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maluse, mida perearstid on hästi kasutanud. 
EPSi hea kuvandi saavutamine ei ole ol-

nud juhuslik – selle taga on pikaajaline ja 
süstemaatiline töö, asendamatu koostöö-
partner on meile juba pikki aastaid olnud 
Celsius Healthcare: Agne Annist ja tema 
head kolleegid. Iga aasta alguses lepitakse 
juhatusega kokku üldine kommunikatsioo-
niplaan, mis lähtub seltsi eesmärkidest ja 
plaanitavatest tegevustest. 

Kommunikatsioon on suunatud kolmele 
sihtrühmale.
1. EPS-i liikmed: vajalik on piisav infor-

meeritus, näiteks tervishoiukorralduse, 
partnersuhete jms teemadel.

2. Koostööpartnerid: perearstitöö iseära-
suste selgitamine.

3. Avalikkus: perearstide kuvandi loomine 
ja hoidmine, perearstitöö iseärasuste 
selgitamine, terviseteadlikkuse suuren-
damine, avaliku arvamuse mõjutamine 
peremeditsiini jaoks olulises suunas.

EPS-i liikmed
Liikmete küsitlusest selgus, et omavaheli-

ne ühtsustunne on perearstide jaoks kõikide 
teemade hulgas olulisuse poolest kolmas. 
Ühtsustunnet suurendavad perearstide ühi-
sed koolitused ja konverentsid, aga ka avalik-
kusele suunatud sõnumid meie ühiste, sageli 
virtuaalsete tegevuste kohta (nt perearstide 
ja õdede päeva tähistamine, perearstide-
le antud tunnustustest teavitamine, EPS-i  
väljaantud tunnustustest teavitamine jne). 

Perearstide igapäevatöö seisukohalt on 
väga oluline olla kursis tervishoiukorraldu-

Lühiülevaade 
kommunikatsiooniteemadest 
EPS-i tagasisideküsitluses

K üsitluses uuriti perearstidelt, mil-
liseks hinnatakse EPS-i sise- ja 
väliskommunikatsiooni. Tule-
mustes on liidetud hinnangud 
„pigem hea“, „hea“ ja „väga hea“.

1. EPS-i juhatus on viimase aasta jooksul 
oma tegevusega seltsi liikmeid kursis 
hoidnud hästi 96,3% perearstide arvates 
(väga hea 58,4%, hea 30,1%, pigem hea 
7,8%).

2. EPS-i nähtavus tavameedias (TV, ajakir-
jandus) on hea 95,9% arvates (väga hea 
45,2% hea 38%, pigem hea 12,7%).

3. Seltsi nähtavust sotsiaalmeedias on hea 
94,6% arvates (väga hea 38,6%, hea 
33,7%, pigem hea 22,3%).

4. EPS-i kodulehe informatiivsust on hea 
92,1% arvates (väga hea 34,9%, hea 
35,5%, pigem hea 21,7%, pigem halb 
5,4%).

Selle aasta alguses viidi perearstide seas läbi Eesti Perearstide Seltsi (EPS) tagasisideküsimustik 
2018.–2020. aasta kohta. Perearsti märtsinumbris tegime algust uuringu tulemustele tagasiside 
andmisega. Selles numbris keskendun kommunikatsiooni puudutavatele uuringulõikudele.   

5. EPS-i kodulehe sisekeskkonna kasutaja-
sõbralikkus on hea 85,5% arvates (väga 
hea 27,1%, hea 34,9%, pigem hea 23,5%, 
pigem halb 10,8%).
Perearstidelt küsiti erinevate teemade 

kohta ja paluti hinnata, kui olulised on need 
viie aasta perspektiivis (tulemustes on liide-
tud hinnangud „pigem oluline“, „oluline“ ja 
„väga oluline“). Kolmandale kohale jõudis 
perearstide ühtsuse eest seismine (oluline 
99,4% arvates, sh väga oluline 84,3% arva-
tes) ja viiendale kohale peremeditsiini kui 
eriala populariseerimine järelkasvu suuren-
damiseks (oluline 98,2% arvates, väga oluli-
ne 75,9% arvates).

Kas on uhke olla perearst? 
Eesti perearstindus on saanud 30-aasta-

seks. Nende aastakümnete jooksul oleme 
jõudnud selleni, et peremeditsiin on tuden-
gite seas üks populaarsemaid erialasid. Eri-
arstid peavad head koostööd perearstidega 
väga oluliseks ja perearstide töö iseärasusi 
mõistetakse üha paremini. Avalikkuses on 
perearstide maine hea – inimesed usaldavad 
meid ja pandeemia-aasta on andnud pere-
arstidele maine suurendamiseks veel lisavõi-
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se muudatustega, EPS-i juhatuse jaoks on 
tähtis teada, millised on perearstide mured 
ja rõõmud. Neid vajadusi katab ühine meili-
list, kus käib ikka ja alati elav arutelu olulistel 
teemadel, kus elatakse end välja ja saadakse 
tagasisidet kolleegidelt. 

Küsitluses selgus, et EPS-i kodulehe sise-
keskkond nõuab veel meie tähelepanu – kui-
gi üldjoontes oldi ka sisekeskkonnaga rahul. 

Üks EPS-i juhatuse mure oli venekeelsete 
perearstide näiline tõrjutus: tundus, et ve-
nekeelsed kolleegid ei ole väga aktiivsed ega 
taha osaleda EPS-i ühistegevustes. Pandee-
mia esimese laine ajal pöörasime neile kol-
leegidele eraldi tähelepanu, et nad tunnek-
sid end meie hulgas mugavalt. Meie suureks 
rõõmuks oli huvi vastastikune ja nüüd on 
sündinud hea koostöö erineva keeletaustaga 
perearstide vahel. 

Koostööpartnerid
EPS-i juhatus ja liikmed on koostööpart-

neritega suhelnud väga tihedalt. Põhilised 
partnerid on sotsiaalministeerium, haige-
kassa, terviseamet, ravimiamet. Lisaks suur-
haiglad, kellest kõige tihedamad suhted on 
olnud Ida-Tallinna Keskhaigla ja Põhja-Ees-
ti Regionaalhaiglaga – mõlema suurhaiglaga 
on koostöö väga hea. Ka Tartu Ülikooli Klii-

nikumiga on üritatud suhteid luua, kuid seni 
on need jäänud pinnapealseks. 

Lisaks on rohkem suheldud Maailma-
pangaga, riigikontrolliga, siseministeeriu-
miga (erinevad seaduseelnõud, välismaa-
laste tervishoid), haridusministeeriumiga 
(tõenditega seotud teemad), õiguskantsleri-
ga (eakate hoolekanne, laste õigused), Tar-
tu ülikooli erinevate üksustega, mitmete 
muude riigiasutustega, erialaliitudega (Eesti 

Õdede Liit, Eesti Arstide Liit), aga ka muude 
mittetulundusühingutega. 

Suhtlus koostööpartneritega on viimas-
tel aastatel olnud erakordselt tihe. Erinevad 
EPS-i esindajad on kaasatud väga erineva-
tesse töörühmadesse. EPS on jõudnud olu-
korda, kus kaasata üritatakse laiemalt kui 
EPS suudaks panustada, on ka teemasid, 
mis haakuvad peremeditsiiniga lõdvalt ning 
sellepärast on EPS mitmetes töörühmades 
osalemisest ka loobunud: EPS-i juhatus on 
pidanud valima teemasid/töörühmi, milles 
kaasa rääkida. Perearstid on saanud mõjuka-
teks kõneisikuteks ja tänu sellele kuulatakse 
meie arvamust kõikides meie jaoks olulistes 
valdkondades. Me pole enam üks huvigrup-
pidest, vaid meist on saanud eksperdid, kelle 
arvamuse ja hinnangutega väga arvestatakse. 

Meie olulisust näitab ka see, mil määral 
on meid riigi tasemel kaasatud. Näiteks käis 
allakirjutanu 2018. aastal töö- ja tervisemi-
nistri Riina Sikkuti delegatsiooni koossei-
sus Astanas WHO tippkohtumisel. EPS-i 
esindajaid on kaasatud konverentsidele ja 
koolitustele, mis on suunatud tervise- ja 
sotsiaalvaldkonna tipptegijatele. 2018. aasta 
riigikogu valimiste ajal toimus suhtlus kõi-
kide erakondadega, EPS-i soovitused polii-
tikutele kajastusid erakondade valimisplat-

vormides ja hiljem ka koalitsioonilepingus. 
Meie aastakonverentside avakõneleja on 
olnud ikka valdkonna minister. Suhtlus 
EPS-i ja valdkonna ministritega on nende 
aastate jooksul olnud regulaarne ja otsene, 
siiras. Oleme korduvalt kohtunud ka mit-
mete teiste valitsuse liikmetega, sh mõlema 
peaministriga – eesmärk on olnud kõige 
põletavamate tervishoiuprobleemide sel-
gitamine ja lahenduste otsimine. Eriti tihe 

oli valitsuse liikmetega suhtlus pandeemia 
esimese laine ajal. 

Koostööpartnereid oleme ka ise tänanud 
ja tunnustanud. EPS annab mesilasemärgi 
inimesele, kes teeb oma tööd südamega ja 
pingutab enam, kui osatakse oodata. 

Avalikkus
Kuna EPS-i tegevuse üks eesmärk on ka 

tervishoiupoliitika mõjutamine, on tugev 
avalikkuses esil olemine vältimatu: poliiti-
kas kuulatakse ikka neid, kes on ühiskonnas 
mõjukad. Lisaks on meie jaoks oluline, et ka 
avalikkus mõistaks perearstide töö iseärasu-
si, meie võimalusi, ja – mis kõige olulisem 
– vaja on ka inimesi harida, et nad oskaksid 
teha terviseteadlikke otsuseid. 

Küsitluses kajastatud kolme aasta jooksul 
oleme avalikkuse ees olnud kümnete teema-
dega, millest mainin vaid olulisemaid. 

Arstlikud nõuanded patsientidele
Arsti nõuanded on teema, mida meedia 

kõige enam ootab – ajakirjanikud on palju 
rõhutanud vajadust meedikute järele, kes 
tele- või raadioeetris või hoopis kirjutades 
keerulisi probleeme „inimkeeles“ lahti se-
letavad. Seetõttu on väga oluline, et iga pe-
rearst ja pereõde, kes vähegi tunneb endas 
kutset avalikkuses sõna võtta, seda ka teeks. 
Eriti viimastel aastatel levinud väärarusaa-
made tõttu on väga oluline, et õppinud ini-
mesed võtaksid sõna. Nõuandeid oodatakse 
kõige lihtsamate teemade kohta: ülemiste 
hingamisteede ägedad viirushaigused, vakt-
sineerimine, ülekaalulisus, vaimne tervis, 
uuringud ja analüüsid. 

Kolleegid, kui märkate, et teie kabinet-
ti jõuavad ikka ja jälle samad mured, siis 
pange oma mõtted kirja. EPS aitab teil need 
avaldada just sellises väljaandes, mida kõige 
enam loeb nende mõtete sihtgrupp. 

Tervishoiukorraldus
Perearstide igapäevatöö seisukohalt on 

oluline, et tervishoiukorraldus oleks sujuv. 
Sageli tekitavad muudatused või probleemid 
tervishoiukorralduses segadust ja pahameelt, 
see jõuab just perearstide töölauale. Kõige 
markantsemalt tuli see esile pandeemia ajal, 
mil iga väiksemgi riigi apsakas põhjustas pe-
rearstikeskuste telefonides ülekoormuse. 

„ Perearstid on saanud mõjukateks kõneisikuteks 
ja tänu sellele kuulatakse meie arvamust 
kõikides meie jaoks olulistes valdkondades. 
Me pole enam üks huvigruppidest, vaid meist 
on saanud eksperdid, kelle arvamuse ja 
hinnangutega väga arvestatakse. 
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Viimase kolme aasta emotsionaalseim 
avalikkuses kajastatud probleem oli pere-
arstide töö kestlikkus. Eriti tugevalt väljen-
dus see perioodil, mil lahkus Meremäe ja 
Obinitsa perearst: patsientide ebaloogiline 
jaotamine ümbruskonna nimistutesse teki-
tas terava avaliku vastuolu terviseametiga. 
Sellele lisandus terviseameti suhtlusstiilist 
tingitud kemplus, mis muutus nii emot-
sionaalseks, et suhteid tuli reguleerida hea 
tahte leppe abil. Sellegipoolest jõuti lõpuks 
ikka terviseameti juhi umbusaldamiseni. 

Usalduslik suhtlus taastus alles pärast tervi-
seameti juhi vahetumist pandeemiasuvel. 

Kuna tervishoiukorraldus on olnud üks 
põhilisi avaliku kommunikatsiooni teema-
sid, siis oleme püüdnud kaasata palju noori 
– praegu ehitame ju noorte tulevikku, ja on 
äärmiselt oluline, et ka nemad saaksid sõna 
sekka öelda. Noored perearstid ja pereme-
ditsiini eriala arst-residendid on olnud suu-
repärased kõneisikud ja osanud hästi jõuda 
inimeste südameni. 

Tervishoiukorralduse probleemid on kõi-
ge märgatavamad maapiirkondades – ning 
maapiirkondade ja väiksemate linnade pere-
arstid on olnud suurepärased eestkõnelejad! 

Digiteemad 
Avalikkusele oli arusaamatu, kuidas on 

võimalik, et meie e-riigis töötavad perears-
tid endiselt vanamoodsa tarkvaraga. Samuti 
oli avalikkusele üllatus, et perearstikeskustes 

on mitmeid küberturbeprobleeme. Selgus 
ka see, et perearstide arvutikasutamise har-
jumused ja oskused on väga kõikuvad. Kuna 
tegemist on laia valdkonnaga, mis vajab ka 
mitmete mittemeditsiiniliste erialade olulist 
tuge, loodi lõpuks peremeditsiini IT-nõuko-
gu, mis hakkas kogu IT-tegevust koordinee-
rima. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel 
taotleti raha Euroopa Liidust, et hinnata pe-
rearstide tarkvaravajadusi. Projekti viis läbi 
EPS. 

Avalikkusele tuli palju seletada, kuidas 
perearstid oma igapäevast digitööd teevad 
ning mida tuleks probleemide lahendami-
seks teha. See oli ka üks teemadest, mida kä-
sitleti kohtumisel peaminister Jüri Ratasega. 

Ühiskondlikud, poliitilised teemad
Kõige enam on EPS toetanud apteegire-

formi, mis lõpuks ka ellu viidi. EPS toetas 
apteekreid, kui oli vaja selgitada, milleks on 
oluline meediku autonoomia. 

EPS-i erinevad liikmed on palju võtnud 
sõna ka ebaravi ja alternatiivravi teemadel – 
seda nii sotsiaal- kui tavameedias. 

Avalikus kommunikatsioonis oleme 
püüdnud hoida laia ringi kõneisikuid. Pea-
aegu igast vähegi aktiivsest perearstist on 
nüüdseks saanud avaliku elu tegelane, seda 
eriti viimase, pandeemia-aasta jooksul – pe-
rearst on inimestele ikka lähim nõuandja 
tervisevaldkonnas ja perearst on ka see, kes 
oskab keerulisi asju mõistetavalt seletada.

Kommunikatsioonis tuleb olla kiire 
reaktsiooniga. Vaid harva on ajakirjaniku-
le vastamiseks aega rohkem kui üks päev. 
Samas on oluline valida ka teemasid, mida 
kommenteerida – EPS-ile tuleb kommen-
taaripalveid ka teemade kohta, mida valdab 
pigem mõni tervishoidu korraldav asutus 
või hoopis muu meditsiiniline või isegi mit-
temeditsiiniline eriala. 

Suurim proovikivi kommunikatsioonis 
oli pandeemia-aasta. Kriisile iseloomuliku, 
etteaimamatu ja kiiresti muutuva info foonil 
on ülioluline anda adekvaatselt selekteeritud 
teavet nii eriala sees kui ka väljapoole, part-
neritele ja avalikkusele. Kui kriisi ajal kom-
munikatsioon ebaõnnestub, on tulemuseks 
tohutu segadus, inimestes tekib ebakindlus 
ja hirm. Sõnumid peavad olema selged, 
kooskõlastatud – ja kiiresti muutuvas olu-
korras ongi see vast suurim katsumus. 
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EPS-i mesilasemärgi saajad

„ Kolleegid, kui 
märkate, et teie 
kabinetti jõuavad 
ikka ja jälle samad 
mured, siis pange 
oma mõtted kirja. 
EPS aitab teil 
need avaldada just 
sellises väljaandes, 
mida kõige enam 
loeb nende mõtete 
sihtgrupp. 

Kokkuvõtteks
EPS-i juhatuse kommunikatsiooni uni-

versaalne eesmärk on see, et iga Eesti pere-
arst võiks tunda uhkust iseenda ja kolleegide 
üle. Nii meie koostööpartnerid kui ka ava-
likkus peavad tundma, et töötame eelkõige 
oma patsientide heaks, aga ikka nii, et pere-
arst suudaks oma tööd rõõmsalt teha. n


