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Kujutletav „vaenlane“ - milleks olla 
valmis ja milleks mitte?

 Faktid ja teadmised vrs „kõhutunne“

 Riskitaju ja -tunnetus

 Teadmatus ja tundmatus

Mille järgi seada riiklikud eesmärgid? 

Kriisiaegse tervishoiu eripärad...



Igapäevane vrs kriisiaegne tervishoid
 Saab põhineda sellel, mis on olemas

 Ajutiste ümberkorralduste paindlikkus, kiirus, 
otstarbekus ja suutlikkus

 Teenuste kättesaadavus ja ravikvaliteedi 
standard

 Ühiskonna ootused ja kriisiaegne paradoks

 Järelmõjud ja taastumine 

Kriisiaegse tervishoiu eripärad...



Valmisolek kui ühiskonna kriisiaegne 
elu- ja tervisekindlustus
 Kulutused tuleb teha ette ja pidevalt 
 Kulutused ei too vahetut kasu  

Millise kindlustuskaitse oleme valmis 
ja millist on otstarbekas osta? 

Kriisiaegse tervishoiu eripärad...



 Elutähtsa teenuse toimepidevus

 Tervishoiuvarud

 Kriisiaegne koostöö ja juhtimiskorraldus

 Kriisireguleerimise õppused

 Kriisireguleerimise koolitused

Prioriteetsed suunad 
valmisoleku tagamiseks 2018-...



 Miks ja kelle jaoks haigla hindab riske ja 
koostab plaane? 

Riiklik kavatsus:
- ülevaade haiglate suutlikkusest tagada toimepidevus;
- sisend edasiseks planeerimiseks (õppuste suunad, 
investeeringute kava, koostöökokkulepped ja lahendused 
ametkondade tasandil)

Sõnumid:
- kriisvalmiduses ei ole haiglatel palju ruumi 
konkureerimiseks
- konstruktiivne kriitika TA-le koos ettepanekutega 
lahendusteks

Elutähtsa teenuse toimepidevus



 Mis on tervishoiuvarude strateegilised 
eesmärgid? Milline on jätkusuutlik 
tervishoiuvarude korraldus? 

Riiklik kavatsus:
- strateegiliste eesmärkide kinnitamine
- varude nomenklatuuri ja koguste ekspertanalüüs
- varude toimiv haldamine

Sõnumid:
- uued varude korraldamise põhimõtted
- lisavahendid hiljemalt 2021. a.

Tervishoiuvarud



 Milline on kriisiaegne vastutusejaotus? 
Millised on tegutsemise ja koostöö 
põhimõtted? 

Riiklik kavatsus:
- TA kriisiaegse juhtimisstruktuuri testimine/hindamine 
- teiste asutuse kriisiaegsest juhtimisstruktuurist 
arusaamine
- kriisiaegsete tegutsemispõhimõtete väljatöötamine 

Sõnumid:
- TA on kriisiajal oma kindlad rollid, igal haiglal omad
- operatiivsed lahendused haigla tasandil, haiglaülesed 
lahendused TA/riiklikul tasandil

Kriisaegne koostöö ja 
juhtimiskorraldus



 Mida me testima peame? Mida me õppustest 
järeldame? Kas järeldustele järgnevad 
konkreetsed tegevused?  

Riiklik kavatsus:
- haiglatele kriisireg. õppuste rahastus
- ülevaade kriisireg. õppuste järeldustest ja tegevustest
- õppuste prioriteetsed suunad 

Sõnumid:
- haiglatel võimalus taotleda kriisireg. õppuste 
korraldamiseks rahastust
- koostööõppused 

Kriisireguleerimise õppused



 Milline on aktsepteeritud koolitsstandard? 
Milline on haiglapersonali valmidus 
koolitustel osaleda?  

Riiklik kavatsus:
- koolitusstandardi ja -programmide kinnitamine
- tegeliku koolitusvalmiduse ja koolituste korraldamise 
võimekuse hindamine

Sõnumid:
- ettevalmistused haiglapersonali kriisireg. koolituste 
käivitamiseks
- eelarvevahendid hiljemalt 2021. a.

Kriisireguleerimise koolitused 
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