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Avasõnad
Miks selline üritus ja kelle jaoks!?



Mis meil siin 3.-4.09. toimuma saab?

• Kogemuste vahetamine vabas vormis ja looduskaunis kohas

• Selle aasta aktuaalsed teemad tervishoius

• Riigi  tasemel toimuv

• Haiglate kogemused – Tervisetehnoloogiate hindamine jma.

• „Chatham House reegel“



Neljapäev, 3. september
• 10.30. Tervituskohv ja kogunemine

• 11.00. O sessioon – Haiglate Liidu juubel – Urmas Sule

• 11.30. I sessioon – Haigekassa

• EHK tellimuse ja eelarve keskpikk perspektiiv (2016 2019) – Tanel Ross

• Ravikvaliteedi toetamisest Haigekassa poolt – lähiaja prioriteedid ja konkreetsed näited – Mari Mathiesen

• Kogenud kolleegi mõtteid tervishoiu korraldamisest  - Peeter Mardna* 

• 13.00. Lõuna

• 14.00 II sessioon – Sotsiaalministeerium

• Personaalmeditsiini projekti tutvustus - Ain Aaviksoo 

• Eriarstiabi prognoosi uuendamisest ning tervishoiu korraldusest häda- ja sõjaolukorras – Ivi Normet

• Erialaseltside ettepanekud haigla liikide nõuete muutmiseks – Triin Habicht

• 15.30. Kohvipaus



Neljapäev, 3. september

• 15.45. III sessioon – „Kaadrid otsustavad kõik!“ 

• Kaadrid otsustavad kõik. Arstiteaduskonna vaade – Joel Starkopf

• Tunnustatud partner terviseteadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel - Tartu 
Tervishoiu Kõrgkool – Anneli Kannus

• Õdede ja ämmaemandate õppekava praktika haiglates - müüdid ja tegelikkus. Aktuaalset 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis algaval õppeaastal – Ülle Ernits

• Kaadritest ja koormusest – Lembi Aug

• 17.15. Esimese päeva lõpp

• 19.00. IV sessioon – Õhtusöök
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EHL 20
Haiglad (ja tervisesüsteemid) on spetsialistide organisatsioonid, 

mis vajavad professionaalset juhtimist

„Meditsina eto opõtnaja nauka“



Mis toond on meid siia, see
enam edasi ei vii… 

Toomas Hendrik Ilves, Pärnu Kontserdimaja 
24.02.2014



Mis toond meid siia?!
Kääriku 3. september 2015



Eesti Haiglate Liit – sisemine sund koostööle

• 15. november 1994 – asutamisotsus (33 haiglat ja teist meditsiinilist asutust)

• 10. aprill 1995 – registrikanne

• Sündis:

• Strateegiline partner Eesti tervishoiukorralduse ja –poliitikate kujundamisel

• Organisatsioon, mis ühendab kõiki riigi olulisi tervishoiusektori tööandjaid

• Inimeste ühendus, kellel on valmisolek panustada meie riigi arengusse oma 
pädevuse piires



Eesti riigi areng sõltub 
kolmanda sektori arengust

Melissa Foelsch Wells, 1998



Kes me siin siis oleme?!
Mis meid liidab ja seob?

Kääriku 3. september 2015



Eesti Haiglate Liit täna
September 2015



• Haiglate Liit on kvaliteetsete tervishoiuteenuste arendamisel 
eestkõneleja, koostööpartner tervisesüsteemides ja tööandjatest 
liikmete ühiste huvide esindaja

• Haiglate Liit näeb Eesti tervishoiusüsteemi kvaliteetse ja avatuna, 
sotsiaalsete partnerite ja tööandjate koostöös loodud võrgustikuna

Visioon



EHL missioon on kvaliteetse tervishoiuteenuse 
tagamine jätkusuutlikult kõigile abivajajatele

Märksõnad visiooni ja missiooni 
juurde:

• Tööandjate organisatsioon

• Liikmed saavad kaasa rääkida

• Avatus

• Tervisevõrgustik

• Koostöö ja strateegilised partnerid

• Tervishoiuküsimuste ekspertiis

• Siseturvalisuse osa

• Juhtimise kvaliteet 

• Vajadustele vastav personal

• Välismaailmaga kaasas



• Tervishoiu juhtimiseks vajalike kompetentside tõstmine

• Ühtsete kvaliteedinõuete arendamine

• E-tervise partneriks olemine ja protsesside nõustamine

• Tervishoidu puudutavas õigusloomes ja hinnakujunduses osalemine

• Rahvusvahelistes võrgustikes osalemine

• Kriisireguleerimisvõrgustiku osana tegutsemine

• Liikmete kaasamine ja teavitamine

Prioriteetsed eesmärgid



EHL tegevuse eesmärk on kaitsta ja esindada oma liikmete tervikhuve suhetes seadusandliku 
võimu, täitevvõimu, teiste ühenduste või liitudega ning töövõtjate esindajatega

• Liikmete omavahelise koostöö arendamine ja kogemuste vahetamine

• Tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tagamine

• Tervisesüsteemi kui terviku jätkusuutlik finantseerimise tagamine 

• Tervishoiuteenuste tänapäevase kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine

• Teiste tööandjatega ja liitudega koostööd tihendamine nii kodu, kui välismaal

• Omavahelises suhtlemises eetilisuse printsiibi järgimine, samuti ausa tööandja imidži kujundamine

• Senise liikmeskonna säilitamine

• Arusaama, et tervishoid ei ole tülikas kuluartikkel riigieelarves, vaid investeering inimeste ja ühiskonna tervisesse 
ühiskonnas juurutamine

• Haiglate Liidu kompetentsikeskuseks muutmine

• Haiglajuhi prestiiži tõstmine ühiskonnas

• Tervishoiusektoris enesekesksuse ja negativismi vastu võitlemine

Pikaajalised eesmärgid
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Mis edasi siis viib?!
Kuidas lihtsamalt öelda, mis kannustab ja liidab?



Tervishoidu mõjutavad tulevikutrendid 

• Igikestvana näiv ootuste ja võimaluste sobitamatus:

• VÄHE HÄID SPETSIALISTE

• VÄHE RAHA

• KASVAVAD OOTUSED JA VASTUTUS

• Oluline on oskus keerulistes olukordades võtta vastu 
otsuseid, mis toovad kogukonnale kasu pikemas 
perspektiivis! Selleks on aga vaja kollektiivset tarkust!



Meil eestvedajatena ühine vanker vedada!

• Vaatame tulevikku, kuid säilitame põhiväärtused

• Keskendume olulisele ja arvestame tegelike võimalustega

• Aitame otsida ja säilitada tasakaalu



Tervishoid ei ole tülikas kuluartikkel riigieelarves 
vaid investeering nii inimeste 

ja ühiskonna tervisesse kui ka riigi 
konkurentsivõimesse ning turvalisusesse



Kuidas seda teha?!
Küsime targematelt!



Mis asi see kiirjooks veel on?

Et seda mõista, 
peab seda tegema!



Edukat konverentsi!
Ühiselt omandatud teadmistel on mitmekordne jõud!


