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(a)
TIS ja ETSA õiguslik ja taristuline olemasolu on väärtused omaette. Tegemist on
siiski toimiva ja kasutust leidva süsteemiga, mis on maailmas riigi tasemel unikaalne. Seetõttu
on ülioluline, et kriitika TISi aadressil on konstruktiivne ja tulevikku vaatav.
(b)
TISi andmeid kasutatakse, kuid nende kvaliteet ja terviklikkus on ebaühtlane ning
lisaks lihtsalt patsienti puudutavate dokumentide vaatamisele on süsteemi kasutamine sageli
ebamugav. Selle peamiseks põhjuseks on TISi algpäevist pärit dokumendipõhine ülesehitus
ehk lihtsamalt öeldes – TISi loogika lähtus paberil asjaajamise loogikast. Me peame siit edasi
liikuma TISi andmepõhisele ülesehitusele ehk lihtsamal öeldes, TISi kaudu peavad olema
kättesaadavad terviseandmed, millest vajadusel võib päringutega moodustada „dokumente“.
(c)
Seega on lähiaastatel ETSA ees kaks ülimalt olulist ülesannet: esiteks, hoida käigus ja
arendada praegusi teenuseid ning teiseks, valmistada ette üleminekut uuele andmestruktuurile.
Mõlemad ülesanded nõuavad ETSA, haigekassa ja raviasutuste vahelist koostööd, mille eest
vastutavad kõik osapooled vähemal võrdses ulatuses ja mis peab tõusma kvalitatiivselt uuele
tasemele.
(d)
Ülaltoodust lähtudes ja pidades silmas vajadust TISis liikuda edasi andmepõhisele
struktuurile, jätkab EHK koostöös ETSAga e-saatekirjade süsteemi reformi eesmärgiga minna
2-3 aasta perspektiivis üle täielikult elektroonilistele saatekirjadele. Analoogiliselt
digiretseptiga loob e-saatekirjade rakendamine kvalitatiivselt uued võimalused raviteenuse
kvaliteedi tõstmiseks, patsiendi terviklikuks käsitlemiseks ja paremaks klienditeeninduseks,
sh. töötavaks digiregistratuuriks. Samuti jätkame e-konsultatsiooni teenuste laiendamist uutele
erialadele.
(e)
Audit puudutab ka e-lahenduste rahastamise küsimust. EHK rahastab juba praegu ligi
1/3 ETSA halduskuludest. Raviasutuste IT teenustele ette nähtud kulutused kajastuvad EHK
hindades ning kinnitan, et vaatame neid üle iga-aastaselt katmaks raviasutuste poolt tehtud
vajalikke IT-kulutusi.
(f)
Ma lõpuks tahan rõhutada kõige olulisemat – me ei räägi TISi puhul haiglate, ETSA
või EHK andmetest. Me räägime Eesti elanike terviseinfost, mis kuulub inimesele ning
loomulikult on igal inimesel õigus nõuda talle kuluvale infole kerget, mugavat ja terviklikku
juurdepääsu.

