Lisa 1 – 2013.a tervisestatistika kasutajauuringu küsimustik

Hea tervisestatistika kasutaja!
See on tervisestatistika kasutamise uuring, mida viib läbi Tervise Arengu
Instituudi tervisestatistika osakond. Küsitlusele ootame vastama inimesi,
kes on kasutanud või vajanud tervisestatistikat. Küsitluse tulemusi
kasutame vajaliku tervisestatistika kättesaadavuse parandamiseks ning
tervisestatistikatöö paremaks korraldamiseks. Küsitlusele vastamine on
anonüümne. Ankeedi täitmisele kulub 20-30 minutit.
Ankeedis on 17 küsimust. Tärniga on märgitud kohustuslikud küsimused.

Küsimused
1 Kuidas olete rahul järgnevate Tervise Arengu Instituudi
tervisestatistika infoallikatega? *
Palun valige kõige sobivam vastus:
Ei ole üldse Pigem ei ole Pigem olen
rahul
rahul
rahul
Tervisestatistikaalased
pressiteated
Tervisestatistika
andmebaas
Väljaanded ja
analüüsid
Tervisestatistika
avaldamiskalender
Tellimustööd ja
päringud
Tervisestatistika
sõnastik
Metaandmed ja
klassifikaatorid
Telefonikontakt

Täiesti
rahul

Ei ole
kasutanud

2 Milliseid Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna
elektroonseid või paberväljaandeid olete kasutanud? *
Palun märkige kõik, mida olete kasutanud.

Eesti tervisestatistika raamat / Estonian health statistics book 2005-2008
Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007 / Health statistics in Estonia and Europe
2007
Health in the Baltic Countries
Tervis ja heaolu Eesti maakondades 2000-2010
Eesti tervishoiukulud
Tervishoiutöötajate statistika kogumise uuendamine
Tervishoiutöötajate tunnipalk
Kiirabi 1998-2008
Tervise infosüsteemi ja regulaarse tervisestatistika andmete võrdlus, II analüüs
Ei ole neist ühtegi kasutanud

3 Millistel eesmärkidel kasutate tervisestatistilisi andmeid? *
Palun märkige kõik variandid, mis sobivad.

Analüüside, raportite, statistiliste ülevaadete koostamiseks
Arengukavade, strateegiate, kontseptsioonide koostamiseks
Eelarve, projektide või prognooside koostamiseks
Maakondliku / KOV terviseprofiili koostamiseks
Koolituste, teabepäevade, kampaaniate korraldamiseks
Oma asutuse tegevuse analüüsimiseks
Teabenõuetele vastamiseks
Õigusloomeks
Teadustööks
Õppetööks
Enesearendamiseks
Muul eesmärgil

4 Märkisite, et kasutate tervisestatistikat muudel eesmärkidel. Palun
täpsustage oma vastust.
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
° Vastus oli küsimusele '3 [EESMARGID03]' (Millistel eesmärkidel kasutate tervisestatistilisi
andmeid? Palun märkige kõik variandid, mis sobivad. )
Kirjutage vastus siia:

5 Kui sageli vajate tervisestatistilisi andmeid? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:
Keskmiselt kord nädalas
Keskmiselt kord kuus
Harvem kui kord kuus
Otsisin tervisestatistilisi andmeid esimest korda

6 Palun hinnake järgnevaid väiteid: *
Palun valige kõige sobivam vastus:
Ei, üldse
mitte
Tervisestatistika
on kergesti leitav
Tervisestatistika
on esitatud
lihtsalt ja
arusaadavalt
Lisainfo
(selgitused,
metoodika,
metaandmed,
klassifikaatorid,
sõnastik) on
lihtsalt leitav
Lisainfo on
piisav, selge ja
detailne
Tellimustöödele
ja teabenõuetele
vastamise kiirus
on piisav
Andmebaasist
on andmeid
lihtne leida
Andmete
esitamise viis
andmebaasis on
sobilik

Pigem ei

Pigem jah

Jah, väga

Ei ole
kasutanud

7 Palun hinnake, kas andmete avaldamise tähtajad on teie jaoks
sobivad *
Palun valige kõige sobivam vastus:
Ei sobi üldse
Tervisestatistika
üldiselt
Sünnid ja abordid
Surmad
Tuberkuloosiandmed
Pahaloomuliste
kasvajate (vähk)
andmed
Muud
haigestumusandmed
Ambulatoorsed
vastuvõtud ja
koduvisiidid
Päeva- ja haiglaravi
põhjused
Kiirabi ja
erakorralise
meditsiini osakonna
andmed
Diagnostika ja
ravimenetlused,
protseduurid ja
seadmed
Tervishoiuteenuse
osutajate arv
Ravivoodid
Verekomponentide
tootmine ja
kasutamine
Tervishoiutöötajad
Tervishoiutöötajate
palk
Tervishoiuteenuse
osutajate
majandustegevus
Tervishoiu
kogukulud
Tervist edendavad
asutused

Pigem ei
sobi

Pigem
sobivad

Sobivad
täiesti

Ei ole
kasutanud

Ei sobi üldse

Pigem ei
sobi

Pigem
sobivad

Sobivad
täiesti

Ei ole
kasutanud

Elanike tervise
enesehinnang
Toitumine, kehaline
aktiivsus ja
kehamassiindeks
Alkoholi tarvitamine,
suitsetamine,
seksuaalkäitumine,
narkootikumide
tarvitamine
Elanike hinnangud
tervishoiusüsteemile
ja arstiabile
Ravimistatistika

8 Palun andke hinnang andmebaasis ja väljaannetes avaldatud
tervisestatistiliste andmete detailsusele *
Palun valige kõige sobivam vastus:
Kindlasti ei Pigem ei ole
ole piisavalt piisavalt
detailsed
detailsed
Tervisestatistika
üldiselt
Sünnid ja abordid
Surmad
Tuberkuloosiandmed
Pahaloomuliste
kasvajate (vähk)
andmed
Muud
haigestumusandmed
Ambulatoorsed
vastuvõtud ja
koduvisiidid
Päeva- ja haiglaravi
põhjused
Kiirabi ja
erakorralise
meditsiini osakonna
andmed
Diagnostika ja
ravimenetlused,

Pigem on
piisavalt
detailsed

Kindlasti on Ei ole neid
piisavalt
andmeid
detailsed
kasutanud

Kindlasti ei Pigem ei ole
ole piisavalt piisavalt
detailsed
detailsed
protseduurid ja
seadmed
Tervishoiuteenuse
osutajate arv
Ravivoodid
Verekomponentide
tootmine ja
kasutamine
Tervishoiutöötajad
Tervishoiutöötajate
palk
Tervishoiuteenuse
osutajate
majandustegevus
Tervishoiu
kogukulud
Tervist edendavad
asutused
Elanike tervise
enesehinnang
Toitumine, kehaline
aktiivsus ja
kehamassiindeks
Alkoholi tarvitamine,
suitsetamine,
seksuaalkäitumine,
narkootikumide
tarvitamine
Elanike hinnangud
tervishoiusüsteemile
ja arstiabile
Ravimistatistika

Pigem on
piisavalt
detailsed

Kindlasti on Ei ole neid
piisavalt
andmeid
detailsed
kasutanud

9 Palun andke hinnang tervisestatistika usaldusväärsusele *
Palun valige kõige sobivam vastus:
Ei ole üldse Pigem ei ole
usaldususaldusväärne
väärne
Tervisestatistika
üldiselt
Sünnid ja abordid
Surmad
Tuberkuloosiandmed
Pahaloomuliste
kasvajate (vähk)
andmed
Muud
haigestumusandmed
Ambulatoorsed
vastuvõtud ja
koduvisiidid
Päeva- ja haiglaravi
põhjused
Kiirabi ja
erakorralise
meditsiini osakonna
andmed
Diagnostika ja
ravimenetlused,
protseduurid ja
seadmed
Tervishoiuteenuse
osutajate arv
Ravivoodid
Verekomponentide
tootmine ja
kasutamine
Tervishoiutöötajad
Tervishoiutöötajate
palk
Tervishoiuteenuse
osutajate
majandustegevus
Tervishoiu
kogukulud
Tervist edendavad
asutused

Pigem on
Ei ole neid
On väga
usaldusandmeid
usaldusväärne
väärne
kasutanud

Ei ole üldse Pigem ei ole
usaldususaldusväärne
väärne

Pigem on
Ei ole neid
On väga
usaldusandmeid
usaldusväärne
väärne
kasutanud

Elanike tervise
enesehinnang
Toitumine, kehaline
aktiivsus ja
kehamassiindeks
Alkoholi tarvitamine,
suitsetamine,
seksuaalkäitumine,
narkootikumide
tarvitamine
Elanike hinnangud
tervishoiusüsteemile
ja arstiabile
Ravimistatistika

10 Kust olete peamiselt saanud infot tervisestatistika ja
terviseuuringute andmebaasi kohta? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:
Meediast (sh Internetist/Facebookist/Twitterist)
Tervise Arengu Instituudi kodulehelt
Tervise Arengu Instituudi töötajalt
Tervisestatistika teabepäevalt
Mõnelt teiselt Tervise Arengu Instituudi ürituselt
Mujalt

11 Märkisite, et saite tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi
kohta infot mõnelt teiselt Tervise Arengu Instituudi ürituselt või
mujalt. Palun nimetage see üritus või infoallikas:
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
° Vastus oli 'Mujalt' või 'Mõnelt teiselt Tervise Arengu Instituudi ürituselt ' küsimusele '10
[INFOALLIKAS09]' (Kust olete peamiselt saanud infot tervisestatistika ja terviseuuringute
andmebaasi kohta?)
Kirjutage vastus siia:

12 Kas te jälgite tervisestatistika avaldamiskalendrit? *
Jah
Ei

13 Kuidas hindate Eesti tervisestatistika kvaliteeti võrreldes teiste
Euroopa riikidega? *
Palun valige kõige sobivam vastus:
Halvem
Tervisestatistika
üldiselt
Sünnid ja abordid
Surmad
Tuberkuloosiandmed
Pahaloomuliste
kasvajate (vähk)
andmed
Muud
haigestumusandmed
Ambulatoorsed
vastuvõtud ja
koduvisiidid
Päeva- ja haiglaravi
põhjused
Kiirabi ja
erakorralise
meditsiini osakonna
andmed
Diagnostika ja
ravimenetlused,
protseduurid ja
seadmed
Tervishoiuteenuse
osutajate arv
Ravivoodid
Verekomponentide
tootmine ja
kasutamine
Tervishoiutöötajad
Tervishoiutöötajate
palk
Tervishoiuteenuse
osutajate
majandustegevus
Tervishoiu
kogukulud
Elanike tervise
enesehinnang
Toitumine, kehaline

Samasugune

Parem

Ei oska öelda

Halvem

Samasugune

Parem

Ei oska öelda

aktiivsus ja
kehamassiindeks
Alkoholi tarvitamine,
suitsetamine,
seksuaalkäitumine,
narkootikumide
tarvitamine
Elanike hinnangud
tervishoiusüsteemile
ja arstiabile
Ravimistatistika

14 Palun kirjutage, milliseid tervisestatistilisi andmeid ja analüüse
vajate, kuid pole leidnud:
Kirjutage vastus siia:

15 Täiendavad kommentaarid:
Kui midagi olulist jäi ütlemata või selleks polnud sobivat lahtrit, tehke
seda palun siin.
Kirjutage vastus siia:

16 Millisesse kasutajarühma Te kuulute? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:
Riigiasutuse töötaja (ministeeriumid, ametid, Riigikogu)
Maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse töötaja
Haigekassa töötaja
Raviasutuse töötaja
Tervisevaldkonna erialaliidu või kutseühingu liige
Ravimite või meditsiiniseadmete tootmise ja/või müügiga tegeleva asutuse töötaja
Teadus-, arendus- või haridusasutuse töötaja
Rahvusvahelise organisatsiooni (sh Eurostat, WHO) töötaja
Meediaettevõtte töötaja
Muu ettevõtte või ühingu töötaja
Õpilane või tudeng
Muu

17 Märkisite, et kuulute kasutajarühma "Muu." Palun täpsustage oma
vastust.

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
° Vastus oli 'Muu' küsimusele '16 [KASUTAJARYHM14]' (Millisesse kasutajarühma Te
kuulute? )
Kirjutage vastus siia:

Täname teid, et vastasite ankeedile.

