Eesti Tervise Fondi 2009 aasta tegevusaruanne
Eesti Tervise Fond on heategev sihtasutus, mis loodi 25. Mail 2007. Sihtasutuse eesmärk on
parandada Eesti rahva tervist ja pikendada aktiivset eluiga.
2009 aasta oli Eesti Tervise Fondile väga tegus aasta, projektide käive ulatus 4 miljoni kroonini
ning viidi läbi mitmeid olulisi projekte.
Tervisesaated ETV-s
Koostöös rahvusringhäälinguga ning produtsent Toomas Lepaga loodi rida huvitavaid tervisesaateid,
mida võis vaadata igal pühapäeval ETV-s. Saadete vaadatavus oli 40 000–50 000 (osadel saadetel
kuni 80 000 vaatajat). Eesti juhtivad arstid rääkisid erinevatel teemadel, kuidas vältida haiguseid, olla
terve ning taastada tervist. Lisaks oli nõuanded asjatundjatelt ja teistelt tervisega seotud isikutelt.
Saadetes propageeriti tervislikku eluviisi ning anti nõu liikumisharjumuste kujundamisel ning
säilitamise. Osa tervisesaadetest on nähtavad Elioni digi-TVs ja www.arst.ee Tervisesaate
rubriigis.
Südameterviseprojekt
Koostöös prof. Margus Viigimaaga arendati südame tervisega seotud ennetuslikke tegevusi ning
teadlikkust südamehaigustest ja nende ennetamisest.
Tervise teemalised diskussioonid
Aprillis 2009

toimus diskussioon eesti rahva tervise teemadel Meditsiiniraamatukogus koos

ajakirjaga Hippokrates. Osales ka Evelin Ilves. Teemaks oli ülekaal ning selle vältimine.
Oktoober 2009 – Ideekonkurss Kuidas parandada Eesti rahva tervist? Auhinnad said Mai-Liis Karring
idee eest, et kõikides asulates peaks olema planeeritud kergliiklusteed, mis oleksid turvalised ning
heas korras, et inimesed saaksid eelistada jalgratast autode asemel.
Sirje Salu idee oli regulaarsest tervisekontrollist, mille läbinud saaksid soodushinnaga või tasuta
ujumise või treeningupääsme.
Marit Kiljako pakkus välja üleriigilise mehe tervise päeva, mis julgustaks mehi pöörduma arsti
poole ning avastama tervisehädasid võimalikult varakult.

Nüüdisaegsed kommunikatsioonivahendid
Koostöös RIAga (Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega) viidi ellu projekt „Meditsiinitöötajate ekeskkonna teenuste kasutamise teadmiste ja oskuste taseme tõstmine”, mille eesmärk oli õpetada
arstidele ja meditsiiniõdedele üldiste e-teenuste, tugevate autentimisvahendite (ID-kaardi ja mobiilID) ja digitaalallkirja kasutamist. Plaanis hõlbustada ravimite kohta käiva info leidmist internetis, et
aidata inimestel orienteeruda keeruliste nimede rägastikus.
Televisioon noorte terviseks
Euroopa Noored Eesti büroo toetusega teostatud projekt, kus loodi noorte kaasabil kaks telesaadet
ning podcastid Youtube internetikeskkonda, kus noored ise rääkisid seksuaalelu teemadel ning
probleemidest. Saadete vaadatavus oli 60 000 inimest. Hetkel on podcastid jätkuvalt üleval You
tube keskkonnas.
Oktoober 2009 - koostöös Vähiliiduga Heategevuskontsert „ All You need is love“ Estonia
kontserdisaalis.
Koostöös Vähiliiduga korraldati eelmisel aastal heategevuslik kontsert „All You Need is Love”, mille
tulu läks rinnavähi ennetustegevuseks. Biitlite loomingul põhineval kontserdil astusid üles Maarja-Liis
Ilus, Ivo Linna, Kaire Vilgats, Kristjan Kasearu, Eesti eurolaulu võitja, noor ja andeks lauljatar Sandra
Nurmsalu, Siim Aimla ansambel ning Otsakooli Bigband. Seda et rinnavähk on Eestis tõsine probleem,
näitab uute diagnooside hulk: umbes 650 uut juhtu aastas, kusjuures haigestunud on üha nooremad
naised. Heategevuskontserdil osalesid ka Eesti president, mitmed ministrid ja välissaatkondade
esindajad.
Aasta arsti valimine
Aasta arsti valik on olnud juba pikkade traditsioonidega protsess. Sellel aastal valiti tiitlikandjat juba
kaheksandat korda. 2009. aasta auväärse tiitli pälvis neurokirurg dr Rein Vilu. Varasematel aastatel
on aasta arstid olnud perearst dr Urve Prits, lastearst dr Priit Reedik, kiirabiarst dr Tina Metsar,
ortopeed dr Vello Linnamäe, kardioloog dr Ilja Lapidus, dr Sven Lindström ja naistearst dr Aivar
Ehrenberg. Hääli oma lemmikarstile sai anda portaalis www.arst.ee.
2009. a aruandeperioodil sõlmiti 2 töövõtu lepingut, kellele arvestati töötasu kokku 226 088 krooni.
Juhatuse liikmele tehtud väljamaksed töövõtu lepingu alusel moodustasid 9 000 krooni, nõukogu
liikmetele töötasusid ei makstud.
2009. a. sihtasutuses töötajaid ei olnud.
Suhtarvud
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Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2009 – puhaskasum 2008)/puhaskasum 2008*100
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
ROE (%) = puhaskasum/ netovara kokku* 100
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