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Eesti tervishoiu arengusuunad Eesti tervishoiu arengusuunad Eesti tervishoiu arengusuunad Eesti tervishoiu arengusuunad 
aastani aastani aastani aastani 2020202020202020

• sõnastab põhisuunad 
tervishoiusüsteemi arenguteks

• tegevuste ja investeeringute 
planeerimiseks RTA 2009-2020 
rakenduskavas ja aastastes 
tegevusplaanides.



Tervishoiusüsteemi arenguid 
mõjutavad trendid ühiskonnas 
�elanikkonna vananemine, vähenemine ja 
ümberpaiknemine;

�haigestumise kasv ja krooniliste haiguste 
esinemise sagenemine; 

�kasvavad ootused teenuste kvaliteedile ja 
kättesaadavusele;

�isikute vaba liikumine



Trendid tervishoius
�Meditsiini kiire areng (efektiivsemad ja 
säästvamad, samas kitsast kompetentsi 
eeldavad tehnoloogiad);

�kõrgtehnoloogilise aktiivravi koondumine 
kompetentsikeskustesse; 

�statsionaarse ravi vähenemine ja 
lühenemine, ambulatoorse ja päevaravi 
osakaalu kasv.

�Esmatasandi tervishoiu rolli 
tähtsustumine.



Esmatasandi tervishoiu Esmatasandi tervishoiu Esmatasandi tervishoiu Esmatasandi tervishoiu 
tegevussuunad aastani 2020tegevussuunad aastani 2020tegevussuunad aastani 2020tegevussuunad aastani 2020

� Esmatasandi „väravavahi“ rolli „väravavahi“ rolli „väravavahi“ rolli „väravavahi“ rolli 
tugevdamine, enam rõhku ennetusele

� Perearsti kõrval suurem meeskond, Perearsti kõrval suurem meeskond, Perearsti kõrval suurem meeskond, Perearsti kõrval suurem meeskond, 
õenduse ja ämmaemanduse õenduse ja ämmaemanduse õenduse ja ämmaemanduse õenduse ja ämmaemanduse rolli 
suurendamine

�Mitmekülgsete teenustevalikuga 
tervisekeskustessetervisekeskustessetervisekeskustessetervisekeskustesse koondumise toetamine koondumise toetamine koondumise toetamine koondumise toetamine 
ERF investeeringute abil

� Suurem koostöö eriarstiabiga (haiglatega)koostöö eriarstiabiga (haiglatega)koostöö eriarstiabiga (haiglatega)koostöö eriarstiabiga (haiglatega)



Esmatasandi põhiteenusedEsmatasandi põhiteenusedEsmatasandi põhiteenusedEsmatasandi põhiteenused

•perearsti ja perearsti ja perearsti ja perearsti ja ––––õe teenusedõe teenusedõe teenusedõe teenused

•koduõendusteenus

•füsioteraapia teenus

•ämmaemandusabi teenus



Esmatasandi teenusedEsmatasandi teenusedEsmatasandi teenusedEsmatasandi teenused

• koolitervishoiu teenus, 

• apteegiteenus,

• hambaraviteenus,

• psühholoogi või vaimse tervise õe teenus,

• töötervishoiuteenus,

• terviseteenused (sh nende teenuste 
osutamine perearsti- ja õe poolt),

• sotsiaalteenused (sotsiaaltöötaja 
nõustamine)



TervisekeskusedTervisekeskusedTervisekeskusedTervisekeskused
• Esmatasandi tervisekeskused Esmatasandi tervisekeskused Esmatasandi tervisekeskused Esmatasandi tervisekeskused 
tõmbekeskustes: tagavad tõmbepiirkonna 
(linna, linnaosa või valdade) elanikele lisaks 
perearstiabi ja –õe teenustele ka teised 
esmatasandi põhiteenusedesmatasandi põhiteenusedesmatasandi põhiteenusedesmatasandi põhiteenused (füsioterapeut, 
koduõde, ämmaemand)

• Maakondlikud tervisekeskused Maakondlikud tervisekeskused Maakondlikud tervisekeskused Maakondlikud tervisekeskused 
maakonnakeskustes:maakonnakeskustes:maakonnakeskustes:maakonnakeskustes: multifunktsionaalsed 
tervishoiukeskused maakonnakeskustes, kus 
esmatasandi tervisekeskus on eelistatult 
ühisel infrastruktuuril haiglaga



Haiglavõrgu ja eriarstiabi valdkonna Haiglavõrgu ja eriarstiabi valdkonna Haiglavõrgu ja eriarstiabi valdkonna Haiglavõrgu ja eriarstiabi valdkonna 
arendamise peamised tegevussuunadarendamise peamised tegevussuunadarendamise peamised tegevussuunadarendamise peamised tegevussuunad

� haiglate omavaheline tihedam 
koostöö ja liitumine 
vastutuspiirkondade printsiibil ehk 
võrgustumine,võrgustumine,võrgustumine,võrgustumine,

� parem seostamine esmatasandi parem seostamine esmatasandi parem seostamine esmatasandi parem seostamine esmatasandi 
tervishoiuga tervishoiuga tervishoiuga tervishoiuga maakondades läbi ühise 
taristu,

� pädevuskeskuste väljaarendamiseks 
investeeringute jätkamineinvesteeringute jätkamineinvesteeringute jätkamineinvesteeringute jätkamine ERF toel.



Kiirabi valdkonna arendamise 
peamised tegevussuunad
� kiirabiteenuse  ühetaolise ajalise kättesaadavuse ühetaolise ajalise kättesaadavuse ühetaolise ajalise kättesaadavuse ühetaolise ajalise kättesaadavuse 
ja sisulise kvaliteedi tagamine; 

� lähtuda kiirabi korralduses optimaalse suurusega optimaalse suurusega optimaalse suurusega optimaalse suurusega 
teenuseosutajate teenuseosutajate teenuseosutajate teenuseosutajate põhimõttest, et tagada 
võimekus vajadusel rakendada varuressursse 
põhiülesande täitmiseks kõrgenenud abivajaduse 
olukordades; 

� tõsta kiirabi operatiivse reageerimise võimekust kiirabi operatiivse reageerimise võimekust kiirabi operatiivse reageerimise võimekust kiirabi operatiivse reageerimise võimekust 
tervishoiualaste ja kannatanutega 
hädaolukordades abi tagamiseks.



Üldised kättesaadavust ja kvaliteeti Üldised kättesaadavust ja kvaliteeti Üldised kättesaadavust ja kvaliteeti Üldised kättesaadavust ja kvaliteeti 
parandavad ning süsteemi jätkusuutlikkust parandavad ning süsteemi jätkusuutlikkust parandavad ning süsteemi jätkusuutlikkust parandavad ning süsteemi jätkusuutlikkust 

tagavad tegevussuunad sh tagavad tegevussuunad sh tagavad tegevussuunad sh tagavad tegevussuunad sh 

• IT ja innovatiivsete lahenduste IT ja innovatiivsete lahenduste IT ja innovatiivsete lahenduste IT ja innovatiivsete lahenduste enama 
kasutamise toetamine,

• ravikvaliteedile suunatud tegevused ravikvaliteedile suunatud tegevused ravikvaliteedile suunatud tegevused ravikvaliteedile suunatud tegevused (sh nn
ravivigade raporteerimise ja mittesüülise 
patsiendikahjude hüvitamise süsteemi 
loomine),

• piisava personali tagamise piisava personali tagamise piisava personali tagamise piisava personali tagamise meetmed jpm
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