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Gripiuuring 2012

Tellija: Terviseamet
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Uuringukeskus Klaster...

...on 2005. aastal asutatud turu- ja sotsiaaluuringute 
läbiviimisega tegelev ettevõte
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Käesoleva uuringu eesmärgid:

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna 
hoiakud gripi suhtes
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Käesoleva uuringu metoodika

• Veebiküsitlus eelvärvatud veebipaneeli liikmete seas

• Valim representatiivne elanikkonna suhtes

• Vanusepiirid 16+ eluaastat

• Küsitlusperiood – nov 2012

• N = 500 respondenti

• Statistilise vea piir 95% usaldusnivool +/- 3,1%
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I: Kas olete plaaninud ennast 
vaktsineerida sellel sügisel?



6

6%
7%

25%

61%

2011

Jah

Jah, kui minu arst soovitab

Jah, kui vaktsineerimine on tasuta

Ei

Kas olete plaaninud ennast vaktsineerida 
sellel sügisel?

5%
4%

24%

67%

2012

Jah, plaanin

Ei, sest olen juba vaktsineeritud

Ei ole selle peale mõelnud

Ei
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II:Mis on peamine põhjus, miks 
olete vaktsineeritud (või 

plaanite vaktsineerimist lähimas 
tulevikus)?
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Mis on peamine põhjus, miks olete 
vaktsineeritud (või plaanite vaktsineerimist 
lähimas tulevikus)?

Vält ida enda haigest umist

Vält ida t eist e nakat amist

(Pere)arst  soovit as

Hoiduda t üsist ust est

Olla eeskujuks t eist ele

% 25% 50% 75% 100%

78%

2%

7%

12%

2%
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III: Miks Te ei ole vaktsineeritud 
gripi vastu?
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Miks Te ei ole vaktsineeritud gripi vastu?

Vaktsineerimine on liiga kallis

Vaktsiinist ei ole kasu haiguse ennetamisel

Vaktsiin on ohtlik tervisele

Vaktsiin võib tekitada allergiat

Ei tea kus saab vaktsineerida

Vaktsiinil võib olla kõrvaltoimeid

Vaktsineerima minek on tülikas

Perearst ei soovita vaktsineerimist

% 25% 50% 75% 100%

18%

18%

11%

10%

2%

26%

10%

2%
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IV: Kui Teie arst soovitaks 
vaktsineerida end gripi vastu, 

kas Sa sellisel juhul laseksid end 
vaktsineerida?
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Kui sinu arst soovitaks vaktsineerida end 
gripi vastu, kas Sa sellisel juhul laseksid 
end vaktsineerida?

28%

33%

38%

2011

Jah Ei Ei oska öelda

12%

38%

31%

19%

2012

Jah

Ei

Ainult siis, kui vaktsineerimine on tasuta

Ei oska öelda
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V: Kas Teie perearst on Teil 
soovitanud käesoleval või mõnel 

eelmisel aastal ennast 
vaktsineerida gripi vastu?
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Kas Teie perearst on Teil soovitanud 
käesoleval või mõnel eelmisel aastal 
ennast vaktsineerida gripi vastu?

7%

60%

15%

17%

Jah Ei

Ei mäleta / Ei oska öelda Ei ole perearsti juures käinud
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VI: Kui koolis/tööl oleks 
võimalus vaktsineerida end gripi 

vastu tasuta, kas Sa sellisel 
juhul laseksid end 
vaktsineerida?
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Kui koolis/tööl oleks võimalus 
vaktsineerida end gripi vastu tasuta, kas Sa 
sellisel juhul laseksid end vaktsineerida?

49%

29%

21%

2011

Jah Ei Ei oska öelda

36%

40%

24%

2012

Jah Ei Ei oska öelda
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VII: Juhul kui Teie peres on 
lapsi – kas plaanite oma lapsi 

vaktsineerida?
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12%

32%

14%

42%

Jah

Jah, kui minu arst soovitab

Jah, kui vaktsineerimine on tasuta

Ei

8%

19%

17%

50%

Jah

Jah, kui minu arst soovitab

Jah, kui vaktsineerimine on tasuta

Ei

Juhul kui Teie peres on lapsi – kas plaanite 
oma lapsi vaktsineerida?

2011 2012

Mõlema diagrammi puhul on arvestatud nende respondentide seast osakaalud, kelle on lapsi
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VIII: Gripp erineb 
„külmetushaigustest“ kuna ...
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Gripp erineb „külmetushaigustest“
kuna...

Ei erine üldse

Suremus on suurem

Levib laialdasemalt

On raskema kuluga

On nakkavam

Tüsistusi on rohkem 

Gr ipi vast u saab vakt sineerida

% 25% 50% 75% 100%

2%

27%

50%

54%

56%

64%

76%

2011

Ei erine üldse

Suremus on suurem

Levib laialdasemalt

On raskema kuluga

On nakkavam

Tüsistusi on rohkem 

% 25% 50% 75% 100%

4%

24%

41%

52%

45%

66%

2012
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IX: Mis põhjusel oleks 
otstarbekas ennast gripi vastu 

vaktsineerida?
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Mis põhjustel oleks otstarbekas ennast 
vaktsineerida?

Ei ole üldse vaja vakt sineerida

Töölt  puudumise aeg võib kest a nädalaid 

Tüsistust e t agajärjel võib surra 

Gr ipijärgseid t üsist usi on palju

Gr ipijärgsed t üsistused võivad olla rasked 

Haiguse kulg on raske, erit i suur oht  on saada t üsistusi last el ja vanemaealist el

Ennast  vaktsineerides vähendan oma lähedast e ( lapsed, eakad)  riski haigestuda grippi

% 25% 50% 75% 100%

18%

27%

24%

36%

46%

45%

36%
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Mis põhjustel oleks otstarbekas ennast 
(lapsi, vanemaealisi) vaktsineerida?
Muutus 2011 > 2012

Ei ole üldse vaja vakt sineerida

Töölt  puudumise aeg võib kest a nädalaid 

Tüsistust e t agajärjel võib surra 

Gr ipijärgseid t üsist usi on palju

Gr ipijärgsed t üsistused võivad olla rasked 

Haiguse kulg on raske, erit i suur oht  on saada t üsistusi last el ja vanemaealist el

Ennast  vaktsineerides vähendan oma lähedast e ( lapsed, eakad)  riski haigestuda grippi

-100% -75% -50% -25% % 25% 50% 75% 100%

-16%

-10%

-14%

-9%

-15%

-16%

-28%
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X: Kust saate peamiselt infot 
gripi kohta?
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Kust saate peamiselt infot gripi kohta?

Ajalehtedes, ajakirjadest

Telekanalitest

Raadiost

Perearstilt

Sotsiaalmeediast

Sõpradelt, tuttavatelt

Terviseameti veebilehelt

% 25% 50% 75% 100%

65%

53%

28%

23%

11%

29%

14%



26

Aitäh!
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Uuringukeskus Klaster

www.klaster.ee
info@klaster.ee

Tel 730 4590


