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2016. aasta tõi olulisi uuendusi nii partnerile
kui meie kindlustatule
• Käivitus jämesoolevähi varajase avastamise sõeluuring
• Rakendus uue koostoimete andmebaas, mille abil saavad arstid lihtsamini
hinnata patsiendi poolt kasutatavate ravimite koostoimeid
• Toimusid ettevalmistused täiskasvanute hambaravihüvitise rakendumiseks
• Ning ettevalmistused, et juulist oleks võimalik teenuse pakkumine
tervisekeskustes
• Ravikvaliteedi ja arstlike erialade ekspertide töö tulemusena valmis aasta lõpus
esimene ravikvaliteedi indikaatorite raport
• Jätkus koostööprojekt Maailmapangaga - kuidas arendada perearstiabi ning
toetada ravi suuremat integreeritust arstiabi eri tasandite vahel
• Juurutasime täiendatud nõudluse hindamise metoodikat, lähtudes
ravikindlustatud inimese elukohast ja tema tervishoiuteenuste kasutusest

Möödunud aastal tasusime tervishoiuteenuste
eest ligikaudu 756 miljoni eurot, mis on 43
miljonit eurot enam kui 2015. aastal.
• Perearstiabi maht oli 103 miljonit eurot, kusjuures eelarve täitmine kasvas ligi
12%.
• Perearstid tegid 4,6 miljonit vastuvõttu, pereõed 1,3 miljonit vastuvõttu
• Lisaks uuringufondile on kasvanud perearstide teraapiafondi kasutamine, kuhu
logopeedia ja psühholoogia teenusele lisandus füsioteraapia teenus.
• E-konsultatsiooni kasutus on aastaga kasvanud üle kahe korra, teenust osutati
ligi 5600 korral.
• Perearsti nõuandetelefonile tehti ligi 238 000 kõnet terve aasta jooksul.
• Õendusabiteenust osutati 12 000 inimesele. Koduõendusteenust osutati ligi
8000 inimesele.

Eriarstiabi maht on kasvanud aastaga 28,5
miljonit eurot
•
•
•
•

Eriarstiabi teenuseid kasutas ligi 800 tuhat inimest
Eriarstiabi teenuste loetelu suurenes 24 uue teenuse võrra
Ravimeid kompenseeriti 131 miljoni euro eest, kokku hüvitati 8 miljonit retsepti
Hambaarsti külastas 3.-19. aastastest lastest üle 150 000.
Ortodontia teenust sai ligi 21 000 last, mis on 5% võrra rohkem kui eelmisel aastal.
 Täiskasvanute vältimatu hambaravi teenust osutati ligi 17 000 inimesele.


• Eesti kindlustatute ravi välisriigis hüvitati 9 miljoni euro eest.
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Alustati 16 uue ravimitoimeaine hüvitamist
Eestis
• Ravimeid kompenseeriti 131 miljoni euro eest
• Kokku hüvitati 8 miljonit retsepti
• Ravimite kasutus on võrreldes eelneva aastaga kasvanud ligi 16% ehk 18,4
miljoni euro võrra
• Erandkorras sai kompensatsiooni ligi 2000 inimest, kokku 1,25 miljoni euro eest
• Keskmiselt maksis patsient soodusretsepti eest 6,73 eurot
• Haigekassa tasus keskmiselt ühe retsepti eest 14 eurot
• Jaanuaris alustati uue C-hepatiidi ravimi hüvitamist, millega üle 90%
patsientidest saab viirusest täielikult vabaneda

2016. aastal hüvitati kindlustatutele 392 tuhande
lehe alusel 5,9 miljonit töövõimetuspäeva
Haiguslehtede jagunemine
diagnooside lõikes
• Ajutist töövõimetust hüvitati 130
miljonit euro eest
• Võrreldes eelneva aastaga on lehtede
arv kasvanud 9%
• Töövõimetuspäevade arv on kasvanud
4%.
• Ühe päeva maksumus ca 22 eurot
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Oleme koostöös STACC-iga välja töötanud
infograafika finantsnäitajatest. Graafiliselt
on välja toodud haigekassa tulud, kulud
ning tulem aastatel 2004–2017
http://www.haigekassa.ee/et/finantsnaitajad

Meie kindlustatutele on juba teisest
poolaastast mitmeid uusi teenuseid
• Sel aastal jätkame tööd tervisekeskustega, mis võimaldavad pakkuda inimestele
suuremat teenuste valikut, paindlikke lahtiolekuaegasid, kiiremat ligipääsu
teenustele
• 1. juulist rakendub uus hambaravihüvitis täiskasvanutele
Aprilli lõpus toimusid infopäevad hambaarstidele üle Eesti, kus osales üle 200 hambaarsti
 Inimesed leiavad info lepingupartnerite kohta haigekassa veebilehelt


• Jätkame tööd IT ja digi-arendustega, et muuta teenuste pakkumine veelgi
sujuvamaks:
Toetame üleminekut digisaatekirjale
 Lisaks perearstidele hakkavad ka apteekrid kasutama ravimite koostoimete andmebaasi


• Sel aastal on fookuses ka sõeluuringud


Loodi rinnavähi sõeluuringu juhtrühm, mh. plaanime kutsutavate naiste vanuserühma
laiendada

Jätkame tööd arstiabi kättesaadavuse
parandamiseks ning teenuste valiku
laiendamiseks
• Riigieelarvest suunati täiendav 37 miljonit järgmisel aastal haigekassa
eelarvesse
• Seega järgmisel aastal saame arvestada suuremat mahtu eriarstiabis
• Alustame analüüsidega, kuidas see erialade ja haiglate vahel jaguneb
• Meie jaoks on prioriteetideks lühendada ooteaegasid eriarsti juurde ning lisada
uusi teenuseid
• Teisalt on oluline jätkata tööd ka perearstiabi tugevdamisega, et inimesed
saaksid aina enam abi perearsti juures, sh ka panustada aina enam haiguste
ennetamisse
• Perearstiabis liigume edasi ETTK ehk esmatasandi tervisekeskuste ostumudeliga

Pikemas perspektiivis peame arendama ka
tervishoiuteenuste strateegilist ostmist
• Inimene peab jõudma õige arsti juurde õigel ajal ning haiguseid tuleb
diagnoosida ja ravida ühe tervikuna
• Lähiaastatel liigume aina rohkem ravikvaliteedi ning ravitulemuse põhise
süsteemi poole
• Mingis osas jääb kindlasti ravijuhupõhine teenuste ostmine alles, kuid seda
täpset ning läbipaistvat süsteemi tuleb ja saab edasi arendada, kaasates nii
eriarstiabi kui perearstid
• Ravitulemuse kesksema süsteemi poole liikumine nõuab ettevalmistusi
süsteemi kõigilt osapooltelt
• Meie jaoks tähendab see ka aina rohkem lepingutes ravitulemuste arvestamist
• Väga olulised on nt tehnilised ettevalmistused, näiteks raviprotsessi
elektrooniline dokumenteerimine ja vastavate rahvusvaheliste standardite ja
juhendite rakendamine

Liigume koos Eesti ekspertide ning rahvusvahelise
toega edasi terviklikuma tervishoiu poole
• See on eriti oluline nt krooniliste haigete puhul, kes külastavad nii perearsti kui
eriarsti
• Sel aastal lõpeb oluline projekt koostöös Maailmapanga ning perearstidega krooniliste patsientide juhtumikorralduse piloot
• Kokku osaleb projektis 11 perearsti Eesti erinevatest piirkondadest
• Järgmisest aastast hakkame seda süsteemis laiemalt rakendama, et perearstidel
tekiksid võimalused riskipatsiente paremini nõustada, jälgida ning ennetada
haiguseid või tüsistusi
• Aasta lõpuks pakub Maailmapank välja ka konkreetsed Eestis rakendatavad
strateegilise ostmise mudelid, mida hakkame lähiaastatel arendama
• Maailmapanga raportit tutvustatakse esmakordselt oktoobris

Küsimused ja esitlusmaterjalid
Liis.Hinsberg@haigekassa.ee

