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Sissejuhatuseks
Mis meid kokku toob?!



Suur eesmärk

Tervishoid ei ole tülikas kuluartikkel 
riigieelarves, vaid investeering nii inimeste 

ja ühiskonna tervisesse kui ka riigi 
konkurentsivõimesse ning turvalisusesse!?



Kas oleme selles õnnestunud?

• Eesti inimestele on tagatud
arstiabi väga heal tasemel ja 
suhteliselt õiglaselt

• Eesti tervishoiusüsteemis
töötavad inimesed oskavad
ressursse targalt juhtida

• Omavahelised suhted võivad olla 
pingelised, kuid on lugupidavad

• Efektiivne rahakasutus tundub
sektoriväliselt paljudele iseenesest
mõistetavana

• Kuna teemad on keerulised, siis on 
pidev surve probleeme eitada ja 
otsustamist edasi lükata

• Raske on saavutada otsustamisel
ajaloolist järjepidevust



Mis meid ees ootab?



Tervishoidu mõjutavad tulevikutrendid 

Igikestvana näiv ootuste ja võimaluste sobitamatus:

• VÄHE HÄID JA KOGEMUSTEGA SPETSIALISTE

• VÄHE RAHA JA AEGA

• KASVAVAD OOTUSED JA VASTUTUS

Oluline on oskus keerulistes olukordades võtta vastu 
otsuseid, mis toovad kogukonnale kasu pikemas 

perspektiivis! 

Selleks on aga vaja kollektiivset tarkust!









Konverentsi formaat*

Tänasest homsesse, rohkemate teadmistega 



Mis meil siin 7.-8.09. toimuma saab?!

• Kogemuste vahetamine vabas vormis, kaunis kohas ja heas seltskonnas

• Käesoleva aasta aktuaalsed teemad tervishoiuvaldkonnas

• I päev - Riigi  tasemel toimuvad arengud (3 plokis)

• II päev - Haiglate kogemused

• „Chatham House’i reegel“!
http://krkk.icds.ee/chatham-house-i-reegel



Edukat konverentsi!



Kolmapäev, 7. september
11.00 Sissejuhatus – Urmas Sule

11.30 I sessioon – Sotsiaalministeerium

Tervishoiu rahastamise pikem vaade - minister Jevgeni Ossinovski

Tervishoid ja tervis  – Maris Jesse

E-Tervise strateegia rakenduskava hetkeseis – Imbi Kivi-Sild

Haiglavõrgu arengukava ja esmatasandi tervisekeskuste projektide hetkeseis – Heli Paluste

13.30 Lõuna

14.30 II sessioon – Haigekassa

EHK tellimuse ja eelarve keskpikk perspektiiv (2017-2020) – Tanel Ross

Kollektiivleppe mõjudest EHK eelarvele – Mari Mathiesen

15.30 Kohvipaus

16.00 III sessioon – Ümarlaud „Kas uus kollektiivlepe on võimalik?“ – moderaator prof. Raul-Allan Kiivet

17.00 Esimese päeva lõpp ja lõõgastuspaus spas

20.00. IV sessioon – Õhtusöök



Kas uus kollektiivlepe 
on võimalik?

Moderaator prof. Raul-Allan Kiivet



Neljapäev, 8. september
10.00. V sessioon – Korruptsiooni käsitlusest tervishoius

Korruptsiooni riskist ja selle maandamisest tervishoius – Keskkriminaalpolitsei eriasjade uurija Vardo Schneider

11.00. Kohvipaus

11.30. VI sessioon – Mitmesugust maalt ja merelt 

Kestlik kahanemine. Kuidas vältida masendust? – Meelis Roosimägi (Põhja-Eesti Regionaalhaigla)

Parem koostöö haigla, esmatasandi tervishoiu ja sotsiaalabi vahel – Priit Tampere (Viljandi Haigla)

Praktilisi tähelepanekuid Šveitsi ja Taani tervishoiu korraldusest läbi personali- ja hankespetsialisti silmade – Gerd Koorits ja Sven 
Nirk (Põhja-Eesti Regionaalhaigla)

Pärnumaa tervishoiuvõrgu tervis haigla poolt vaadates – Veiko Vahula (Pärnu Haigla)

13.30. Kokkuvõte – Urmas Sule

13.45. Kerge lõuna



Kokkuvõtteks
Jagatud kogemustel ja ühiselt omandatud teadmistel on 

mitmekordne jõud!



Suur aitäh kõigile!
Kohtumiseni järgmisel aastal


