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MEDITSIIN JA MÜÜDID: KAS SEE MIDA VAJAME ...

.



MEDITSIIN JA MÜÜDID: ...VÕI SEE MIDA ME TAHAME?

.



MEDITSIIN JA MÜÜDID: MEDITSIIN RAVIB HAIGEID INIMESI.

HAIGE INIMENE LAMAB HAIGEMAJAS HAIGEVOODIS. 



HAIGE INIMENE LAMAB HAIGEMAJAS HAIGEVOODIS.

OSAD HAIGED LIHTSALT VEEL EI TEA, ET VEEL AVASTAMATA HAIGUSED MAGAVAD NEIS NAGU 

JAKUUTIA TEEMANDID..



VERSUS MEDITSIIN ALGAB TERVETEST INIMESTEST. 

JA HAIGED INIMESED LIIGUVAD KAUPLUSTES. TÄNAVATEL. TÖÖL. LAULUPEOL.

DEPRESSIOON. EESNÄÄRMEVÄHK. ISIKSUSEHÄIRE. II DIABEET. FABRY TÕBI.



KAS MEDITSIIN PEAB AITAMA NEID, KES LÖÖVAD KÕIGE ENAM LÄRMI? JA SAAVAD ISE HAKKAMA?



VÕI  MEDITSIIN PEAB AITAMA HOOPIS NEID, KELLE HÄÄLT POLE KUULDA?

.



MIDA INIMENE ISE TEGELIKULT TAHAB?



KAS MEDITSIIN ON  ALATI OHUTU?



KAS MEDITSIIN ON  ALATI OHUTU?



OECD raport “Esmatasandi täieliku potentsiaali realiseerimine” mai 2019

Kuivõrd ühiskond vananeb ja haiguskoormus kasvab, siis inimeste vajadus on järjest 

enam kompleksse koordineeritud abi järele, mis on kättesaadav nii finantsiliselt, 

geograafiliselt ja järjepidevalt. See teeb hea esmatasandi arstabi järjest elulisemaks.



November 2018

Eesti Perearstide Selts jagab 

üheksa mõtet, kuidas muuta 

tervishoid inimkesksemaks



EPSi 9 mõtet, kuidas muuta tervishoid inimkesksemaks

1. Tervena elatud aastad peavad saama kindla aluse juba lapseeast

2. Igal inimesel peab haiguse korral olema õigus jõuda õigel ajal õige arsti juurde

3. Igal inimesel peab olema juurdepääs oma perearstile ja igal perearstil peab olema inimese jaoks 

aega

4. Perearstiabi kättesaadavus tuleb tagada ka maapiirkondades

5. Vaesus on väga suur terviserisk. Vähemalt perearstiabi ja sõeluuringud peavad olema 

kättesaadavad kõigile inimestele

6. Kõige haigemad inimesed vajavad kõige enam hoolt

7. Ükski inimene ei pea kartma elada ja surra hooldekodus

8. Tuleb väärtustada õdesid kui kõrgelt haritud ja väga olulisi meeskonna liikmeid nii pere- kui 

eriarstiabis

9. Digilahendused peavad töötama inimeste tervise heaks



- Kes on eakas? Tänane 60 on eilne 40

- Eakate dehumaniseerimine ja homogeniseerimine on out

- Väärikus ja sõltumatus on in

- Vaatame inimest, mitte diagnoosi

- Inimese enda suurem õigus teada, valida, otsustada

- Rohkem meditsiini pole alati parem: uuringud ainult juhul, kui nendest sõltuvad 

raviotsused, ravimite “ärakirjutamine”, aktiivravi versus palliatiivravi

Paradigma muutused



.

2017: Hooldekodud kui Eesti meditsiini Soodom ja Gomorra



Kes peaks elama kodus, kes hooldekodus, kes õendushaiglas?

Kas hooldekodu on kodu või tervishoiuteenuse osutaja?

Kas ja mil määral peaks hooldekodus toimuma tervishoid ja kui jah, siis kes seda korraldab?

Inimese terviseajalugu ja staatus on kaardistamata, edasist tegevust ei tehta ja dokumenteeritakse puudulikult, 

digilugu on kosmos

Stiihia raviskeemidega - kes kirjutab, jälgib, jagab?

Suurepärased tingimused nakkuste levikuks?

Ohjamine versus kukkumine?

Surm ja suremine?

MURED PIKAAJALISES HOOLDUSES 2017:



Kus me oleme AD 2019

- Perearstide nimistutes seisuga 01.01.2019 185 613 inimest vanuses 70+, kellest 

vähemalt pooltel on vähemalt 2 kroonilist haigust. ETTK-dena töötab 18 keskust 102 

nimistu ja täiendavate teenustega sh füsioteraapia ja koduõendus

- Integreeritud ravi: 2013 alguse saanud Maailmapanga ja Haigekassa koostöö: 

uuring „Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis“ ning 

sellele järgnev Eesti ravi juhtimise pilootprojekt; 2020 plaanis laiendada 100-le 

nimistule



- E-surmasündmuse juurutamine jaanuaris ja juulis 2019

- Gripivaktsineerimine üld- ja erihooldekodudes 1.07. 2019

SoM andmetel 31.12.2018 seisuga 166 üldhooldekodu 8690 teenusekohaga ja 23 

ööpäevaringse erihoolekande teenuse osutajaid 49 tegevuskoha ja 2325 

hoolealusega.

- EPSi osalemine pikaajalise hoolduskoormuse erinevates töörühmades: puuete 

tuvastamise metoodika, abivahendid, tervishoid hooldekodudes, integreeritud ravi, 

teenuste korraldus ja rahastus, hoolduskoordinatsioon

Kus me oleme AD 2019



- Alates 2020 rahastab Haigekassa õendusteenust hooldekodudes, välja töötatud 

õendusteenuse kirjeldus ja  hinnamudel (7.01 vs 44.07), integratsioon 

esmatasandiga selgub töö käigus

- Ühe täistööajaga töötava õe kohta referentsasutuste keskmine

Üldhoolduse puhul 40 isikut (neist lamavaid ~11 isikut)

Erihoolduse puhul 192 isikut (neist lamavaid ~33 isikut

Kus me oleme AD 2019



Aitäh kuulamast!


