
Kestlik kahanemine. Kuidas vältida
se

majandust?

Meelis Roosimägi,
Põhja-Eesti Regionaalhaigla



KAHANEMINE

Eriarstiabi osatähtsus tervishoiuteenuste kogukuludes väheneb 
(allikas Haigekassa eelarved):

2014 58,4 %
2015 57,9 %
2016 57,5 %

Kaotajaks on selles suuremal määral üldhaiglad (demograafia!)



KESTLIK KAHANEMINE

H.H.LUIK:
Tõeline sotsiaalsus ei ole pehmete sõnumite loopimine. Ei ole midagi vähem 
sotsiaalset kui raiskamine, näiteks hoida palgal sama palju õpetajaid olukorras, kus 
laste arv klassides kahaneb 18-lt 12-le. Ja ei ole midagi sotsiaalsemat, kui hea firma 
või mõistlik haiglasüsteem.
Eesti asi on praegu KESTLIK KAHANEMINE .
P.KOPPEL:
… Õhtumaades on rahvastiku vananemine jõudnud punkti, kus sellest 
(demograafiast) majanduskasvu kütust loota oleks naiivne. Punkt. Unustame ära.
Alles jääb tootlikkuse kasv. St, et teha tuleks kiiremini, paremini, efektiivsemalt.
J.MÄGGI:
KÄRPIMISE TÕHUSUSES KAHTLEMINE ON ÕIGUSTATUD VAID ÜHEL 
JUHUL – KUI KESTLIK KAHANEMINE ON VÄLDITAV . Eestis see lähiaastatel 
võimalik ei ole.
KESTLIK KAHANEMINE ON INIMLOOMUST JA ERITI EESTLASE OMA 
ARVESTADES PÖÖRANE UNISTUS. Kahanemine tekitab MASENDUSTja 
DEPRESSIOONI, ükskõik kui ilusasti seda teistele ning iseendale seletada.



KUHU RAHA KAOB?

Personalikulu + ravitegevuseks tehtud ostud (muutuv kulu)
TULUD

Allesjäävast peab jätkuma üldkuludeks, sh hoonete/seadmete korrashoid, aga ka 
INVESTEERINGUTEKS!

2015 2016

RAPLAMAA   H 95 % 85 % 90 %

PERH 75 % 77 % 76 %



KOOSTÖÖ (sh VÕRGUSTUMINE)

ARSTID!!

TUGITEENUSED:
- Raamatupidamine ja IT haldus;
- Tööajaarvestus;
- Hangete korraldus ja ühishanked;
- Kvaliteedisüsteem;
- Telemeditsiin/telesild;
- Transpordikorraldus;
- Funktsionaalne areng…
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EMO ja valmisolek

KOLM VALMISOLEKUTASU 

Majas peab olema 2 arsti + günekoloog, kui on sünnitaja. Ülejäänud arstid koduses 
valmisolekus (günekoloog, pediaater, anestesioloog,…). 
Laborant, radioloogiatehnik kättesaadavad.

Valmisolekutasude osatähtsus HK lepingust

Hiiumaa haigla 24,8

Raplamaa haigla 9,9

Läänemaa haigla 9,6

Valga haigla 9,6

Rakvere haigla 5,5



Erakorraline töö ja valveringid Raplamaa Haiglas
(keskmiselt ööpäevas 50 pt statsionaaris ja 25 erakorralist visiiti EMO-sse)

Kuni 01.05.2016

• Majas valves 2 arsti – EMO 
arst või anestesioloog ja 
kirurg (traumatoloogi 
ülesannetes)

• 3 koduvalves arsti /sise, 
günekoloogia ja laste/

• Labor ja röntgen kohal E-R 

8-16, muu aeg väljakutses, 
kohaletuleku aeg kuni 1-1,5 
tundi

• Autojuht koduvalves

Alates 02.05.2016

• Majas valves 2 arsti – EMO arst 
või anestesioloog ja kirurg 
(traumatoloogi ülesannetes)

• Koduvalves ainult lastearst L,P 
8-16

• Sisehaiged EMOarsti / 
anestesioloogi vastutusel 

• Labor ja röntgen kohal iga 
päev. sh riigipüha 8-22, muul 
ajal kiiret laborit ja röntgeni 
vajav pt suunatakse kiirabiga 
Tallinna

• Autot/ autojuhti valves ei ole 



MIS RAPLAS JUHTUS?

PÖÖRDUMISED EMO-sse 01-07.2015 01-04.2016 05-07.2016

Keskmiselt ühel õhtul (16-22) 6,2 6,1 5,8

Keskmiselt ühel ööl (22-08) 2,4 2,1 2,3



MASENDUSE RAVI - OPTIMISM

David Landes „Rahvaste jõukus ja vaesus“, 1998:

See maailm kuulub optimistidele. Mitte sellepärast, et neil on 
alati õigus, vaid seetõttu, et nad on elujaatavad. Nad on 
elujaatavad isegi siis, kui nad eksivad, - ning see on 
saavutuste, vigadest õppimise, paremaks saamise ja edu tee. 
Haritud ja lahtiste silmadega optimistidest on tolku. 
Pessimistidele jääb ainult õõnes lohutus, et neil on õigus.“



Tänan kuulamast!


