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1992 – Tõenduspõhine meditsiin (EBM)

Parimate teadusandmete integreerimine kliinilisse praktikasse, 

arvestades ja väärtustades patsiendi sotsiaalseid ja eetilisi tõekspidamisi

Sackett DL. EBM: how to practice and teach EBM. 2000 



1997 - Tõenduspõhine rahvatervishoid  (EBPH)

Analoogne EBM-ile, kuid eripäraks on suunatus inimeselt rahvastikule / 

paikkonnale, nende tervisenäitajatele, tervise kaitsele ja haiguste tõrjele, 

samuti tervise säilitamisele ja edendamisele. 

Tegevuste, sealhulgas interventsioonide planeerimine, rakendamine ja 

hindamine rahvastikus arvestades parimaid teadustulemusi ja praktilisi 

kogemusi ning konkreetse paikkonna demograafilisi, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi erisusi.

Jenicek M. Epidemiology, evidence-based medicine and evidence-based public health. 1997 J.Epidemiol. 

7(4).187-197 



EBPH – Efektiivne rahvatervishoiu programmide ja poliitika 

arendamine, rakendamine ja hindamine, mis põhineb:

teaduslikel printsiipidel ja metodoloogial

 parimal ja efektiivsel info(teadus)materjalide kasutamisel

 sobivatel käitumismudelitel

 optimaalsel rahvatervishoiu programmide planeerimisel

Arvestades:

sihtrühma demograafiliste iseärasustega

paikkonna vajaduste, eelistuste ja sotsiaalsete ning kultuuriliste 

erisuste või väärtushinnangutega

elluviijate professionaalseid oskusi ja kogemusi

Brownson, R.C. et al. Evidence-based public health:a fundamental concept for public

health practice. Ann.Rev.Public Health. 2009. 30:175-201



Niisiis on tõenduspõhine rahvatervishoid kombinatsioon 

tõenduspõhisest praktikast ja rahvastiku tervisest:

Antud ajahetkel parimate tõendusmaterjalide kaalutletud, 

selgesõnaline ja arukas rakendamine praktiliste otsuste tegemisel, 

mis on

rakendatud konkreetse paikkonna ja rahvastiku tervise kaitsele, 

haiguste tõrjele, tervise säilitamisele ja parendamisele

Kui EBM on suunatud indiviidile, siis EBPH rahvastikule ja paikkonnale 



Kust tulevad andmed - epidemioloogia



„He saved lives but didn‟t touch anyone. He took medicine out of 

the lab and put it in society.' Conrad Keanes, 2008

Sir Richard Doll (1912-2005)





Rahvatervishoid (EPIDEMIOLOOGIA)

•Tervishoiu statistika

•Haiguste esinemine rahvastikus

•Suremus

•Levimus

•Elulemus

•Preventsioon, interventsioonide tõhusus

•Prognoosid ja modelleerimine

Molekulaarne epidemioloogia

Geneetiline epidemioloogia

Nakkushaiguste epidemioloogia

Kliiniline epidemioloogia (kliinilised katsed)



Kirjeldav ja analüütiline epidemioloogia

 Kirjeldav epidemioloogia

Kogub, kontrollib ja analüüsib haigestumisega seotud

näitajaid rahvastikus

 Analüütiline epidemioloogia

Kasutades kirjeldava epidemioloogia tulemusi ja

teadmisi biomeditsiinist püstitab ja kontrollib hüpoteese

haiguse tekkepõhjuste kohta
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Ekspositsioonid ja haigused



Preventable Causes of Disease

•B E I N G S 

•Biological factors and Behavioral Factors

•Environmental factors

•Immunologic factors

•Nutritional factors

•Genetic factors

•Services, Social factors, and Spiritual factors

JF Jekel, Epidemiology, Biostatistics, and Preventive Medicine, 1996



Paradigma muutus

sotsiaalmajanduslikud ekspositsioonid

sotsiaalne ebavõrdsus 

elukvaliteet

molekulaarbioloogia

Põhjuslikkus

Eksperiment / vaatlus

randomiseeritud kliinilised katsed

Terviseandmete privaatsus ja õigusaktid

kliiniliste ja epidemioloogiliste uuringute tulevik?



Eelnevad kogemused

Teadmised

Ekspertiis

Tõenduspõhine rahvatervishoid (EBPH)

Otsused praktiliseks tegevuseks
• Programmid

• Poliitika

•Interventsioonid

Paikkonna vajadus

Poliitika

Ressurss

Brownson et al, Evidence-based public health: a fundamental concept for public health practice.

Annu Rev Public Health. 2009

Tõenduspõhisus uuringutest

(epidemioloogia)



1. Püstita 
küsimus

2. Hinda 
võimalusi

3. Vii läbi 
otsing

4. Tööta välja 
programm ja 

hinda 
rakendamise 

võimalusi

5. Planeeri 
ja  vii ellu 
tegevused

6. Hinda 
programmi 
või poliitika 

tõhusust

Tõenduspõhise rahvatervishoiu 

rakendamine



Miks tõenduspõhisus on vajalik

Toetudes uutele teadusandmetele ja programmide hindamise 

tulemustele, saab

põhjendada programmide vajadust

rakendada efektiivsemaid interventsioone

lõpetada või muuta ebaefektiivseid tegevusi

optimeerida ressursse

põhjendada RT programme eri huvigruppidele ja finantseerijatele, 

sealhulgas erinevate tasemete poliitikutele



EBPH kui protsess

 Defineeri küsimus

 Otsi parimaid tõendusmaterjale 

 Hinda kriitiliselt  olemasolevaid andmeid ja ressursse

 Tööta välja või kohanda olemasolev

 Rakenda ellu

 Hinda tulemusi (lähemaid ja kaugemaid)

Jaga kogemusi ja publitseeri 



Tänud kuulamast!


