
Eesti tervishoiu 
arengusuunad aastani 2020

HAIGLATE LIIT 11.09.2014



Eesti tervishoiu arengusuunad 
2020

• sõnastab suunad tervishoius,
• lähtudes VV tegevusprogrammi 2014-2015 

punktidest
– 16. Suurendame haiglate koostööd eesmärgiga tagada kvaliteetse 

tervishoiuteenuse kättesaadavus üle Eesti. 
– 18. Viime ellu programmi eriarstiabi järjekordade vähendamiseks.
– 24. Investeerime Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Põhja-Eesti 

Regionaalhaigla arengusse, et kujundada neist meditsiini 
tippkeskused. Rajame esmatasandi tervisekeskused suurematesse 
omavalitsustesse üle Eesti.

• tegevuste ja investeeringute planeerimiseks RTA 
rakenduskavas ja aastastes tegevusplaanides.



Hetkeolukord
• Eesti elanikkonna suur haigestumistest ja 

varastest surmadest tingitud tervisekadu 

• Tervishoiusüsteem peab paremini vastama 
vananeva elanikkonna tervisevajadustele 
piiratud ressursside tingimustes



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



Esmatasandi tervishoiu 
tegevussuunad aastani 2020

• Esmatasandi „väravavahi“ rolli 
tugevdamine, enam rõhku ennetusele

• Õenduse ja ämmaemanduse rolli 
suurendamine

• Tervisekeskustesse, kus laiem valik 
teenuseid, koondumise toetamine ERF 
investeeringute abil

• Maakonnakeskustes suurem koostöö 
haiglatega





Haiglavõrgu ja eriarstiabi valdkonna 
arendamise peamised tegevussuunad

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

• seostamine esmatasandi tervishoiuga 
maakondades läbi ühise taristu,

• pädevuskeskuste välja arendamiseks 
investeeringute jätkamine ERF toel.





Üldised kättesaadavust ja kvaliteeti 
parandavad ning süsteemi 

jätkusuutlikkust tagavad meetmed sh 
• IT ja innovatiivsete lahenduste enama 

kasutamise toetamine,
• patsiendi valikuvõimaluste suurendamiseks 

rahalise hüvitise rakendamine ravijärjekorra 
väliste vastuvõttude  kompenseerimiseks,

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

• piisava personali tagamise meetmed jpm



VALITSUSE OTSUS

1. Võtta teadmiseks tervise- ja tööministri esitatud 
informatsioon ja ettekanne Eesti tervishoiu 
arengusuundade kohta.
2. Kiita põhimõtteliselt heaks dokumendis toodud 
põhimõtted ja tegevused kvaliteetsete 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamiseks.
3. Sotsiaalministeeriumil planeerida kirjeldatud 
põhimõtete elluviimiseks vajalikud meetmed ja 
ressursid „Rahvastiku tervise arengukava 2009-
2020“ rakendusplaani.



Vajalikud otsused edaspidi

1. Võrgustamise  rahaline toetamine 
2. PERH ja TÜK investeeringute toetamine 
otsustuskorras ministri tasemel
3. Esmatasandi tervisekeskuste 
investeeringute toetamine avaliku konkursi 
korras moodustuva VV poolt kinnitatava 
investeeringute kava alusel



Tänan


