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Tervishoiuteenuste kättesaadavus piirkondlikes- ja keskhaiglates veebruar  

2013 

 
 

Lisaks tavapärasele ravijärjekorra andmete kogumisele on haigekassa alates 2011. aastast 

suuremates haiglates  läbi viinud ka põhjalikuma pikkade ravijärjekordade kontrolli. 

Eesmärgiks on välja selgitada ambulatoorses eriarstiabis pikkade ooteaegade põhjuseid ja 

ravijärjekorda panemise tingimusi ning kasutada saadud teavet, et otsida koostöös 

lepingupartneritega  lahendusi kättesaadavuse parandamiseks. 

 

Haiglavõrgu arengukava haiglate poolt esitatud kontrollile eelneva kolme kuu ravijärjekorra 

aruannete andmete ja piirkondlike osakondade poolt tehtud ettepanekute alusel viidi 1. 

veebruaril 2013 kontroll läbi Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH), Ida-Tallinna 

Keskhaiglas (ITK), Lääne-Tallinna Keskhaiglas (LTKH), Tallinna Lastehaiglas (TL), Valga 

Haiglas ja Pärnu Haiglas.  

Haigekassa enda ettepanekul ei teostatud sel korral kohapealset kontrolli TÜ Kliinikumis 

(TÜK) vaatamata sellele, et ooteaeg mitmetel erialadel (neuroloogia, neurokirurgia, 

psühhiaatria, oftalmoloogia, ortopeedia, uroloogia, endokrinoloogia, kirurgia) ületas lubatud 

ooteaja ka 01.01.2013. seisuga vaid teha seda järgmise kontrolli toimumise ajal. Tartu 

piirkondlik osakond (PO) on varasemalt korduvalt kontrollinud TÜKi pikkade ooteaegade 

põhjuseid ning TÜKiga koostöös lahendusi otsinud. TÜK on lisanud ambulatoorse vastuvõtu 

aegu läbi residentide parema rakenduse ning  uute kohtade avamisega ja selle tulemusena on 

pikad ooteajad  mõnevõrra lühenenud ning sellega tegeletakse jätkuvalt.    

Keskhaiglatest jäi haigekassa ettepanekul aasta esimesest kontrollist välja ka Ida-Viru 

Keskhaigla, kus aasta alguse seisuga olid endokrinoloogia ja uroloogia erialadel pikemad 

ooteajad personali vähesuse tõttu. Uroloogia erialal  ravijärjekorra ooteaeg ületab lubatud piiri 

alates eelmise aasta novembrist (üks arst lahkus töölt). Haiglal toimuvad juba läbirääkimised 

uue spetsialisti leidmiseks. Endokrinoloogia erialal on pikad ooteajad püsinud pikemat aega. 

Kuigi haigla otsib pidevalt personali, ei ole  viimase aasta jooksul selles osas muutusi olnud.  

Sarnaselt varasemate  läbi viidud kontrollidega küsiti ka sel korral patsientidele pakutavat 

esimest vaba tasuta (st haigekassa poolt tasutavat) ja tasulist (inimese enda poolt tasutavat) 

vastuvõtuaega ning kui palju broneeritakse vastuvõtu aegu tagasikutsetele ja vältimatut abi 

(cito ajad) vajavatele patsientidele.   

 

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) kontrolliti eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule 

ooteaegu uroloogia, otorinolarüngoloogia, neuroloogia, ortopeedia, gastroenteroloogia ja  

kardioloogia erialal. Kontrollimise hetkel oli gastroenteroloogi vastuvõtule ooteaeg lubatud 

maksimumaja piirides, teistel erialadel ületas ooteaeg arsti vastuvõtule lubatud maksimumaja. 

Otorinolarüngoloogia, neuroloogia ja kardioloogia erialadel toimus sama kontroll ka 

18.09.2012. Neuroloogia ja kardioloogia erialal oli ooteaeg mõlemal kontrollil ca 8 nädalat. 

Otorinolarüngoloogia eriala on järjekord pikenenud kuuelt nädalalt üheksale nädalale.    

Kõikidel kontrollitud erialadel tõi raviasutus pika ooteaja põhjuseks tööjõu vähesuse. Harju 

piirkonna inimestel on aastate jooksul olnud ja on ka täna oluliselt suuremad raviasutuste 

valiku võimalused kui mujal Eestis. PERH on suurele osale patsientidest esimeseks valiku 

kohaks, kuigi teistes sama ravi teostavates raviasutustes on sageli võimalik vastuvõtule 

pääseda oluliselt lühema ooteajaga. Haigekassa poolne soovitus on küsida  ooteaegu  ka 
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teistes raviasutustes ja kasutada võimalust registreeruda mujale vastuvõtule (kus järjekord on 

lühem).  

Raviasutuse ettepanekud kättesaadavuse parandamiseks kontrollitud erialadel hõlmavad 

muuhulgas tervisepoliitilisi meetmeid nagu erialaspetsialistide ettevalmistuse ning Eestis 

töötamise motivatsiooni suurendamine. Lisaks on alates 1. märtsist 2013 kättesaadav uus 

teenus, mis võimaldab perearstidele eriarstiga e-konsultatsiooni ja peaks vähendama 

patsientide vajadust eriarsti poole pöörduda ning seeläbi annab võimaluse lühendada ooteaegu 

ja koormust eriarstiabisüsteemile.  

Vältimatut abi osutab erakorraline meditsiini osakond (EMO) ja eraldi cito aegu eriarstide 

vastuvõttude jaoks ei reserveerita.  

 

Lääne-Tallinna Keskhaiglas (LTKH) kontrolliti eriarsti ambulatoorse vastuvõtu ooteaegu 

psühhiaatria, gastroenteroloogia ja  endokrinoloogia  erialal. 

Kui varasemate kontrollide ajal ületas ooteaeg endokrinoloogia erialal maksimaalse 

kehtestatud  ravijärjekorra pikkuse, siis veebruari alguses oli see lubatud ooteaja piirides, kuid 

pidasime siiski vajalikuks olukorrast põhjalikumat ülevaadet saada.  

Psühhiaatria ja gastroenteroloogia erialal on muret tekitav, et nende erialade ravijuhud on 

osutunud kallimaks, mille tõttu haigekassaga kokkulepitud lepingumahu piires pääseb ravile 

vähem patsiente.  

Psühhiaatria erialal on pikkade ooteaegade peamiseks põhjuseks arstide vähesus. Lisaks  

hõlmab raviasutuse ettepanek kättesaadavuse parandamiseks ka tervisepoliitilisi meetmeid - 

erialaspetsialisti kättesaadavus paraneks, kui lihtsamate probleemidega tegeleks perearst ja 

kehtestataks saatekirja nõue.  

Kättesaadavuse parandamiseks hinnatakse vähemalt üks kord kvartalis koos raviasutuse ja 

haigekassaga üle kõikide erialade ooteajad. Kui on erialasid, kus teenust on osutatud 

planeeritust vähem, suunatakse vabanenud vahendid nendele erialadele, kus on vaja 

kättesaadavust parandada.  

Kõik vältimatut abi vajavad patsiendid teenindatakse väljaspool järjekorda ambulatoorset 

vastuvõttu teostava arsti poolt või suunatakse EMO-sse.  

 

Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) kontrolliti eriarsti ambulatoorse vastuvõtu ooteaegu  

uroloogia, veresoontekirurgia, ortopeedia, endokrinoloogia, oftalmoloogia, 

dermatoveneroloogia,  gastroenteroloogia ja reumatoloogia erialal. Võrreldes septembris 2012 

toimunud kontrolliga on lühenenud oftalmoloogia ja dermatoloogia eriala ravijärjekorrad, 

kuid gastroenteroloogia ja veresoontekirurgia ravijärjekorrad on pikenenud.  Vaid uroloogia 

erialal oli ravijärjekord lubatud maksimumpikkuse piires. 

Seoses ITK-s toimuvate IT-arendustega (uuele infosüsteemile üleminekuga) ei toimu alates 

21.12.2012.a. I-Patsiendi kaudu ööpäevaringne elektrooniline registreerimine. Muid kanaleid 

kasutades (nt telefoni teel, otse registratuuri kaudu) on esimesele vabale vastuvõtuajale 

registreerimine piiratud 3 kuuga. Häired elektroonilises registreerimises ei ole praeguseks veel 

taastunud. 

Kõikidel kontrollitud erialadel on raviasutuse ettepanek kättesaadavuse parandamiseks  

lepingu mahu suurendamine. Haigekassa hinnangul on kättesaadavus halvenenud, kuna 

ravijuhu keskmine maksumus on kokkulepitust kallimaks kujunenud ja lepinguga võrreldes 

raviti seetõttu arvuliselt vähem patsiente ja pikenesid ka ravijärjekorrad. 2013. aastal  on 

haigekassal plaanis lepingu jälgimist veelgi tõhustada ning koostöös raviasutusega leida 

lahendusi tekkinud probleemidele.    Kontrollitud erialadel on teatud arv vastuvõtte 
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reserveeritud vältimatut abi vajavate patsientide jaoks (sõltuvalt erialast ja nädalapäevast 1-20 

vastuvõtuaega päevas). Lisaks teenindab vältimatut abi vajavaid patsiente EMO.  

Erialade osas, kus tuleb ambulatoorsele arsti vastuvõtule oodata kauem kui 6 nädalat, on 

haigekassal plaanis läbirääkimised raviasutusega, et leida koos lahendusi kättesaadavuse 

parandamaks. 

Üldine haigekassa poolne soovitus, eriti Harju piirkonnas, on eriarsti vastuvõtule pöördumisel  

tutvuda erinevate asutuste pakutavate ooteaegadega ja eelistada  lühema ooteajaga raviasutusi.  

 

Tallinna Lastehaiglas (TL) kontrolliti eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule pääsemist 

oftalmoloogia erialal, kus ooteaeg esitatud aruannete põhjal ületas lubatud maksimumpikkuse. 

Võrreldes septembris 2012 toimunud kontrolliga on ravijärjekord isegi pikenenud. 

Raviasutuse selgituse põhjal on see tingitud arstide vähesusest ja  tegeletakse aktiivselt 

personali otsinguga. Noored arstid eelistavad töötada erasektoris ja silmahaiguste 

statsionaaris, seepärast ei ole õnnestunud leida uut silmaarsti lastehaiglasse ambulatoorsele 

tööle. Lisaks mõjutab ravijärjekorra pikkust hüppeliselt suurenev nõudlus kevad-suvisel 

perioodil seoses kooliminekutega. Raviasutusel on plaanis kevad-suvisel perioodil avada 

lisavastuvõtte kooliminejatele, et lühendada ravijärjekorda.  

 

Pärnu Haiglas kontrolliti eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule pääsemist endokrinoloogia, 

kardioloogia ja oftalmoloogia erialal. Kardioloogia ja oftalmoloogia eriala on pika ooteaja 

põhjuseks arstide puudus. Raviasutus otsib aktiivselt erialaspetsialiste, kuid seni tulemusteta. 

Endokrinoloogia erialal on kättesaadavuse parandamiseks planeeritud suurendada diabeediõe 

iseseisvaid vastuvõtte. 

Kõigil kolmel erialal on päevas üksikud ajad perearstidele, kes saavad vältimatut abi vajavad 

patsiendid suunata eriarstile.  

 

Valga Haiglas kontrolliti eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule pääsemist neuroloogia, 

pulmonoloogia, kardioloogia, reumatoloogia ja taastusravi erialal, kus viimaste 

ravijärjekordade aruannete põhjal olid ooteajad üle lubatud maksimumpikkuse.  

Taastusravis toob raviasutus pika ooteaja põhjusena välja rahalise põhjuse. Raviasutusel 

võimsust jätkub ja lepingumahu suurenemisel suudaks osutada teenust rohkem. Koostöös 

haigekassaga otsitakse lahendusi kättesaadavuse parandamiseks. 

Teistel kontrollitud erialadel on kättesaadavuse probleemid tingitud vastavate 

erialaspetsialistide vähesusest. Raviasutus otsib pidevalt erialaspetsialiste, kuid seni 

tulemusteta. 

 

Kokkuvõtteks: kõigi kontrollitud haiglate juhatustele on antud kontrolli tulemuste kohta 

tagasisidet ning palutud haiglapoolsete ettepanekute kohta kinnitust.  

Kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste kättesaadavuse küsimustega ja pikkade ooteaegade 

põhjuste väljaselgitamise ja neile lahenduste otsimisega tegeleb  haigekassa aktiivselt edasi.  

Järgmine regulaarne kontroll on plaanis haiglates läbi viia ka sügisel.  

Alates käesolevast aastast on haigekassa koostöös haiglatega täiendanud  ravijärjekorra 

aruandlust ja haiglad esitavad nüüd  lisaks tagasivaatavad andmeid reaalselt ravijärjekorras 

oodatud aja kohta. Käesoleva aasta esimese kvartali jooksul ühtlustatakse haigekassa ja 

haiglate koostöös andmete esitamise alused kõigis HVA haiglates. Avalikkusele saame 

esimese tulemusi – aprilli kohta esitatavates aruannetes esitatud andmed - tutvustada mai 

esimesel poolel. Alates käesoleva aasta märtsist on perearstidel võimalus kasutada ka e-
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konsultatsiooni endokrinoloogia ja uroloogia erialal, mis vähendab vajadust eriarsti 

vastuvõtule pöördumiseks ning seeläbi võimaldab lühendada ooteaegu.     

Täiendavat informatsiooni kättesaadavuse ja ravijärjekordade pidamise nõuete kohta leiab  
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/jarjekorrad  

 

 

Tervishoiuosakond 

 

14.03.2013 
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