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Tervishoiuteenuste kättesaadavuse komponendid
• Ajaline kättesaadavus – millal?
• Geograafiline kättesaadavus – millistel erialadel kus teenust
osta?
– eesmärgiks tagada ühtlane ravi kättesaadavus kogu Eestis
– aluseks teenuse osutamise optimaalsus, jätkusuutlikkus ja
kvaliteet
• Rahaline vaade
– tervishoiusüsteemi stabiilsus ja jätkusuutlikkus
– patsiendi vaates vajalik tagada, et nõutav omaosalus ei tekita
vaesumist ja seeläbi olulist barjääri vajaliku diagnostika ravi
kasutamiseks (mis viib ühtlasi ühiskonna suuremate kulutusteni
haiguste hilises staadiumis diagnoosimise ja ravi tõttu)
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Ootajad, kes pääsevad eriarsti vastuvõtule ravijärjekorra
maksimumpikkuse piires
Rahalise ressursi vähesusest tingitud ootajaid
Raviasutuse vähesest võimsusest (personali vähe, ruumi puudus jne.) tingitud ootajaid

Patsiendi valikul (arsti, aja valik) kauem ootajaid

Ambulatoorse plaanilise eriarstiabi ravijärjekordade
pikkused haiglaliikide lõikes seisuga 01.10.2015
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Haigekassa eriarstiabi lepingute täitmine
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Eriarstiabi teenuste mahud on püsinud stabiilsena,
samal ajal kui kindlustatute arv väheneb
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Perearstiabi arengud 2010-2014,
sel aastal lisandus täiendavalt teraapiafond
(Tuhandetes eurodes)
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Eriarstiabi ooteaegade mõjutamise komponendid –
RAVIKINDLUSTUSE tase (1)
Eelarve planeerimine, sisendiks:
• tervishoiuteenuste maakondliku nõudluse hindamine
• ooteaegade info
• ravijuhu keskmiste maksumuste analüüs
Ravi rahastamise lepingute üldtingimuste täitmise tagamine
• lepingute sisulise haldamise terviklik arendamine
• ravijärjekordade info kasutajasõbralikkus haigekassa kodulehel
Haigekassa klienditeeninduse arendamine ravikindlustatute
informeerimiseks ja abistamiseks

Eriarstiabi ooteaegade mõjutamise komponendid –
RAVIKINDLUSTUSE tase (2)
Ravikindlustuse korraldus – tervikliku patsiendikäsitluse
tagamine koos efektiivse ressursikasutuse ja rahastamise
arendamisega
•

perearstisüsteemi toimimise ja rahastusmudeli arendamine

•

eriarstiabi planeerimise arendamine, sh geograafilise pakkumise
põhimõtete ja ooteaegade arvestamine

•

iseseisvate õendusvastuvõttude arendamine

•

koduõenduse ja statsionaarse õendusabi võimaluste kasutamine

•

eriarsti visiiditasude regulaarne ülevaatamine

Eriarstiabi ooteaegade mõjutamise komponendid –
RAVIKINDLUSTUSE tase (3)
Integreeritud ja kvaliteetse ravi põhimõtete soodustamine
• e-konsultatsiooni jt e-teenuste arengu motiveerimine
• IT-süsteemide arengu toetamine terviseandmete terviklikkuseks

• ravikvaliteedi indikaatorite arendamise toetamine nii esmatasandil
kui eriarstiabis
• 2015. aastal koostööprojekt Maailmapangaga „Estonia- Toward
Integrated Health Care“, II etapp 2016-2017
Strateegilise ostmise tugevdamine
• ravijuhu põhiselt ostmiselt kättesaadavuse ja kvaliteedi ostmisele
• koduõendusteenuse jm teenuste pakkumine esmatasandi osana
• rahalise hüvitise rakendamine täiendava võimalusena

Eriarstiabi ooteaegade mõjutamise komponendid –
TERVISHOIUSÜSTEEMI tase
Kehtiva õigusruumi võimalused
• fookus perearstisüsteemi arendamisele
• digisaatekirja ja ühtse e-registratuuri rakendamine

• personalivajaduse analüüs ja sellele vastav koolitustellimus
• TIS võimaluste arendamine
Õigusruumi arendamist vajavad

• saatekirjade nõude sisseviimine ravikindlustuspaketi eriarstiabi
erialadel
• ravijärjekordade pidamise nõuete ülevaatamine

• patsiendi vastutuse suurendamine

Haigekassa konkreetsed tegevused kvaliteetse
eriarstiabi õigeaegse kättesaadavuse tagamisel
• esmatasandi teenuste järjepidev arendamine
• e-konsultatsiooni erialade suurendamine
• digisaatekirjade arendamises aktiivne osalemine

• teenuste nõudluse metoodiline hindamine eelarve ja lepingute
planeerimise esimese etapina
• geograafilise kättesaadavuse põhimõtete rakendamine
• võrgustamise toetamine
• saatekirjade kasutamise rahvusvahelise praktika analüüs, järgmiste
sammudena arutelud erialadega ja ettepanekud saatekirja
nõude laiendamiseks

• saatekirja nõude ja sisukuse tulemusena plaanilise ravi ooteaja
nõuete diferentseerimine

Eriarstiabi areng ja haigekassa lepingute
planeerimise põhimõtted

Osapooltel on vajadus selgete põhimõtete järgi
Ostja
 planeerimiseks peavad olema ühtsed põhimõtted
Pakkuja
 võib arenguid kavandada oma suva kohaselt, samas on
kasulik teada ostja põhimõtteid
Tarbija
 soovib süsteemist aru saada
Kõigile osalistele ja avalikkusele on oluline otsuste ja
tegevuste läbipaistvus ja selgus, perspektiiv

Tervishoid on kiirelt arenev valdkond
Tervishoiusüsteemi arengut mõjutavad nii
rahvusvahelised suundumused kui Eestis toimuv:

 tervisetehnoloogiad võimaldavad üha enam osutada
statsionaarse ravi asemel teenuseid ambulatoorse visiidi
käigus või päevaravina
 kõrgtehnoloogia rolli suurenemine
 regionaal- ja keskhaiglate võimekuse kasv tänu EL
struktuurfondide toetusele

 perearstiabi kasvav roll tervishoius
 iseseisva õendusabi arenemine

Strateegiline ostmine piiratud ressursside
tingimustes
Eesmärk on tagada, et ravikindlustuse ostuotsused
toetaksid ka pikemas perspektiivis
 kaasaegse tõenduspõhise tervishoiusüsteemi jätkusuutlikku
arengut, sh

 teenuste ühetaolist kättesaadavust
 ressursside optimaalset kasutust
 ravikvaliteeti, st parimat tulemust kindlustatule
Planeerimise aluseks on metoodiline lähenemine

Tervishoiuteenuste (THT) nõudluse hindamine
• THT nõudlus on kindlustatute vajadus tervishoiuteenuste
kasutamiseks, mis tuleneb nende terviseseisundist
• Nõudlust hinnatakse kindlustatu vaates maakondlikus lõikes
eeldades, et üldjuhul ei sõltu kindlustatu ravivajadus olulisel
määral tema elukohast ja EHK ülesanne on tagada teenuste
ühtlane kättesaadavus üle Eesti
• EHK hinnang THT nõudlusele on ravikindlustuse võimaliku
mahu e kindlustusjuhtude arvu ja nende maksumuse
hinnang
• Hinnatud nõudlus viiakse kooskõlla ravikindlustuse eelarve
rahaliste võimalustega

Teenuste geograafilise kättesaadavuse planeerimine
algab kindlustatutest
Kindlustatutel on õigus valida teenuseosutajat, samas on
planeerimisel oluline arvestada inimeste paiknemist, lähtutakse

• maakondlikust haldusjaotusest st kindlustatud isikute
paiknemisest maakonniti
• senisest teenusekasutusest kindlustatu kohta
maakonnas, Eesti keskmisest teenusekasutusest kindlustatu
kohta ja kindlustatute liikumisest
• pikemas perspektiivis hinnatud maakondlikust
nõudlusest tervishoiuteenuste järele

Arvestades kindlustatute paiknemist on eristatud
neli erialade kättesaadavuse taset
Tase I – kättesaadavus on tagatud Eestis ühes kohas
Tase II – kättesaadavus on tagatud Eestis kahes kohas
Tase III – kättesaadavus on tagatud maakondades, kus on
kindlustatute arv on suurem kui 70 000
Tase IV – kättesaadavus on tagatud igas maakonnas

• Geograafilise kättesaadavuse põhimõtete üheks põhialuseks
on eeldus, et tervishoiuteenuste osutamise optimaalsus ja
kvaliteet on saavutatav, kui meditsiinilisele ressursile nii
personali kui ka tehnoloogia osas on tagatud piisav
töökoormus teenuse osutamise kohas

Geograafilise kättesaadavuse põhimõtete
määramise peamised eesmärgid ravitüüpide lõikes
Tagada kvaliteetsete teenuste õigeaegne osutamine, sh
• ambulatoorses eriarstiabis on eesmärgiks kasutada
optimaalselt Eesti tervishoiutöötajate tööjõuressurssi

• statsionaarses eriarstiabis on eesmärgiks tagada
raviasutuste statsionaarse ravi pakkumise, sh haiglaraviga
seotud kallihinnalise meditsiinitehnoloogia optimaalne
geograafiline paigutus haigekassa strateegilise ostuga
• päevaravis on eesmärgiks parandada osutatavate
teenuste, sh kirurgilise ravi kättesaadavust statsionaarse
ravi asemel
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Geograafilise kättesaadavuse põhimõtete
rakendamine lepingutes
• IV taseme erialade teenuseid peaks kindlustatul
olema võimalus saada oma kodumaakonnas
─ IV taseme ambulatoorsed erialad kattuvad üldhaiglate
lepingutes olevate ambulatoorsete erialadega
─ statsionaarsete erialade osas on lepingutes planeeritud
vastavus luua 2016. aastaks
─ vajadusel kuulutab haigekassa välja täiendavate partnerite
valiku
• III taseme erialadel ei pea üldhaigla teenuseid
tagama
─ kui üldhaigla osutab III taseme erialasid, siis on tal
võimalus seda teha üldkirurgia või sisehaiguste erialade
lepingu raames

Tervikliku ostustrateegia rakendamisest
• Nõudlus on ravikindlustuse mahu (e kindlustusjuhtude arvu ja
nende maksumuse) hinnang ja aluseks haigekassa eelarve
planeerimisele
• Geograafilise kättesaadavuse põhimõtted määravad, milliste
erialade teenuseid me ostame Eesti erinevates kohtades.
• Haigekassa hindab iga-aastaselt nii tervishoiuteenuste nõudlust kui
ka geograafilise kättesaadavuse põhimõtete ajakohasust

• Eriarstiabi lepingud valmivad mõlema põhimõtte rakendamise
koosmõjus
• GKS põhimõtete täielik rakendamine toimub kuni 3 aastase perioodi
jooksul

Kokkuvõtteks
tervikliku strateegilise ostmise rakendamisest ja
eriarstiabi tervishoiuteenuste kättesaadavusest
• GKS põhimõtete ja võrgustumise eesmärk tagada, et ravikindlustuse
strateegilised ostuotsused toetaksid ka pikemas
perspektiivis kaasaegse tõenduspõhise tervishoiusüsteemi
jätkusuutlikku arengut, sh
– kvaliteetsete tervishoiuteenuste ühetaolist kättesaadavust,
– tervishoiusüsteemi ressursside optimaalset ja efektiivset kasutust
– ravikvaliteeti, mis kokkuvõttes tagab parima tervisetulemi
kindlustatule
• Tervishoiuteenuste õigeaegse kättesaadavuse tagamine ja plaanilise
ravi ooteaegade ohjamine nõuavad kompleksseid mitmekülgseid
tegevusi.

