
"Kas Eesti haiglad on efektiivsed ja 
pakuvad kvaliteetset ravi?" 

15 aastat ravikindlustuse 
süsteemi   26. aprill 2007



Haiglavõrk 2007

Haiglavõrgu arengukava haiglad 19
Aktiivravihaiglad 8
Erihaiglad 10
Taastusravihaiglad 5
Hooldushaiglad/õenduskodud 21



Haiglaravi kättesaadavus
Geograafiline kättesaadavus
70 km, 1 tund autosõitu

Ajaline kättesaadavus
Ambulatoorne ravi 4 nädalat
Haiglaravi  8 kuud

Rahaline kättesaadavus
Voodipäevatasu
Taastusravi omaosalus
Pikaajaline hooldus





Haiglaravi kvaliteet

Miinimumnõuded
personalile, töövahenditele
ruumidele
Patsientide rahulolu
uuring, arstiabi kvaliteedi komisjon
Professionaalse kvaliteedi tagamine
koolitus, pädevushindamine, ravijuhised, 
kliinilised auditid

Tervishoiusüsteemi korraldus ja juhtimine



Haiglaravi kvaliteet (II)

Arstiabi kvaliteet 
Suhtlemine patsiendi ja tema lähedastega
Patsiendi õigused ja kohustused
Patsiendi liikumine haiglas 
Tugiteenuste juhtimine
Kommunikatsioonijuhtimine
Infosüsteemide juhtimine
Organisatsiooni juhtimine



Haiglavõrgu efektiivsus

Voodite arv
Keskmine ravil viibimise aeg
Haiglaravil viibivate isikute arv
Ravivoodite hõivatus
Päevaravi osakaal
Esmatasandi teenuste ja hoolduse     
kättesaadavus ning kvaliteet
Haigla kui organisatsiooni efektiivsus
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Aktiivravi voodikohad 100 000 elaniku kohta
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Keskmine haiglas viibitud aeg (ainult aktiivravihaiglad)



Olulisemad probleemid

Tervishoiutöötajate nappus
Amortiseerunud infrastruktuur
Suhteliselt pikad ravijärjekorrad
Päevaravi teenuste madal osakaal eriarstiabis
Esmatasandi ja hooldusteenuste halb 
kättesaadavus
Ühtse süsteemi puudumine ravi kvaliteedi ja 
haiglate efektiivsuse hindamiseks



Peamised tegevused haiglavõrgu edasi 
arendamiseks on seotud haiglavõrgu 

korralduse, rahastamisega,
personali ja infrastruktuuriga. 



Korralduse meetmed

Optimaalne haiglavõrk
Haiglaravi tsentraliseerimine erialati
Kvaliteedijuhtimisesüsteemide edasi 
arendamine 
Esmatasandi teenuste paketi laiendamine ja 
arendamine
Hoolduse süsteemi arendamine



Meetmed personalijuhtimiseks

Tervishoiutöötajate planeerimine ja 
koolitamine
Motivatsiooni ja pädevushindamise süsteemi 
edasi arendamine
Ravi standardiseerimine
Erakorralise meditsiini ja geriaatria alase 
pädevuse tõstmine 



Rahastamise meetmed

Tegevuspõhise kuluarvestuse ja rahastamise 
jätkamine
Kulude kontroll
Motivaatorite rakendamine ambulatoorse ravi, 
päevaravi ja –kirurgia osakaalu tõstmiseks
Esmatasandi teenuste ja hooldusteenuste (sh 
hospitsi teenuste) piisav rahastamine.



Meetmed infrastruktuuri parandamiseks

Kapitali- ja amortisatsioonikulude tagamine 
teenuseosutajatele tasemel, mis võimaldaks 
viia haiglad vastavusse kaasaegsete 
standarditega ning varustada vajaliku 
tehnoloogiaga kvaliteetsete teenuste 
osutamiseks 
Ehitusprojektide planeeri-
mine ja teostamine



















Tänan tähelepanu eest!

Ivi Normet
www.sm.ee
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