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Mustamäe Tervisekeskus

• Kõige uuem ja suurem ambulatoorne üksus LTKH-s, 
avati veebruaris 2018

• Ehitatud Euroopa Regionaalarengu fondi toel
• Neljakorruseline, ca 6000 m2 tööpinnaga
• Osutatakse abi peamiselt Mustamäe linnaosa 

elanikele



Mustamäe Tervisekeskuses 
pakutavad tervishoiuteenused
• Perearsti- ja õendusabi (7 perearstikeskust kokku 28 

perearstiga) 
• Eriarstiabi kardioloogia, LOR, endokrinoloogia, kirurgia, 

uroloogia, vasoloogia, ortopeedia, psühhiaatria, 
gastroenteroloogia, neuroloogia, reumatoloogia, 
günekoloogia, taastusravi erialadel

• Hambaravi
• Koduõendus
• Diagnostilised uuringud (laboratoorsed, radioloogilised, 

funkts.diagnostilised, s.h kuulmisuuringud)
• Taastusravi, s.h bassein



Esmatasandi tervisekeskus 
või tervisekeskus?
• Esmatasandi tervisekeskus on ühtsel taristul ühtses 

juriidilises isikus töötav meeskond, kuhu kuulub 
vähemalt 3 perearsti (nimistus 4500 inimest), 
pereõed, ämmaemand, ja füsioterapeut ning 1.juulist 
koduõde.

• Mustamäe Tervisekeskus tervikuna ega ükski majas 
töötav perearstikeskus ei vasta selle määratlusele. 

• Mis me siis oleme? Mis on perearstikeskused meie 
tervisekeskuses? 

• Kas peaksime osalema ETTK-le seatud ülesannete 
täitmises?



Esmatasandi Tervisekeskus 
(ETTK)

• Haigekassa käsitluses on oluline ETTK toimimine:
– Ühtse ja sõltumatu organisatsioonina, et tagada 

tervishoiuteenuse autonoomia  - selge eristus ja 
sõltumatus eriarstiabist

– Täiendavad teenused (ämmaemandus, 
füsioteraapia ja koduõendus) võivad olla 
üleminekuperioodil sisse ostetud

– Põhi- ja täiendavate teenuste osutajad vastutavad 
tervisekeskusele esitatavate nõuete eest 
solidaarselt. Mis nõuded need on? Milles seisneb 
solidaarne vastutus?



Esmatasandi Tervisekeskus 
(ETTK)

– Tuleb vältida dubleerivate taristute tekkimist samas 
asukohas  (teenust osutab tervisekeskuse teenuse 
osutamise luba omav juriidiline isik)

– Paindlikum töökorraldus (koostöö arstide ja õdede vahel) 
– Meditsiiniline personal keskendub eelkõige med. teenuste 

osutamisele ( rahastatav tugipersonal toetab 
administreerimist)

– koduõde ja ämmaemand on eelistatult ETTK palgatöötajad
– ETTK ruumikulude rahastamisel aluseks ESF meetme 

määruse ruuminõuded (Tervise- ja tööministri KK 
29.10.2015 nr 163)



On vajalik ühtne arusaam 
tervisekeskusest  
• Planeerimisel sõltub sellest:

– Ruumiprogramm
• Arsti soov tänase keskuse ruumidesse tööle tulles vs uus keskuse 

kontseptsioon ja  esmatasandi tervishoiu arengumudel

– Koostöökorralduse printsiibid ja osaliste rollid 
• Tööjaotus perearsti/pereõe/eriarsti/teiste vahel esmatasandi 

arengumudeli perspektiivis. Korraldus mõjutab ruumiprogrammi

– Kommunikatsioon osapoolte vahel 
• kas peame osapooled personaalsesse kontakti viima, et toimiks või on 

võimalik tänapäevaste kommunikatsioonivahendite toel + personaalne 
koostöö juhtumi piires

– Integratsioon eri valdkondade vahel 
• raviprotsess – perearst-eriarst; erakorraline-plaaniline; ambulatoorne –

statsionaarne; tervishoid ja sotsiaalabi 



Koostöö võimalik skaala 
tervisekeskuses

• Ruumide rent – partnerid 100% autonoomsed
• Rent + mittemeditsiinilised tugiteenused: garderoob, 

registratuur, koristamine, infosüsteem jne.
• Eelnev + meditsiinilised tugiteenused: rö, sono, lab, 

CT jne
• Eelnev + raviteenused: eriarstiabi, taastusravi jne
• Eelnev + haigusjuhu integreeritud käsitlus 

(valdkondade ja erialadevaheline koostöö juhtumiga)
• Eelnev + kvaliteediarendus: süsteemne koostöö, 

andmeanalüütika,  jne



ETTK ruuminõuded ja praksiste soovid

• Lääne-Tallinna Keskhaigla kinnisvarainvestorina 
lähtus ruume rentivate perearstide tellimusest

• 28 nimistu ruumid välja ehitatud vastavalt praksiste 
soovidele Mustamäe Tervisekeskuses: 

• 28 nimistu ruumid normatiivse ETTK-na: 3165 
ruutmeetrit, rendileping 1696 ruutmeetrile
– ruumide suurused ja arvud, EHK ja EPS-i poolt koostatud ruumitabel, 

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/ETK/taotleja_juhendi_lisa_2017.pdf, avatud 
6.09.2018. 



Selgitust vajavad mõisted

• ETTK tegevusluba – Terviseametist pole leitav
• Osapoolte solidaarne vastutus samal taristul 

kohustuslike põhiteenuste osutamise eest –
vastutuse sisu
– https://www.haigekassa.ee/haigekassa/organisats

ioon/esmatasandi-teenuste-arendamine, avatud 
7.09.2018



Kokkuvõtteks

• Ehitame pikaks ajaks
• Esmatasandi toimemudelit 10 aasta perspektiivis
(„ESMATASANDI TERVISHOIU ARENGUMUDEL LÄHIMA 10 AASTA 

PERSEPEKTIIVIS“ Ruth Kalda, Marje Oona, Anneli Rätsep)

peab saama rakendada täna planeeritavates ja 
ehitatavates    keskustes 



Tänan


