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2022 auditeerimine

Auditeerimine=sõbralik etteteatatud kolleegide külastus, mille raames hinnatakse 
vaatluse/vestluse käigus, kas vastavalt kvaliteedijuhisest tulenevad indikaatorid on 
täidetud või mitte ja antakse soovitused/mõtted - a) kuidas neid saavutada võiks; 
b)miks neid on vaja

Meeskond reeglina koosneb 2 perearstist(või perearst/resident; perearst/pereõde) 
+ 1 külalisauditeerija (HK, SOM, TA; Riigikantselei)

Toimib kuni 30.08.22



Keda külastatakse

1. Kõik keskused, kes täitsid eesti.ee asuva 
küsitluse ja said kas esmakordsele A või 
B tasemele vastava punktisumma 
(16-20)

2. Esmatasandi arengukava koostamise 
raames kõik väikeste maakondade 
keskused, sh need, millega alustas arst 
tööd käesoleval aastal

Kokku 184 keskust



Maakondliku külastamise tulemuse - Läänemaa näide
Läänemaal on 10 perearstikeskust, neist 8 on üksikpraksised, 1 kahe nimistuga praksis  ja 1 nimistu, mis 
kuulub Venoresti alla(1 nimistu Kihnu, 1 nimistu Tori)

Kokku on Läänemaal 11 nimistut

Nimistud paiknevad 5 erinevas piirkonnas: Haapsalu(7), Taebla(1), Pürksi (1), Martna/Kullamaa (1); Risti 
(1)
1 nimistul 11st on hetkel ajutine asendaja, so 9% nimistutest

10.05.2022 seisuga teenindavad Läänemaa perearstid kokku  20172 inimest, keskmine nimistu suurus 
1833

5 nimistut on suuremad kui 2000 inimest. Kõige suurem Haapsalus Krista Raag nimistu,  kuhu kuulub 
2459 inimest 

Hea tahte leppe 1600 suuruse nimistu piirsuuruse ületab 7 nimistut.

Alla 1200 suurusega nimistuid on Läänemaal 1, kõige väiksem Pürksis, Tiina Prooväli nimistu, kuhu 
kuulub 580 inimest.



Läänemaa kokkuvõtte jätk

7 arstil on käesolevalt kehtiv resertifitseerimine. 1 arst ei oma veel perearsti kutset
Pereõdede pädevus hindamine või piisav kogus koolituspunkte on puudu 3 keskuses

3 keskuses puudub vastuvõtule registreerimise põhjuste kandmine programmi

Uuringufondi täitmine aastal 2021 varieerus 45-100%. Kusjuures 3 keskusel jäi täitmine 
alla 60% ja 1 keskusel oli täitmine 100% või üle selle. Aasta varem, ehk 2020 oli UF 
täitmine 52-96%
Teraapiafond, mille sisse kuuluvad füsioteraapia, logopeediline ja psühholoogiline abi oli 
täidetud 2021 väga tagasihoidlikult - varieerudes 7%- 52%, samas teraapiafondi täitmine 
2020 oli 3-79%

Perearstikvaliteedisüsteemis(PKS) - krooniliste haigete jälgimine, haiguste ennetamine 
saavutas 2020 a tulemuse 4 keskust
Praksiste akrediteerimissüsteemis 2020 aastal hinnati A tasemele 2 keskust; B 
tasemele 6 keskust, 2 keskust F tasemele, 



Suurim iseärasus on toimiva tervisekeskuse puudumine, grupipraksiste vähesus

Muret teeb, et Läänemaal arstid on kõik suhteliselt samavanused ja noori arste ei ole 
Läänemaale hetkel tulemas

Piirkonda oleks vaja Kvaliteedijuhise rakendusjuhisest tulenevalt koolitusi: 1.patsiendi 
ohujuhtumitega tegelemine; 2.dokumenteerimine arstidele/õdedele;
Inkubatsiooniprojekti tuleks kaasata praktiliselt kõik Läänemaa arstid

Vajalik oleks mõelda, kuidas KOV saaks motiveerida noori asuma tööle Läänemaale - 5-10a 
perspektiiv suhteliselt kurb

Mõtted seoses Läänemaaga



KVALITEEDIJUHEND/RAKENDUSJUHIS





https://www.perearstiselts.ee/component/edocman/perearsti
praksiste-kvaliteedijuhise-rakendusjuhis/viewdocument/442
?Itemid=

https://www.perearstiselts.ee/component/edocman/perearstipraksiste-kvaliteedijuhise-rakendusjuhis/viewdocument/442?Itemid=
https://www.perearstiselts.ee/component/edocman/perearstipraksiste-kvaliteedijuhise-rakendusjuhis/viewdocument/442?Itemid=
https://www.perearstiselts.ee/component/edocman/perearstipraksiste-kvaliteedijuhise-rakendusjuhis/viewdocument/442?Itemid=
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