
TERVISHOIU TERVIS
Aastakonverents

11-12. september 2014



Neljapäev, 11. september
• 10.30 Kogunemine ja tervituskohv

• 11.00 Konverentsi avasõnavõtt

• 11:15 – 12:45 Eesti Haigekassa sessioon : 4 a prognoos ja 2015 EA raam, hinnatõusu teema (palgakokkuleppe ja 

inflatsiooni mõju), ülevaade uute teenuste taotlustest, PWC audit kulumudelist. 

• 12:45 – 13:15 Kohvipaus

• 13:15 – 14:45 Sotsiaalministeeriumi sessioon: ERDF rahade seis ja jaotuse kava, HVA arengusuunad, olulised 

seadusandlikud initsiatiivid, Hea Tahte Leppe kokkuvõtted, koolitustellimuse jt ümarlaudade  kokkuvõtted; 

Tööseadusandlus ja haiglad

• 14:45 – 16.15 Lõuna (sh majutus)

• 16.15 – 17:30 Koostööpartnerite ja ülikoolide sessioon: 3 ettekannet (ministeeriumid, ülikoolid)

• 19:00 Õhtusöök



Avasõnad
Milleks seda konverentsi on vaja ja miks just selline vorm!?



Tervishoid ei ole tülikas kuluartikkel riigieelarves 
vaid investeering nii inimeste 

ja ühiskonna tervisesse kui ka riigi 
konkurentsivõimesse ning turvalisusesse



Hetkeolukord seestpoolt vaadates

• Võtmesõnad:

• Euroopa ja maailma turvarisk - tervishoiu kulud versa riiklik julgeolek

• Kollektiivleppe läbirääkimised – ootused versa võimalused

• Valimiste periood on alanud – hüvasti mõistus

• KÕIK PÄEVAKAJALINE ON IN! Iseäranis veel see, mida ise tegema ei pea!



Strateegiline juhtimine

Eetilise juhtimise olemus peitub oskuses keerulistes olukordades võtta 
vastu otsuseid, mis toovad kasu pikemas perspektiivis!

Võtmetegevused: 

• Vaadata tulevikku, kuid säilitada põhiväärtused

• Keskenduda olulisele ja arvestada võimalustega

• Otsida ja säilitada sealjuures tasakaalu



Riiklik 
tervishoiuvõrgustik 

Loogiline ülesehitus ja selged rollijaotused











Täna keskendume

• Aktuaalsetele teemadele, mis omavad või saavad omama pikaajalist mõju 
meie tervishoiusüsteemi arengule

• Teeme seda avatud vormis

• Protokolli ei koosta, kuid peamised sõnumid edastame 



Edukat konverentsi!





Reede, 12. september

• 09:00 hommikusöök

• 10:00 -11:30 Kvaliteedisessioon: PATH töörühm, 2 ettekannet haiglates

• 11.30 – 12:00 Kohvipaus (tubade vabastamine)

• 12:00 – 13:30 Haigla infosüsteemide sessioon: E-Tervis, pildipank, haiglad

• 13:30 – 14:00 Kokkuvõte ja seminari lõpetamine

• 14:00 Lõuna





• Aadress: Elbiku, Noarootsi vald, 91202 Läänemaa

• Tel. 472 5190 või 372 525 6699 

• GPS: N 59°9'26'', E 23°31'11'‘

• www.roosta.ee


