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Haigekassa eelarve kasvab 2013. aastal 7% 



 

 

 

 

 

 

Eesmärgiks on tagada ravikindlustushüvitiste 

kättesaadavus kasutades ravikindlustusvahendeid 

otstarbekalt 

• tervishoiuteenuste kulud on eelarve olulisim osa 



 

 

 

 

 

 
Teadlikkus ja ennetamine on jätkuvalt olulised 

• tellime 2013. aastal  tervisetehnoloogiate 

hindamise soolevähi sõeluuringu efektiivse 

rakendamise kohta Eestis; 

• alustame 2013. aastal uut teavituskampaaniat 

patsientide õigustest ja kohustustest,  

• jätkame teavitamist mõistlikust ravimikasutusest 

• toetame laste hambahaiguste ennetavatele 

läbivaatustele suunamist tõhustades teavitust  

 

 



 

 

 

 

 

 

Perearstisüsteem on arenev 

• II pereõe lisandumine  

• kvaliteedisüsteemis uued indikaatorid 

• koostöös E-Tervise, Eesti Perearstide Seltsi ning 

tervishoiuteenuse osutajatega avardame 

perearstide e-konsultatsiooni võimalusi 

 



 

 

 

 

 

 

Eriarstiabi lepingumahud on stabiilsed 



 

 

 

 

 

 

Päevaravis on jätkuvalt potentsiaali 

• analüüsime osutatud tervishoiuteenuseid, teeme 

lepingupartneritele ettepanekuid päevaravis 

osutatavate teenuste osakaalu tõstmiseks 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hooldusravi kasvab eelkõige statsionaarse arvelt 

• samas peame oluliseks parandada ka koduõe 

teenuse kättesaadavust 



 

 

 

 

 Tervishoiuteenuste loetelu jõustumine 1.märts 2013 

• tõstetakse piirhindades tervishoiutöötajate 

palgakomponenti hooldajatel 13,7%, õdedel 9,7% 

ja arstidel 6,1% 

• pikendatakse eriarsti esmase vastuvõtu aega 5 

minuti võrra 

• suurendatakse arsti ja õe tööaega voodipäevades 

keskmiselt 4 minuti võrra arstil ja õel 17 minuti 

võrra 

 



 

 

 

 

 Teenuste loetelu struktuuri ja sisu kaasajastamine 

• ortopeedia  operatsioonid ja protseduurid  

• taastusravi voodipäevad ning protseduurid, nende 

rakendustingimused eesmärgiga vastavalt 

vajadustele diferentseeritum teenuste kasutus 

• kiiritusravi teenused 

• ravimiteenuste piirhindade muutmine tulenevalt 

toimeainete maksumuste muutustest  

 

 



 

 

 

 

 Uued tõenduspõhised ja kulutõhusad 

tervishoiuteenused, olemasolevate muutmine: 

• 2012. aastal oli menetluses 91 taotlust, neist:  

– uute teenuste lisamise ettepanekuid 53 

– nt lisatakse 

• ECMO-aparaadi kasutus  

• kirurgilise navigatsioonisüsteemi kasutus 

• uus raviskeem pankreasekasvaja korral   

• perearstidele e-konsultatsioon tervise 

infosüsteemi vahendusel 

  

 



 

 

 

 

 

 
Tagame ressursside otstarbeka kasutamise hinnates 

tõenduspõhisust ja kulutõhusust 

• Kulu - ressursid konverteeritud rahaühikusse 

• Tulu  - kasu inimese tervisele 

– võidetud eluaastad 

– kvaliteedile kohandatud eluaastad 

• Võimaldavad samadel alustel hinnata ja võrrelda 

erinevate erialade tegevuste tulemust 

• Toetame Tartu Ülikooli juurde 

tervisetehnoloogiate hindamise keskuse 

arendamist 

 

 



 

 

 

 

 Tagame ühetaolise ja vajadustele vastava 

tervishoiuteenuste kättesaadavuse 

• Ravijärjekorra aruande eesmärgid: ülevaade 

vastuvõtul käinute tegelikest ooteaegadest, aitab 

leida lepingupartneriga ühiselt lahendused 

kättesaadavuse tagamiseks 

• 2013.aastast uus ambulatoorsete ooteaegade 

aruanne, mis on täiendavaks sisendiks 

– HVA haigla esitab eelmisel kuul esmasel 

vastuvõtul käinud isikute tegeliku keskmise 

ooteaja erialade lõikes 

 



Teeme tervishoiuteenuste osutajatega koostööd 
kvaliteedistandardite  arendamisel 

• Jätkub raviarvete andmete kasutamine tagasisideks 

– aruande koostamine ja avaldamine oli Eestis 
esmakordne, samas maailmas laialt levinud 
praktika 

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/kvaliteet/tagasiside 

– aruande eesmärk: 
• haiglasiseselt töö analüüsimine; 
• erialaspetsialistidele võrdleva info pakkumine  

– regulaarne, sisu täieneb koostöös partneritega 

• lisaeesmärgiks andmete kasutusmugavuse 
suurendamine 

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/kvaliteet/tagasiside


Soodustamaks tõenduspõhiseid, kohalikke olusid 
arvestavaid kliinilisi otsuseid toetame uute Eesti 
ravijuhendite koostamist ja rakendamist 

• Protsess on arstiteaduskonna ja WHOga koostöös 

uuendatud, kasutusel “Eesti ravijuhendite 

koostamise käsiraamat”, kus sisaldub:  

– teema valik, kliiniliste küsimuste püstitamine   

– tulemusnäitajate määratlemine 

– metoodilised juhised tõenduspõhiste allikate 

leidmiseks 

– põhimõtted soovituste koostamiseks ja 

sõnastamiseks 

– rakenduskava arvestades Eesti olusid 

 

 



Ravijuhendid seavad standardi 

• Valminud esimene ravijuhend  „Täiskasvanute 
kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ 

• Ravijuhendite nõukoda valis 2012. aastal 3 
ravijuhendi teemat: 

– Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil 

– Enimlevinud ärevushäirete ravi perearstiabis  

– Haavaravi ja lamatiste ennetamine 

• 2013. a kevadel valitakse järgmised 3 teemat 

• Arendame veebilehte www.ravijuhend.ee 

 

 

http://www.ravijuhend.ee/


Standarditele vastavust hinnatakse audititega 

• kliiniliste auditite käsiraamatu uuendamine 
eesmärgiga rakendada Eestis parim rahvusvaheline 
praktika 

– osapoolte kaasatuse kasv (eelarutelud) 

– rakendada enam võrdlevat analüüsi 

– oluliste puuduste korral auditeeritute abinõude 

rakendamine 

• kliiniliste auditite täiendkoolitus 2013 kevadel 

• auditite kvaliteedi parandamiseks ja ladusamaks 

korralduseks arendame edasi auditeerijate 

elektroonilist töökeskkonda 

 



2012 II poolaastal alustatud auditid 

• Müokardiinfarktiga patsiendi käsitlus Eesti haiglates 

• Kuni 7-aastaste laste antibakteriaalse ravi 
põhjendatus perearstiabis 

• Äge pankreatiit – järelaudit  

• Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi kvaliteet  

• Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet – järelaudit 



 

 

 

 

 

 

Soodusravimite kasutus tõuseb, omaosalus languses 

• prognoosime 7,5 milj soodusretsepti 

• 50% ravimite maksimaalmäära kaotamisest lisakulu 

• viime Retseptikeskuse  infosüsteemi 2013. aastal 

üle haigekassa taristule 



 

 

 

 

 

 

Meditsiiniseadmed on järjest kasvav valdkond 

• 30 uut ettepanekut, neist 20 positiivse lõppega 

• kõige enam lisaressurssi diabeedi ohjamisele 

 



 

 

 

 

 

 

Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulu kasvab 5% 

• Peamisteks mõjuriteks palgatõus ja tööhõive 

• 2013 juurutame täielikult  elektroonilise 

töövõimetuslehe, andes tööandjatele võimaluse 

andmete elektrooniliseks edastuseks  



 

 

 

 

 

 

EL- hüvitisi mõjutab jõustuv direktiiv,  

lisaks 

• õigus saada teises liikmesriigis viibides 

vajaminevat arstiabi 

• teises liikmesriigis elades igasugust arstiabi 

• plaanilist ravi välisriigis, kui on täidetud nõuded 



 

 

 

 

 

 

Keskpikk vaade 

• 2013 täpsustame 4-aasta tulude ja kulude 

prognoosi ja keskpika eelarve koostamise 

põhimõtteid 

 



 

 

 

 

 

 

Pikaajaline vaade 

• töötame koostöös välja ravikindlustuse eelarve 

pikaajalise prognoosi metoodika 



Fookuses jätkuvalt: 

• Perearstisüsteemi tugevdamine 
– sh kättesaadavus õhtutundidel 

• HVA-haiglate tulevik 
– teenuste tagamine kindlustatutele sõltumata elukohast 

• E-Tervise võimaluste kasutamine nii kättesaadavuse 
kui kvaliteedi tagamiseks 
– tugevdame koostööd Eesti E-Tervisega, leppides 2013. 

kokku konkreetsed koostöövaldkonnad  

• EL patsiendiõiguste direktiivi rakendumine 
– teavitamine õigustest, võimalustest ja kohustustest 

 



 

 

 

 

 

  
Head uut 2013. aastat! 

 

 


