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Ida-Viru haldusjaotus ja rahvastiku paiknemine

Kiviõli piirkond – ca 12 tuhat elanikku
Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkond  - ca 55 tuhat elanikku
Sillamäe piirkond – ca 15 tuhat elanikku
Narva piirkond – ca 60 tuhat elanikku
Lõuna-Alutaguse ala



Ida-Viru haldusjaotuse muutumine



Veel geograafiat

Distantsid

PERH – 102km – Rakvere Haigla – 75km – IVKH – 52km – Narva 
Haigla

I
129 km

I
Tartu Ülikooli Kliinikum



Ida-Viru Keskhaigla tegevuskohad

Aktiivravikorpus Ahtme linnaosas
Taastus-, õendus- ja tuberkuloosiravi statsionaarsed üksused Järve 
linnaosas
Ambulatoorsed üksused – Kohtla-Järvel Järve ja Ahtme linnaosas, 
Sillamäel, ja Kiviõlis, alates 2017 Narvas.



Ida- Viru Keskhaigla - mõned märksõnad ja arvud
Haiglas enam kui 1100 töötajat, neist enam kui 150 arsti.
Põhitegevuse rahaline maht ca 36 milj eurot aastas

Aastas enam kui 13 tuhat statsionaari patsienti, 4000 päevastatsionaari patsienti, 
enam kui 207 tuhat ambulatoorset vastuvõttu, 85.5 tuhat voodipäeva
EMO-s keskmiselt 80 patsienti ööpäevas

24/7 – erakorraline meditsiin, anestesioloogia, üldkirurgia, ortopeedia, günekoloogia ja sünnitusabi, pediaatria, 
sisehaigused, neuroloogia, radioloogia, endoskoopia, labor

Mõned iseloomustavad tegevused:
• 500+ vastsündinut aastas
• 1700+ kataraktioperatsiooni aastas, lisaks antiglaukoomi operatsioonid, lasertrabekuloplastika, laser-

iridektoomia, laserpankoagulatsioon
• ca 460 kardioangiograafia patsienti aastas, nendest ca 50% stentimisega
• 150 suurte liigeste endoproteesimist aastas, õlaliigese proteesimine
• 60 ajuinsuldi trombolüüsi aastas,
• aastas MRT uuringul 4200 patsienti
• molekulaardiagnostika labor – voolutsütomeetria, PCR-uuringud
• TÜK-i ja PERH-i onkoloogide ja hematoloogide vastuvõtud 
• vereteenistus kliinikumi juhtspetsialistidega 
• hambaravi ja proteesimine kolmes tegevuskohas 18 tooliga
• üldhooldekodu Järve linnaosas 60 kliendile
• ühistranspordi liiniluba Kohtla-Järve – Narva



2013 Ahtme
aktiivravikorpus

Esimene etapp ca 12,000 ruutmeetrit
24h valmisolekuga aktiivravierialad ja 
operatsiooniplokk ühes keskuses



Tagasivaates

Kolm tavamõtlemisest väljapoole otsust:

2000 Eesti riik  – Kohtla-Järvele keskhaigla, haiglavõrgu arengukava

2003 Kohtla-Järve linn – haigla juhtimisse kaasata Tartu Ülikooli Kliinikum

2007 IVKH juhtkond – aktiivselt värvata arste väljastpoolt Eestit



Tegevuste koondumine

2003 Kohtla-Järve haiglad liideti keskhaiglaks

2004 Jõhvi lastehaigla meditsiinitegevus IVKH Ahtme korpusesse

2007 Sillamäel polikliiniku avamine ja koostöö Kirde Kohaliku haiglaga

2008 Kiviõlis ambulatoorse eriarstiabi ülevõtmine

2015 Narvas neuroloogia ambulatoorsed teenused  

2016 Koostööleping Narva Haigla ja Kliinikumiga Narva tegevuse 
korraldamisel

2017 Narva Haigla polikliinikus IVKH neuroloogia ja oftalmoloogia teenused



Eriarstiabi Narvas
Haigla hooned ja meditsiinitehnika heal ja rahuldaval tasemel
Eranditega – arstide staaž 25+ aastat, haridus teistest 

liiduvabariikidest
Ambulatoorses abis suur osakaal valikupartneritel

2015 EHK initsiatiivil osaliselt kohustused Narvas IVKH-le 
2016 Sotsiaalministri soovitus Narva Haigla võrgustumiseks



Haiglate koostööleping ja GKS
Narva Haigla, IVKH ja TÜK kliinilise koostöö põhimõtted 
lepinguna juunis 2016:
- plaaniline ambulatoorne eriarstiabi Narvas III ja IV 
taseme erialadel jääb,
- statsionaarne abi üldhaigla mahus, sh sünnitus, Narvas
- kokkulepped kliiniliste raviteede osas,
- Kliiniline juhtimine osaliselt IVKH vanemarstidelt.

Haigekassa rahastamise lepingud Narvas osaliselt GKS 
põhimõtete kohaselt:
- neuroloogia, oftalmoloogia IVKH tegevusena,
- nakkushaigused ja pulmonoloogia  



Tervisekeskused Sillamäel ja Kiviõlis

Sillamäe Pavlovi tn tervisekeskus:
- 2007 - 2017 pilootprojektina koostööpartneri Kirde Kohaliku Haigla eriarstid, 

kirurgia, günekoloogia, LOR,
- tulevikuplaanid aruteludes ja meedias

Sillamäe Kajaka tn tervisekeskuses:
- IVKH rendipinnal eriarstid, sh kirurgia, LOR, günekoloogia, neuroloogia, 
ortopeedia, dermatoveneroloogia, nakkusarst)

Kiviõlis tervisekeskuses:
- eriarstid (kirurgia, günekoloogia, neuroloogia, oftalmoloogia)
- taastusravi,
- hambaravi.



Jätkusuutlikkuse tagamine 

…väljaspool igapäevategevust

Eesti haiglate ühisprobleemid ja Viru eripärad

Arstliku tegevuse jätkusuutlikkus – personal nii Eestist kui väljastpoolt Eestit, 
riigisiseste struktuursete disproportsioonide 

vähendamine 

Koostöö Ida-Virumaal – Narva Haigla, tervisekeskused Sillamäel ja Kiviõlis

Hoonete ehitamine ja renoveerimine – nakkushaiguste korpus, 
uus aktiivravikorpus, tervisekeskused Ahtmes ja Järvel

Patsientide vajaduste ja haigekassa võimaluste tasakaalustamine



Tänan.


