va-
limist umbes pool, et toetab või pi-
gem toetab, ligikaudu veerand oli 
kindlalt või pigem vastu ja umbes 
veerand ei osanud seisukohta võtta.

Jättes välja need, kes midagi ei 
arva, võib öelda, et reformi pool-
dajaid on Eesti elanike seas um-
bes kaks korda enam kui vastaseid. 
Kuidas see saab nii olla, kui ometigi 
paljud sel teemal avalikult sõna võt-
jad on ägedalt reformi vastu?

Toon paralleeli umbes kümne 
aasta tagusest vaidlusest, kas Ees-
til tasub ühineda Euroopa Liidu-
ga. Ka siis oli väga häälekaid vasta-
seid, kes suutsid luua tunde, et võib-
olla tõesti on see ühinemine rahva 
seas ebapopulaarne. Lõpuks tuli re-
ferendumil ikkagi väga selge toetus 
ning praegu ei kujuta vist keegi et-
tegi Eestit väljaspool Euroopa Liitu, 
praeguse Gruusia või Ukraina staa-
tusega võrreldavas olukorras.

Muidugi ei saa uuringutulemus-
test välja lugeda, et kõik inimesed 
on valmis toetama ükskõik millist 
omavalitsuste reformi. Aga vähe-
masti näitavad küsitluste tulemu-
sed, et inimesed üle Eesti on valmis 
seda tõsiselt arutama ja edasi liiku-
ma, mitte takerduma eelkõige mõ-
nede väga häälekate omavalitsus-
juhtide toidetud müüti, et ärge üld-
se tulge mingist omavalitsuste ühi-
nemisest rääkimagi, sest mitte kee-
gi ei taha nagunii mitte midagi sel-
les vallas muuta. 

Praegu regionaalministri välja 
pakutud tõmbekeskustepõhine re-
formikava annab hea võimaluse sel 
teemal kaasa mõelda ja kaasa rääki-
da. Ning kellel on häid, põhjendatud 
ettepanekuid, kuidas seda asja veel 
paremini teha, pakkuge need aruta-
miseks välja.

Haldusreformi ebapopulaarsus on müüt

sulev valner
omavalitsusreformi 
projektijuht (regionaalministri 
büroo)

26% 
haiglatest polnud esitanud 
mitte ühtegi raviloo kokkuvõtet.

80% 
perearstidest oli esitanud alla 
veerandi raviloo kokkuvõtetest.

96% 
väljakirjutatud retseptidest 
on digiretseptid.

23% 
arstidest pidas e-tervise 
kasutamist liiga aeganõudvaks. 

allikas: e-tervise infosüsteem


