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Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel

Väärtustades inimest ja hoides tasakaalu
Rahvast teenides peame mõistma inimeste ja ühiskonna vajadusi ning olema võimelised erinevaid vajadusi arvestades tasakaalu hoidma indiviidi, ettevõtte ja kogukonna huvide ning ootuste vahel. Terviseametile usaldatud ülesannete ulatus on lai ning eduka tulemuse saamiseks tuleb meil iga päev teha
tihedat koostööd nii klientide ja partnerite kui ka kodanike ja meediaga. Kuna meie teemad puudutavad
iga Eesti inimest vahetult või kaudselt, on ootused meie inimestele kõrged ja piiripealseid olukordi palju.
Põhiteemad, millel lähiaastatel oma tähelepanu hoiame, on pikemalt lahti kirjutatud järgnevatel lehekülgedel. Strateegiline fookus on tervishoiukriisideks valmisolek ja vältimatu abi toimepidevus; nakkushaiguste ennetamine tervist kaitsvate harjumuste kaudu ja vaktsineerimise abil; kemikaalidest tingitud
mürgistuste ärahoidmine; tervishoiuteenuste kvaliteedi jälgimine ja meditsiiniseadmete turu järelevalve.
Nende suurte teemade taga on palju erinevaid tegevusi ja küsimusi – peamine, millest lähtume, on oht
inimeste tervisele. On selge, et ülesannete edukaks täitmiseks vajame ühtviisi nii oskust riske hinnata,
neid analüüsida kui ka võimet ettepoole vaadata, et oma tegevustega ennetada. Seega on meie jaoks oluline toimiv võrgustikukoostöö nii Eestis, Euroopas kui ka laiemalt. Me oleme asjatundlik, avatud ja hooliv
organisatsioon, kes hoiab ja väärtustab eelkõige inimesi.
Samavõrra kui meile on oluline iga Eesti inimene, on meile oluline ka iga inimene meie ametis. Sest
inimeste pühendumine, uudishimu ja arengutahe on see, mis aitab meil sammu pidada muutuva keskkonnaga. Me oskame ja tahame kuulata, kaasa mõelda, eest vedada, sest hoolime rahva tervisest.

MERIKE JÜRILO
Terviseameti peadirektor
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Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel

Kes ja miks me oleme?
Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnad
on tervishoid, nakkushaiguste seire, ennetus ja tõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus. Seadustest tulenevalt on meil nendes valdkondades nii korraldava kui ka järelevalvet
tegeva asutuse kohustused. Terviseamet (TA) on Euroopa Liidus (EL) Eesti pädev asutus vee terviseohutuse, nakkushaiguste, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete ohutuse valdkonnas.
Terviseameti eesmärk on ellu viia tervist toetavat ja parendavat elu- ja õpikeskkonna kujundamisele
suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervisepoliitikat.

Missioon: tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel.
Visioon: ennetusele orienteeritud tõenduspõhise tegevusega toetame tervisekaitse ja tervishoiuteenuste kvaliteedi arengut.
Et seda teha:
• Pakume avalikke teenuseid ja informatsiooni, mis võimaldab inimestel ja teenuse osutajatel teha teadlikke valikuid.
• Seirame ja hindame olukorda ameti tegevusvaldkonnas ning tegutseme ennetavalt.
• Arendame riskihindamise ja analüüsivõimekust.
• Tagame parima võimaliku ekspertteadmise ja koostöö tervisekaitse põhimõtete ja teenuste kvaliteedi
arendamisel, teadlikkuse suurendamisel ning ohuolukorrale reageerimisel.
• Tervist toetava elukeskkonna tagamiseks rakendame tervisekaitse nõudeid sotsiaal- ja õpikeskkonnale,
ilu- ja majutusteenustele, joogi- ja suplusveele ning nõudeid kosmeetikatoodetele ja kemikaalide käitlemisele.
• Turvalise ja inimesekeskse tervishoiusüsteemi tagamiseks rakendame nõudeid tervishoiutöötajatele,
meditsiiniseadmetele ja tervishoiuteenuse osutajatele.
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Meie väärtused
• Asjatundlik – tegutseme ja otsustame tuginedes nüüdisaegsetele teadmistele ning oskame valikuid
põhistada. Analüüsime oma tegevuste tulemusi ja märkame muutusi valdkonnas ning partnerite ootustes.
• Avatud – kaasame ja tahame olla kaasatud, kuulame ja oleme arusaadavad, jagame oma teadmisi
ning otsime aktiivselt uusi ideid ja koostöövorme.
• Hooliv – oleme toetavad, sõbralikud, õiglased ja lahendustele orienteeritud.
Mõned märgusõnad partnerite tagasisidest 2019. a jaanuaris:
„Avatus ja koostöötahe probleemide lahendamisel“
„Tõenduspõhine argumenteerimine ja kommunikatsioon immuniseerimise teemal“
„Tegevuslubade menetlusprotsessi sisuline kvaliteet, mitte keskendumine ruuminõuetele“
„Välismaalastest tervishoiutöötajate turule toomine võiks olla lihtsam“
„Patsiendi ohutuse edendamine, mitte lihtne kontrolltegevus (kas vastab määrusele) tervishoiuasutustes“
„Suurem panustamine hädaolukordadeks ja kriisideks“
„Inimeste teadlikkuse suurendamine tervist puudutavate otsuste langetamisel“
„Keskkonnatervise teemadel tugevam avalik kaasarääkimine“
„Koostöös võiks muutuda veel proaktiivsemaks“
„Rõhuasetust ennetusele“
Aastate 2019–2023 oluliste suundade sõnastamisel on terviseamet lähtunud rahvastikutervise arengukava (RTA) 2020–2030 eesmärkidest ning arenguvajadustest, mis tulenevad EL õigusruumi muutustest,
organisatsiooni senisest tegevusest valdkonnas ja partnerite ootustest.
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Terviseameti olulised tegevussuunad 2019–2023 RTA alaeesmärgid RTA eesmärk

Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel

Eesti inimeste eeldatav eluiga ja tervena elatud
aastate arv kasvavad ja ebavõrdsus tervises väheneb
Tervist toetavad valikud

Tervist toetav keskkond

Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine
ning kogukondade ja paikkondade võimestamine
tervise edendamisel

Tervist toetava keskkonna arendamine ja
elukeskkonnast tulenevate terviseriskide
hindamine ning vähendamine

Inimkeskne tervishoid
Inimkeskse tervishoiu arendamine
Kuivõrd toetab tervishoiusüsteem patsiendi
ohutust ja tervise edendamist?

Koostöö edendamine, eestvedamine ja teadlikkuse suurendamine
Nakkushaiguste
ennetamine &
immuniseerimisega
hõlmatuse tagamine

Kemikaalidest tingitud
tervisekahjude ja
mürgistuste
ennetamine

Meditsiiniseadmete
turujärelevalve
tagamine

Tervishoiu valmisoleku
tagamine
kriisideks

Tervishoiuteenuste
kvaliteedi seire

Põhiseaduse sätestatud tervisepõhiõiguse tagamisel peab riik võtma rahva tervise kaitseks kasutusele
ennetusmeetmeid. Rahvastiku tervise arengukavas 2020–2030 välja toodud lahendusteede üldeesmärk
on Eesti inimeste eeldatava eluea ja tervena elatud aastate kasv ning ebavõrdsuse vähenemine tervises.
Dokumendis kirjeldatud alaeesmärgid (tervist toetavad valikud, tervist toetav keskkond ja inimkeskne
tervishoid) ning põhimõtted panustavad üldeesmärgi saavutamisse ning annavad terviseameti tegevusele põhjendusi ja suuniseid.
Terviseameti 2019–2023 oluliste suundade all grupeeritud tegevused lähtuvad nii põhiseadusest kui
ka ameti põhimäärusest ning toetavad RTA alaeesmärkide saavutamist, mõjutades terviseameti pädevuse piires Eesti inimest ümbritsevat infovälja, elukeskkonda ja tervishoiusüsteemi kvaliteeti.
Põhitegevuse suundade ja ameti visiooni elluviimiseks on vaja ka terviseameti kui organisatsiooni
arengut. Organisatsiooni arengus keskendutakse lähiaastatel eelkõige inimeste kompetentside arendamisele, analüüsi ja andmehalduse võimekuse parandamisele, riskihindamisel põhinevale järelevalvele,
eesmärgistatud koostöö parendamisele ja ühistele väärtustele tugineva mõtteviisi kujundamisele.
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Terviseameti olulised põhitegevuse suunad
Koostöö edendamine, eestvedamine ja teadlikkuse suurendamine
Kooskõlas RTA alaeesmärkide põhimõtetena välja toodud koostöö, kogukondade kaasamise ja inimeste
võimestamisega, on oluline erinevaid sihtrühmi arvestavalt enam panustada ennetavatesse ja teadlikkust suurendavatesse tegevustesse. Tänases ühiskonnas tuleb ühise edu nimel pingutada koostöös nii
riigil, ettevõtetel, omavalitsustel kui kodanikel. Terviseameti üheks oluliseks panuseks ja tegevussuunaks on kindlasti ennetustegevus nii kohalikes võrgustikes, meedias ja sotsiaalmeedias kui läbi sihistatud kampaaniate, vahetute kontaktide kliendisuhtluses ja läbi trendide märkamise menetlustes.
Lisaks oleme osa EL kogukonnast ning teeme koostööd teiste Euroopa majanduspiirkonna pädevate
asutustega Eesti turujärelevalve tagamisel.
Selleks, et olla oma eesmärkide täitmisel edukad:
• Uuendame TA kodulehte ja teemalehti hariva ja teadlikkust suurendava rõhuasetusega.
• Panustame aktiivselt riiklikes ja regionaalsetes kriisi-, turvalisuse- ja tervisevõrgustikes.
• Veame eest tervishoiuteenuste kvaliteedi ja tervisekaitse edendamisele suunatud koostööd riigi- ja muude asutustega (sh Eesti haigekassa, ravimiamet, veterinaar- ja toiduamet, tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet, keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon,
politsei- ja piirivalveamet, tervishoiuteenuste osutajad, erialaühendused jt).
• Oleme pädeva asutusena aktiivne EL pädevate asutuste koostöövõrgustikes. Selle tulemusel on Eesti
seisukohad ja vajadused esindatud, arvestades Eesti elanikkonna ootuste ja terviseohutusega.
• Asetame strateegilise kommunikatsiooni ja elanikkonna teadlikkuse kujundamisel (sh ajakirjandus, infotunnid, koolitused, sotsiaalmeedia, teemalehed veebis jm) põhirõhu lähiaastatel:
·

kemikaaliohutusele ning mürgistuste ärahoidmisele.

·

nakkushaiguste ennetusel..

·

piiripealsetele teenustele ja toodetele (tervishoid vrd ebaravi, meditsiiniseade vrd mittemeditsiiniseade, tervishoiuteenus vrd iluteenus) ning nendega seotud riskidele.

·

esmatasandi tervishoiukorraldusele ja usaldusväärsuse tugevdamisele.
9
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Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel

Tervishoiu valmisolek kriisideks ja vältimatu abi toimepidevus
Tervishoiu valmisolek kriisideks on oluline arvestades nii inimkeskse tervishoiu arengueesmärki kui ka
siseturvalisuse ja riigikaitse vajadusi, sest igast kriisist saab varem või hiljem tervishoiukriis.
Tervishoiusüsteemi valmisolek kriisideks on aastaid olnud asutustepõhine, mistõttu täna puudub ülevaade tegelikest võimetest ja seega ka toimiv tervishoiusüsteemiülene kriiside juhtimisvõimekus. Siiani
on koolituste ja õppuste korraldus lähtunud iga asutuse parimast teadmisest, mistõttu puudub asutuste
ja valdkondade vaheline sidusus.
Kavandatud tegevuste tulemuseks on jätkusuutlik ja paindlik õppuste, koolituste ning hädaolukorra ja riigikaitselise ressursi (sh inimesed, vahendid) planeerimise ja haldamise süsteem, mille
eesmärk on kriisideks valmisoleku hoidmine ning kiire reageerimise tagamine.
Kriisideks valmisoleku tagamiseks on vajalik:
• TA kriisijuhtimisstruktuuri ja -reguleerimise meeskonna arendamine ning selle harjutamine ja kontrollimine riiklikel koostööõppustel.
• Hädaolukorraplaanide väljatöötamine ja kinnitamine ulatusliku mürgistuse, epideemia ning vältimatu
abi toimepidevuse katkemise olukorra lahendamiseks.
• Tervishoiuteenuse osutajate elutähtsa teenuse toimepidevuse plaanide uuendamine ja hindamine.
• Kiirabi uuendatud väljasõidukorra/-plaani rakendamine ning kiirabi välijuhi ametikohtade rakendamine.
• Kriisiolukorras kiirabi ja haiglate raadioside pidamise korra väljatöötamine/rakendamine.
• Kiirabi ja haigla õppuste ja riiklike õppuste süstemaatiline seire ja kitsaskohtadest õppimine, sh kiirabile
ja haiglatele standarditud kriisireguleerimise õppuste süsteemi loomine – kriisireguleerimise õppuste
läbiviimise korra ja nõuete kehtestamine ning rakendamine.
• Kiirabi ja haigla suurõnnetuse juhtimisalase koolituse standardimine, sh koolitajate sertifitseerimise ja
pädevusehindamise süsteemi kokkuleppimine, koolitusprogrammide ja -materjalide kinnitamine ning
vajadusepõhine uuendamine.
• Kiirabi ja haiglate kriisivõimekuse hindamise ja järelevalvemõõdikute väljatöötamine.
• Esmatasandi tervishoiuteenuse osutajate kaasamise põhimõtete väljatöötamine ja õppustel testimine.
• Tervishoiuteenuse osutajate tegevusvaru ja riikliku tervishoiuvaru põhimõtete ja haldamise uuendamine.
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Nakkushaiguste ennetus ja immuniseerimisega hõlmatuse tagamine
Nakkus- ja parasiithaigustesse suremus 100 000 elaniku kohta on võrreldes 2008. aastaga pisut kasvanud1, samas on nakkushaiguste süsteemne seire taganud olukorra stabiilsena püsimise. Kuid tervishoiunakkused on endiselt üks patsiendi tervist ohustavatest teguritest näiteks hospitaliseerimisel.2
Riikliku immuniseerimiskava kohase vaktsineerimisega hõlmatus on Eesti elanike seas hea, kuid märgata on mõningast langustrendi. WHO soovituse kohaselt peaks kaheaastaste laste hõlmatus immuniseerimisega olema 95 protsenti. Sellise vaktsineerituse taseme puhul peetakse nakkushaiguste puhanguid
vähetõenäoliseks ning need on kiirelt kontrolli alla saadavad. Eestis jäi 2018. aastal kaheaastaste laste hõlmatus sõltuvalt vaktsiinist vahemikku 92–93 protsenti.
Kavandatud tegevuste tulemusena on immuniseerimisega hõlmatus immuniseerimiskavas olevate haiguste osas piisav haiguste leviku vältimiseks.
Et hoida nakkushaiguste epidemioloogiline olukord riigis stabiilne ning nakkushaiguste levik jätkuvalt kontrolli all, tuleb:
• Tagada nakkushaiguste seiresüsteemi vastavus epidemioloogilisele olukorrale ning gripi ja zoonooside
laiendatud seire ning laboriseire.
• Analüüsida nakkushaiguste registrisse (NAKIS) laekunud andmeid, õigeaegselt avastada rühmaviisiliste
nakkushaiguste juhud. Tagada NAKISe kasutamise turvalisus ja koostöös osapooltega arendus, sh NAKISe liidendamine tervise infosüsteemiga.
• Peatada immuniseerimisega hõlmatuse langustrend ning hooajaliste haiguste osas tagada vaktsineeritute hulga kasv, sh ennaktempos vaktsineerida riskirühmad.
• Nõuetekohasuse kontrolli tegemine, et riiklikult hangitud immuunpreparaatide käitlemise süsteem tagab vaktsiinide säilimise ja logistika. Ravimite ehtsust kontrollitakse.
• Korrastada tervishoiuga seotud infektsioonide seire, andmete kogumine muuta järjepidevamaks.
• Antimikroobse resistentsuse (AMR) seire koostöös veterinaar- ja toiduametiga Euroopa ühisprogrammi
Üks Tervis (One Health) raames, mille eesmärk on infektsioone ennetada ning ravimresistentsust vähendada nii humaan- kui ka veterinaarmeditsiini valdkonnas.
• Täita terviseameti riiklik referentfunktsioon kaheksas nakkushaiguste uuringuvaldkonnas täismahus,
sh juurutada antimikroobse resistentsuse seire.
1
2

Peamised surmapõhjused 100 000 elaniku kohta Eestis 2008. ja 2017. aasta võrdluses. Allikas: Statistikaamet
Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The economics of patient safety. Strengthening a value-based approach to reducing
patient harm at national level https://www.oecd.org/els/health-systems/The-economics-of-patient-safety-March-2017.pdf
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Kemikaalidest tingitud tervisekahjude ja mürgistuste ennetamine
Kemikaalide vale kasutamine võib põhjustada pahaloomulisi kasvajaid, lootekahjustusi, astmat, kesknärvisüsteemi häireid, hingamisteede ja allergilisi haigusi ning paljusid muid tervisekahjustusi.
Kemikaalid võivad organismi sattuda sissehingatava õhuga, imendumisel läbi naha, limaskestade ja
seedeelundite ning lootele ema organismi kaudu. Mõni kosmeetikatoodetes sisalduv kemikaal võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Allergiaid põhjustavad enamasti säilitus- ja lõhnaained.
Kavandatud tegevuste tulemusena on Eesti turule lubatud kemikaalid märgistatud nõuetekohaselt, informatsioon terviseriskide vältimiseks kasutajale on tagatud ning turult on eemaldatud
tervisele ohtlikud tooted. Mürgistusteabekeskus nõustab pidevalt inimesi ja tervishoiuteenuse osutajaid, et ohujuhtumite puhul tagada kiire abi. Eesmärk on inimeste võimestamine vajaliku informatsiooni kättesaadavuse abil ja elukeskkonnast tulenevate terviseriskide vähenemine. RTA üldeesmärk on
aastaks 2030 vähendada mürgistusi 1⁄4 võrra (võrreldes 2017. aastaga).
Eesmärgi täitmisel on oluline:
• Seirata tooteid ja teenuseid ning teha turujärelevalvet tervist kahjustavate kemikaalide ja ühendite osas.
Sellesse kategooriasse kuuluvad nii kahjulikule käitumisele õhutava tegevuse, eksitava reklaami, lubamatu tegevuse ja mittenõuetekohase märgistusega seotud juhtumite menetlemine.
• Käivitada ja läbi viia elukeskkonnast tulenevate terviseriskide vähendamiseks ja tõenduspõhiste otsuste
toetamiseks põlevkivi arengukava projektid.
• Joogi-, ujula- ja suplusvee riskipõhine järelevalve, mille tulemusel koostatakse ja uuendatatakse ka
suplusvee profiile.
• Elanike ja tarbijate teadlikkuse suurendamiseks teha kemikaaliteave lihtsal kujul kättesaadavaks ja
suurendada koolitus- ja koostöötegevuste abil (haiglate, koolide võrgustikes) teadmisi kemikaalidest ja
mürgistusohtudest .
• Mürgistusteabe teemalehe arendus (www.16662.ee).
• Mürgistusteabekeskuse tehnoloogiliste vahendite arendamine., Siia alla kuuluvad muuhulgas niis kõnekeskuse funktsionaalsuse parendamine, menetluskeskkonna uuendamine, antidootide haldus.
• Liidenduda Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) uue mürgistusteabekeskuste tsentraalse andmebaasiga ja
teha mürgistusalaste ohujuhtumite puhul koostööd partneritega Euroopa Liidust.
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• Mürgistusjuhtumite käsitlemise kvaliteedi arendamiseks ja valmisoleku tagamiseks II astme kliinilise
konsultatsiooni võrgustiku kujundamine koostöös tervishoiuteenuse osutajatega.
• Arendada terviseameti eksperte ja järelevalvekompetentse arvestades muutuvat keskkonda ja vajadusi
nii partnerasutuste kui ka ettevõtete nõustamisel kemikaalide ja mürgistuste valdkonnas.
• Arendada kemikaalide hindamise valdkonnas inimtoksikoloogia võimekust.

Meditsiiniseadmete turujärelevalve tagamine
Kasvav internetiturg, uued meditsiiniseadmete EL määrused ja Eesti õigusruumi muutused on meditsiiniseadmete turujärelevalve valdkonnas tekitamas tõsiseid proovikive, mistõttu on kasvanud ja kasvab
Eesti pädeva asutuse vastutus.
Kavandatud tegevuste tulemusena on meditsiiniseadmete valdkonnas saavutatud vajalik kompetentside kasv ja meditsiiniseadmete registri (MSA) arendus ning tagatud süsteemne meditsiiniseadmete turujärelevalve. Eesmärk on olukord, kus Eesti turul olevad meditsiiniseadmed ei kujuta
õigel kasutamisel ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale ning nende toime on tagatud, see omakorda toetab tervishoiuteenuste kvaliteeti ja RTA eesmärke.
Võtmetegevused:
• Süsteemne meditsiiniseadmete turujärelevalve tagamaks, et turu osapooled täidavad oma kohustusi. Ainult nõuetele vastavate ja nõuetekohaselt turule viidud meditsiiniseadmete hüvitamine riigi poolt
(koostöö sotsiaalkindlustusametiga ja EHK-ga ning MSA arendus). Defektsete seadmete kahjust teavitamist soodustada (tootjate vastutuskindlustuse süsteemi juurutamine). Uute huvipoolte teadlikkuse tagamine, et nii tagada kohustuste täitmine. Kliiniliste hinnangute kokkuvõtete ja väidete kontroll (nii TA kui
ka turu osapooled). Internetimüügi seire ja tarbijate teadlikkuse suurendamine (hambalaborid, registri
kasutamine info saamiseks jne).
• (Haigla)keskkonnas kasutatavate seadmete ohutuse tagamine nii patsiendile, kasutajale kui ka kõrvalviibijale (sh ohujuhtumitest teavitamine, kliiniliste uuringute toimumiskohtade auditeerimine).
• Ühekordselt turule viidud meditsiiniseadmete taaskasutusele (resteriliseerimise) võtmise keelamine ja
Eesti patsiendi teadlikkuse suurendamine.
• HTA (kui sellega EL tasandil edasi minnakse) – tervisetehnoloogia hindamine. Aktiivselt implanteeritavate meditsiiniseadmete kaardi juurutamine. Unikaalse seadme ID (skannitav kood) süsteemi juuruta-
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mine haiglas vastavalt EL ühtsetele põhimõtetele.
• Meditsiiniseadmete reklaami seire ja menetluste tõhustamine koostöös tarbijakatse- ja tehnilise järelevalve ameti ning ravimiametiga.
• Ameti ekspertide ja järelevalveametnike kompetentside arendamine meditsiiniseadmete valdkonnas
arvestades muutuvat keskkonda ja vajadusi teiste riigiasutuste, ettevõtete ja teenuse osutajate nõustamisel.
• Täiendava tööjõu vajaduse hindamine, et vastavalt Eesti võimalustele tagada EL määruste rakendamine.

Tervishoiuteenuste kvaliteedi seire
Kvaliteetne tervishoiutöötajate riiklik registreerimine ja tegevuslubade väljaandmine on üks ennetavatest meetmetest tervishoiusüsteemi kvaliteedi tagamisel, sest tervishoiutöötajate ja tegevuslubade register on andmeandja paljudele teistele seotud süsteemidele.
Meie eesmärk on tagada riigi usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev registreerimise ja tegevuslubade menetluspraktika ning arendada nüüdisaegse funktsionaalsusega registreid, mis toetavad nii menetlusi kui tervishoiusektorit vajaliku andmestikuga.
Esmatasandi tervishoiukorralduses on oluline proovikivi piisava hulga töötajate olemasolu ning teenuse tagamine Eesti kõigis piirkondades. Oluline on hinnata esmatasandi tervishoiukorralduse toimimist
pikas perspektiivis, sealhulgas vaadata üle riigitasandil korraldavat funktsiooni täitvate asutuste (EHK,
TA, ministeerium) rollid.
Eesmärk on koos partneritega parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ning esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavust, mis omakorda aitab parandada inimeste tervist ja pikendada tervena elatud aastaid.
Tervishoiuteenuse kvaliteedi parandamiseks on oluline:
• Üldarstiabi korraldada ja planeerida ning koostöös partneritega tugevdada esmatasandi tervishoiuteenuste usaldusväärsust. Oluline on otsida lahendusi koos ja vältida ääremaastumise teket. Tegevuste fookuses on patsient ja tema vajadused ning teenuse osutajate toetamine teenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kooli- ja töötervishoiu teenuste kvaliteet ja seosed perearsti teenusega.
• Üld-, eriarstiabi ja õendusabiteenuse kvaliteedisüsteemide seire koostöös teenuse osutajate ja teiste
partneritega.
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• Tervishoiuteenuse osutajate nõustamine ja järelevalve, , et hinnata piiripealsete olukordade terviseohutust (tõenduspõhine vrd ebaravi, iluteenus vrd tervishoiuteenus).
• Dokumenteerimisnõude täitmise toetamine nii teadlikkuse suurendamise kui ka sihtkontrollide läbiviimise abil. Tervishoius mõjutab dokumenteerimisnõude täitmine ravi kvaliteeti ja samuti RTA eesmärki
arendada integreeritud teenuseid. Erinevate teenuse osutajate infovahetus patsiendi vajadustest lähtuvalt eeldab, et andmehõive oleks kvaliteetne ja piisav.
• Tervishoiuteenuste reklaami ja internetituru seire koostöös tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti,
ravimiameti, politsei- ja piirivalveameti ja teiste seotud osapooltega.
• Tegevuslubade menetlusprotsessi nüüdisajastamine ja menetluskompetentside arendamine koostöös
ekspertidega. Töötajate ja tegevuslubade andmete kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine, et andmed
on kvaliteetsed ja kasutatavad õigustatud isikutele ulatuses, mis aitab veenduda tegevusloa ja kvalifikatsiooninõuete olemasolus.
• Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite arendamine koostöös TEHIKuga ning analüütilise võimekuse arendamine.
• Patsiendikindlustuse ja patsiendiohutusega seotud arendustegevustes osalemine.
• Ameti ekspertide ja järelevalveametnike kompetentside arendamine tervishoiu valdkonnas, arvestades
muutuvat keskkonda ja vajadusi teiste riigiasutuste, ettevõtete ja teenuse osutajate nõustamisel. Ulatuslikum ametiväliste ekspertide kaasamine sihtkontrollide ja menetluste kvaliteedi parandamiseks.
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Mõju

RTA: Inimkeskne tervishoid aitab pikendadatervena elatud elu;
vähendada tervisest tingitud ebavõrdsust; toetada krooniliste haigustega elamist

Tulemus

Tulemusse panustavad
paljud asutused, sh
ministeerium,
TÜ, EHK, TA, TKK-d, TTO-d

Nõuetekohased
tööruumid/
-vahendid

TA korraldus

Koostöö, teadlikkuse tõstmine, ennetus & riskikommunikatsioon

Põhjuslik seos

Lühendid:
TÜ – Tartu Ülikool
TTO – tervishoiuteenuse osutaja
EHK – Eesti Haigekassa
TA – Terviseamet
HOLP – hädaolukorra lahendamise plaan
RTA – rahvastikutervise arengukava
ETTP – elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan
TKK – tervishoiukõrgkoolid

Tervishoiuteenuste
kättesaadavus

Tervishoiu
korraldus
hädaolukorras

Kiirabi
osutamise
korraldamine

Perearsti
konkursid
ja ajutise
asenduse
korraldamine

Tegevuslubade
väljaandmine

Koostöö, nõustamine

haavatavate
gruppide
(lapsed, eakad)
toetamine

HOLP

TA riiklik
järelevalve

Tervisekaitse
kontrollid ja
nõustamine;

ETTP

Reageerimis- Arsti sobivuse
kontroll
aeg

Õppused

Nõuetele
vastavus

TTO nõuetekohane varu

Kaebustekäsitlus

Tegevusloa kontroll

Tegevuskoha kontroll,
nõustamine

Koostöö, nõustamine, kontroll
Tegevused enne tervishoiuteenuse
osutamise algatamist
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Inimkeskne tervishoid
Ohutu, kvaliteetne, inimese vajadustele orienteeritud tervishoiusüsteem

Kontrollitavad näitajad
erinevad TTO liikide vahel
vastavalt kehtestatud
üld- ja erinõuetele

UUS: patsiendikindlustus

Pädevad
tervishoiutöötajad

Kehtiv ja toimiv
kvaliteedisüsteem TTO-del

Süsteemi toimimise seiret
riigi tasandil ei ole
seni toimunud, vajab
samm-haaval rakendamist

UUS: Lepituskomisjon
Registreerimine
& kutsekvalif.
tunnustamine

Õppekava
vastavuse
kontroll,
eksamile
saatmine,
nõustamine

Pädevussüsteemide
toimimise
toetamine
koostöös
erialaesindustega

Kaebuste
menetlus
Koolituste
kontroll

Riskihindamine ja sihistatud kvaliteedisüsteemi toimimise seire põhimõtted
Vajab läbi mõtlemist
koostöös ministeeriumi jt

TTO kehtiva
kvaliteedisüsteemide
olemasolu
seiramine

TTO-de enesekontrolli plaanide seiramine
ohunakatumis- töötaja
juhtumite
riskide
pädevust
käsitlemise maandamise tagava
süsteemi
süsteemi süsteemi
kontroll
kontroll
kontroll

tagasiside
süsteemi
toimimise
kontroll

Kättesaadavuse
kontroll,
sh ligipääsetavus,
vastuvõtu
korraldus

Dokumenteerimise
kontroll

Tööruumidevahendite,
sh med.
seadmete
kontroll

Tegevused pärast tervishoiuteenuse osutamise algatamist
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Terviseameti organisatsiooni arengusuunad
Organisatsiooni arengueesmärk on teenusteülene ja teenustevaheline sidusus, analüütika ja järelevalvekompetentside arendamine ning organisatsioonikultuur, mille keskmeks on meie väärtused ning
selle tulemuseks on olukorrateadlik, koostoimiv, sõbralik ja usaldusväärne organisatsioon.
Tunnetan ja teadvustan oma arenguvõimalusi; oskan kuulata ja lihtsat
keelt kasutada; oskan kaasata ja tahan olla kaasatud; jagan ausalt oma
kogemusi ja teadmisi; otsin aktiivselt uusi ideid, koostöövorme ja tagasisidet; julgen küsida ning soovin
kaasa mõelda ja oma arvamust avaldada.

AVATUD
Tunnen oma tegevuskeskkonda ning
partnereid; oskan seada eesmärke
ja valikuid põhistada; tuginen oma
tegevustes ja otsustes nüüdisaegsetele teadmistele, meetoditele ning
andmetele; olen aruteludeks ette
valmistunud; analüüsin oma tegevuste tulemusi.

Meie loome
usaldust!
ASJATUNDLIK

HOOLIV

Olen õiglane, toetav, sõbralik ja lahenduste keskne. Huvitun ja püüan aru
saada juurpõhjustest, et parimal võimalikul moel toetada kolleegi, partnerit
või inimest, kes vajab abi.

Organisatsiooni arendustegevuste tulemusena tunnevad meie inimesed ennast väärtustatuna ja on
nüüdisaegsete teadmiste ja oskustega, eesmärgiteadlikud, pühendunud ja initsiatiivikad partnerid,
kes tegutsevad koostöös rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel.

Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri ja juhtimise arendamine
Tahame, et meie inimesed oleksid pühendunud ja huvitatud organisatsiooni eesmärkide nimel tegutsemisest. Selle nimel hoiame ja toetame oma inimesi vahetu juhtimise kvaliteedi arendamise abil ning
toetame inimesi keerulistes olukordades. Väärtustame tööaja ja inimeste isikliku elu tasakaalu. Loome
organisatsioonikultuuri kandvad traditsioonid.
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• Meie keskastmejuhid on oma vastutusvaldkonna julged eestvedajad ja -kõnelejad. Meeskond on kursis
teenuste eesmärkide ja arengutega ning avatud uutele ideedele ja koostöövormidele.
• Iga juht väärtustab iga inimest ja rolli meeskonnas. Juht toetab ning jälgib aktiivselt inimeste arengut
ning hindab regulaarselt tegevuste mõju, arvestades organisatsiooni väärtusi.
• Meie iga töötaja iga tegevus lähtub organisatsiooni põhiväärtustest. Meie iga töötaja tunnetab oma vastutust ja rolli ning on seeläbi julge küsija, aktiivne kuulaja, kaasamõtleja ja tegutseja.
• Meie iga töötaja on teadlik korruptsiooni olemusest, oskab seda märgata ja vältida.
• Meie kujundame organisatsioonikultuuri toetavaid traditsioone.

Kompetentside ja analüütilise võimekuse arendamine
Tahame, et meie kompetentsid ja võimekus organisatsiooni põhiülesannete täitmiseks ja teenuste eesmärkide saavutamiseks oleks tagatud praegu ja ka tulevikus. Selle nimel juurutame eesmärkidest ja
asutuse põhiülesannete olemusest lähtuvaid ootusi ametikohtadele ja arendame organisatsioonile vajalikke teadmisi, oskusi ja võimeid värbamispoliitika ja arenguvõimaluste (sealhulgas koolituste) planeerimise abil. Reageerides muutunud ootustele meie töö olemuse ja tulemuste suhtes, arendame oma
analüütilist võimekust ning kasutame teadlikult rahvusvahelist ja partnerasutuste ekspertteadmist.
• Terviseameti koolitusplaan lähtub arenguvestlustest, tööülesannete spetsiifikast ja keskkonna muutustest, et toetada organisatsiooni ja inimeste vajadustele vastavat eesmärgistatud arengut.
• Arendame oskusi ja teadmisi, et selgelt, lühidalt ja argumenteeritult otsuseid põhistada ja faktidele/teadmisele tuginevaid sihte seada.
• Arendame võimet kasutada ning luua asjakohast andmestikku ja analüüsi, et tagada vajalike ressursside kaasamine ja arendusettepanekute tegemine.
• Arendame põhiteenuste riskihindamist ja sellele tuginevat järelevalvetegevuste planeerimist. Seame
eesmärgiks tööplaani koostamise selliselt, et meie aeg, inimesed ja vahendid oleks rakendatud õigetele
ja vajalikele tegevustel.
• Arendame inimeste digitaalset kirjaoskust ja oskame tegutseda kooskõlas infoturbenõuetega.
• Panustame sellesse, et meie töötajad on piisava kompetentsi ja hariduslikult sobiva taustaga. Täna-
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päevase inspektori töö tulemuslikkuse eeldus on multifunktsionaalsus, õppimisvõime, väga hea suhtlemisoskus (sealhulgas kuulamine ja märkamine) analüüsivõime, argumenteerimise ja argumentide
põhistamise oskus ning head teadmised tegevusvaldkonnast ja õigusruumist.
• Panustame sellesse, et teenuste (ja protsesside) omanikud mõistavad oma vastutust teenuste ja protsesside arendamisel ning oskavad ja tahavad vaadata ettepoole koostöös erinevate huvipooltega. Meie
inimesed peavad julgema seada ambitsioonikaid eesmärke ja algatada muutusi, osates mõtestada teenuse tegevuste ja tulemuste mõju.
• Arendame ekspertide kaasamise võimalust, sealhulgas tervishoiuteenustele sisulise hinnangu/konsultatsiooni andmiseks, sihistatud kontrollkäikude läbiviimiseks või riskianalüüside täpsustamiseks.

Väärika palga ja hea töökeskkonna tagamine
Tahame, et meie inimeste töö oleks võimalikult õiglaselt tasustatud ja töövahendid kasutajasõbralikud. Selle nimel arvestame palgasüsteemis põhitööde erinevusi, lähtume põhimõttest, et sarnasel
tööl sarnane palk, samas arvestame piirkonna eripärasid ning keerukate spetsiifiliste tööde tarbeks vajaliku kompetentsi hinda tööturul.
Selleks:
• Tagame tööks vajalikud nüüdisaegsed vahendid ja vajaliku varustuse.
• Arendame läbipaistvat palgasüsteemi ning planeerimise aluseks on aastaks planeeritud palgaga
kaetud ametikohtade hulk, mis annab meeskonnale kindlustunde tegevuste kavandamisel. Meie teenuste tööplaani maht arvestab palgaga kaetud ametikohtade hulka.
• Meie eesmärk on jõuda tegevusvaldkonna teenuste osutajatega võrreldava konkurentsivõimelise
palgatasemeni.
• Arendame digitaalseid süsteeme, mis toetavad andmehaldust ja lihtsustavad menetluste läbiviimist.
Rakendame menetlusinfosüsteemi.
• Arendame tugiprotsesse, et need oleks lihtsad ja tõhusad ning võimalusel tehnoloogiliselt toetatud,
sealhulgas rakendame juhtimise infosüsteemi arenguvestluste toetamiseks ja tööde planeerimiseks.
• Võimaldame eesmärgistatud tegevusel põhinevat paindlikku töötamist.
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Teenuste jätkusuutlikkuse tagamine
Tahame järjekindlalt liikuda meie teenuste eesmärkide saavutamise poole ja püüame igas olukorras
olla laia silmaringiga koostööpartner. Selle eesmärgi nimel teeme sisukat ja efektiivset asutusesisest
koostööd, arendame pidevalt teenuste protsesse (sealhulgas töövahendeid ja rakendusi) ning haldame
organisatsiooni vara targalt. Loome ka eesmärke toetavaid partnersuhteid ehk kaasame targalt asutuseväliseid ressursse põhitegevuse ja organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
Vaatame tulevikku tuginedes analüüsil ja andmetel põhinevale teadmisele, inimeste ja ühiskonna ootustele ning riiklikele ja rahvusvahelistele arengukavadele, et tagada nutikad ja paindlikud
lahendused:
• Hindame pidevalt teenuste eesmärkide ja teenustesse panustavate ressursside seoseid, et piisavalt
paindlikult reageerida vajadusele muutuda.
• Hoiame oma tööprotsessid lihtsad.
• Hoiame oma asjaajamise põhimõtted nüüdisaegsed ning suhtluskeele hooliva ja asjatundliku.
• Haldame asutuse vara targalt, sh hankekorraldus, ostujuhtimine, logistika ja kinnisvara korraldus, st nii
palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik, sealjuures lähtume teenuste eesmärkidest, asutuse põhiülesannetest ja ühiskonna ootustest.
• Arendame ja hoiame meie vastutusel olevad andmekogud/registrid/süsteemid nüüdisaegsed ja toimivad. Oleme arenduste eestvedajad, st kirjeldame piisavalt varakult ja läbimõeldult arendusvajadused,
sealjuures kaasame rakenduste kasutajaid ja huvipooli.

Rahvusvahelise teadmise tark kasutamine ja kommunikatsiooni arendamine
Tahame olla uudishimulik ja tark ühiskondlik sõnavõtja. Selle eesmärgi nimel kasutame rahvusvaheliste
organisatsioonide loodud väärtust aktiivselt Eesti kontekstis.
Oleme asutusena nähtavad ning kommunikatsioonis aktiivsed ja usaldusväärsed.
Selleks:
• Rakendame rahvusvahelisi teadmisi ja analüüse (WHO, ECDC, ECHA jt) põhitegevuse eesmärkide seadmisel ja teenustega seotud vajalike arengute planeerimisel.
• Tagame, et iga lähetus ja koostöövorm kannab mõtet sellest, kuidas saadud kontakte/teadmisi/infot rakendada teenuste eesmärkide ja Eesti ühiskonna arengu tarbeks.
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• Kasutame välis- ja projektirahastust arukalt uute nutikate lahenduste väljatöötamiseks ning võrgustikukoostöö arendamiseks.
• Tegutseme välisveebis, teemalehtedel ja sotsiaalmeedias tänapäevaselt, läbimõeldult ning lähtume huvigruppide vajadustest ja ootustest.
• Arendame ennetusele suunatud kommunikatsiooni ning tagame, et meie teenuste kõneisikud on koolitatud ja avalikkusega suhtlemine aktiivne. Koostöö seotud asutustega kommunikatsiooni teostamisel,
sõnumite läbimõtlemisel, kommunikatsiooniprojektide planeerimisel toimib operatiivselt, aktiivselt ja
loovalt.
• Arendame võrgustikukoostööd, et tagada selle kaudu valdkonna arengupotentsiaal ja valdkondadevaheline sidusus.
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