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Perearsti ja pereõe teenus on hästi kättesaadav,
neid usaldatakse ja külastatakse enam
• 2015a käis üle 1 miljoni kindlustatu perearsti või pereõe vastuvõtul, kokku 6
miljonit visiiti
• Iga kindlustatu käis perearsti ja pereõe juures keskmiselt 4,91 korda
• Patsiendid usaldavad järjest enam pereõde. Pereõed tegid möödunud aastal ligi
1,2 miljonit iseseisvat vastuvõttu (+100 tuhat vastuvõttu vs 2014)
• Perearsti nõuandeliin 1220 on jätkuvalt oluliseks abiks tervisemurede
lahendamisel – möödunud aastal võeti vastu 233 tuhat kõnet
• Perearsti vastuvõtule pääsemise võimalused on väga head – haigekassa
kontrollide kohaselt oli ägeda tervisehäirega patsienti vastuvõtt pöördumise
päeval tagatud 99,6%, teistel juhtudel 5 päeva jooksul 99%
• Viimase 12 kuu jooksul perearsti külastanutest on teenusega rahul 81%
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Haigekassa toetab järjepidevalt esmatasandi rolli
suurenemist
• Möödunud aastal lisati perearsti rahastusmudelisse teraapiafond – võimaldab
perearstil koordineerida oma patsiendi ravi kliinilise psühholoogi ja logopeedi
juures eriarsti külastuseta
• Kokkuleppel perearstide seltsiga kaasati kõik perearstid kvaliteedisüsteemi –
suurendamaks motivatsiooni väikelaste, eakate ja kroonilise haigusega inimeste
tervise jälgimisel
• Tõsteti uuringufondi mahtu 5% võrra, et avardada perearsti võimalusi oma
patsiendile vajalike uuringute ja diagnostika tellimisel
• Laienes e-konsultatsiooni erialade hulk, mis võimaldab patsiendil saada kiiremat
ja tõhusamat ravi ning toetab perearsti otsuste tegemisel võimaldades
konsultatsiooni eriarstiga tervise infosüsteemi vahendusel
• Välja töötamisel on esmatasandi toimemudel ja tervisekeskuste
rahastamismudel, mis motiveeriks perearste grupipraksistesse koonduma ning
enam pakkuma haigusi ennetavaid teenuseid, nõustamist,
krooniliste haiguste ohjamist ning oma nimistu
patsientide tervisemurede terviklikku lahendamist
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Koduõed tegid 10 000 visiiti rohkem kui aasta varem
• Haigekassa tasus õendusabi teenuste eest üle 22 miljoni euro, mis on ligi 4 miljonit
enam kui aastal 2014
• Koduõed tegid veidi üle 262 tuhande visiidi 8060 kindlustatu juurde.
• keskmine visiitide arv ühe isiku kohta on kasvanud võrreldes eelmise aastaga 9%.
• Statsionaarses õendusabi partneritest enamus lahendas positiivselt personali
küsimused - kvaliteetse iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks
peavad alates 01.01.2015. a haiglas töötama vähemalt 1,5 õde ja kaks hooldajat 20
patsiendi kohta, neist ööpäev läbi vähemalt üks õde ja üks hooldaja
• Õendusabi kättesaadavus on hea - ravijärjekordadesse registreeritud
vastuvõttudest 95% toimub ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse piires.

4

Eriarstiabi teenuseid pakuti kindlustatutele mullu
samas mahus varasema aastaga
• Eriarstiabi teenuseid kasutanud inimeste arv jäi üldjoontes samaks - ligi 800 tuhat
kindlustatut kasutas eriarstiabi, mille eest haigekassa tasus haigekassa 562 milj €
• Kindlustatud käisid eriarstide vastuvõtutel üle 4 miljoni korra, mis on 4% enam kui
2014.a
• Kasvutrendis on ravijuhtude arv ühe inimese kohta – 4,12 (kasv 4 aastaga 4%)
• Haigekassa tasus 1,3 miljoni voodipäeva eest, sealjuures on veidi vähenenud
statsionaarsel ravil viibijate arv: 150 154 inimest (-3000 inimest vs 2014)
• Kasvamas on päevaravi teenuseid saavate inimeste arv: 56 901 (+2000 inimest vs
2014)
• Kindlustatutele tehti ligi 160 tuhat operatsiooni
• Ühe ravijuhu keskmine maksumus kasvas
• Ambulatoorses ravis: 68 eurot (+8% vs 2014)
• Päevaravis: 503 eurot (+5% vs 2014)
• Statsionaarses ravis: 1376 eurot (+7% vs 2014)
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Üha enam lapsi käib hambaarsti juures
• Haigekassa tasus üle 153 tuhande lapse hambaravi ja ortodontia eest ligi 22 milj €
• 3-19 aastastest lastest külastas hambaarsti 62%
• Ravijuhtude arv laste hambahaiguste ennetuses ja ravis kasvas ligi 50 tuhande juhu
võrra
• Eelmisel aastal sõlmiti uued 5-aastased ravi rahastamise lepingud laste hambaravi
osas, haigekassal on üle Eesti laste hambaravis 377 lepingupartnerit
• Laste suutervise alase teadlikkuse ja laste hambaravi teenusega hõlmatus on
haigekassa edendustegevuse üheks prioriteediks
• Teavitustegevuste elluviimisel on haigekassa üheks peamiseks partneriks Eesti
Hambaarstide Liit
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Ennetustegevused on haigekassa jaoks väga
olulised
Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad suurendada inimeste
kvaliteetselt elatud aastaid
• Mitmed haigekassa rahastatavad ennetustegevused on ühendatud
tervishoiuteenustega ja neid pakutakse inimestele kogu elukaare vältel
• Rasedatele ja vastsündinutele suunatud skriiningud
• Laste tervisekontrollid (sh koolitervishoid)
• Noorsportlaste tervisekontrollid
• Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste
ennetamine
• Krooniliste haigete jälgimine
• Sõeluuringud naistele

• Perearsti kvaliteedisüsteemis on suur rõhk ennetustegevusel
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Soodusravimite kasutus kasvab
kulu ühe patsiendi kohta
eurodes

ravimihüvitiste kulu
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Haigekassa keskmine kulu ühe kindlustatu kohta, eurodes

• Kokku tasuti 2015.aastal 851 tuhande inimese soodusravimite eest
• Ühe retseptiravimeid kasutanud inimese kohta rahastasime ravimeid keskmiselt 99
eurot (+11% vs 2014)
• Kindlustatud tasusid ise ühe soodusretsepti eest keskmiselt 6,69 eurot, mis on
võrreldes 2014.aastaga kasvanud 3,6%

Hüvitatavate ravimite hulka lisandus mitmeid väga olulisi
retsepti- ja haiglaravimeid
Apteegiravimite valikusse lisati mitmeid olulisi krooniliste haiguste ravimeid
• kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, C-hepatiidi, 2. tüüpi diabeedi,
hulgiskleroosi, kopsuarteri hüpertoonia ja raskekujulise akne raviks
Haiglaravimite hulka lisati uued toimeained 13 erineva haiguse raviks:
• kopsu- ja munasarjakasvajad, harva esinev äge promüelotsütaarse leukeemia,
Sclerosis multiplex, Parkinsoni tõbi, tsütomegaloviirusinfektsioon, hüperurikeemia,
luukoe mineralisatsioon, Crohni tõbi, haavandiline koliit, luupus ja vereloome
tüvirakkude siirdamine (nt leukeemiad)

Lisati 2 elupäästvat ravimit hematoloogiliste patsientide
ravi võimalike tüsistustega toimetulemiseks (metotreksaadi mürgistus ja
tuumorilüüsi sündroom)
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Haigekassa kompenseeritavad meditsiiniseadmed toetavad aina
rohkemate patsientide igapäevast toimetulekut
Haigekassa hüvitas möödunud aastal meditsiiniseadmeid, mille abil on võimalik
ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine aitab haigust ohjata ligi 87 tuhandele
kindlustatule 9 miljoni euro eest.
• Võrreldes 2014. aastaga on meditsiiniseadmete hüvitamine ligi 3,5% suurenenud,
seadmete kasutajate arv on kasvanud ligi 9%
• 2015. aasta alguses lisati meditsiiniseadmete loetellu mitmeid uusi
meditsiiniseadmeid ning laiendati juba loetellu kuuluvate meditsiiniseadmete
hüvitamistingimusi.
• sh tõsteti oluliselt diabeetikutele hüvitatavate glükomeetri testribade ja lantsettide
hüvitatavaid koguseid poolaastas;
• piirhindade süsteemi kasutamisel on positiivne mõju - glükomeetri testribade
kompenseerimine kasvas võrreldes eelmise aastaga 2,3%, samal ajal kui kasutajate
arv kasvas ligi 4,5%.
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Töövõimetushüvitised annavad kindlustunde ajutise töölt
eemalolekul ajal
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Hüvitame keerulisemate juhtumite ravi vajadusel väljaspool Eestitplaanilise ravi välisriigis taotlused on stabiilses kasvutrendis
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• 2015. aastal tasus haigekassa 282 patsiendi plaanilise välisravi eest 3,3 milj €
• Euroopa Ravikindlustuskaardi alusel tasus haigekassa eesti kindlustatule välisriigis
osutatud arstiabi eest 5,1 miljoni eurot
• Patsiendiõiguste direktiivi alusel kompenseeriti ravikulusid 98 tuhande euro eest 43
inimesele
• Välisriiki uuringutele ja ravile siirduti peamiselt Saksamaale (87), Taani (41) ja Soome (37).

Ravikindlustuspaketi kaasajastamine ja
terviklikkus on jätkuvalt olulised
Haigekassa lähiaastate prioriteediks on arendada strateegilist
ostmist, et tagada meie kindlustatutele terviklik, vajadustele
vastav ravikindlustuspakett, mille täiendamine on läbipaistev
ja osutatud teenuste kvaliteet mõõdetav, arvestades ühtlasi
inimeste õigustatud ootust kaasavama, personaalsema ja
terviklikuma tervisekäsitluse järele.
Haigekassa tegevused:
• Teenustepaketi pidev kaasajastamine
• Ravikvaliteedi arendamine ning ravi rahastamise lepingute tingimuste
vastavushindamine
• E-teenuste arendamine (e-konsultatsioon)

Ravikindlustuse ressurss on viimastel aastatel kasvanud
keskmiselt 7% aastas
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aastaga
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Ravikindlustuse vahendite kasutuse peamiseks lähtekohaks on
solidaarne ravikindlustussüsteem – kõigi kindlustatute võrdsed
võimalused

3%
Ravikindlustatute arv on viimasel paaril
aastal väikses kasvutrendis:

47%

50%

2013 – 1 231 203

2014 - 1 232 819
2015 – 1 237 336 (+ 4517 inimest)
Töötavad kindlustatud isikud
* tasutud sotsiaalmaksu kindlustatu kohta keskmiselt 1492
eurot
Kindlustatutega võrdsustatud isikud

Muud kindlustatud isikud
* tasutud sotsiaalmaksu kindlustatu kohta keskmiselt 1208
eurot
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Solidaarne ravikindlustus tagab turvatunde ning kaitstuse
finantsriskide eest ootamatult tekkinud ning sageli
märkimisväärsete kulutuste katmiseks
Ravikulu raviliikide lõikes eriarstiabis ühe ravil olnud patsiendi kohta
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Ambulatoorne
eriarstiabi, EUR
99,9
121,7
155,5
190,9
185,2
211,5
254,3
254,6
200,1
138,0

Päevaravi, EUR
384,3
525,7
522,7
591,3
687,3
843,9
925,1
913,2
918,8
704,5

Statsionaarne
eriarstiabi, EUR
830,8
1 190,0
1 246,0
1 279,4
1 767,0
2 342,4
2 820,7
2 890,5
2 592,3
1 792,9

• 2015. aastal rahastas haigekassa 58 ülikallist ravijuhtu (maksumus enam kui 65 000
eurot), kogumaksumusega 5,2 miljonit eurot.

Eesti võrdluses teiste riikidega – käime arsti juures sama palju
Number of doctor consultations per person, 2013 (or nearest year)

Eriarstiabi ooteajad varieeruvad riigiti oluliselt, Eesti on
OECD keskmine*
Ooteaeg eriarsti vastuvõtule üle 4 nädala, %

* Andmeid esitavate riikide seas
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Kindlustatud eelistavad sageli ravi saada piirkondlikes ja
keskhaiglates, kus on ka pikimad ooteajad

Tartu Ülikooli Kliinikumi tullakse ravile kõigist Eesti
maakondadest
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…samuti Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse
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Haigekassa tellimuse strateegia arendamiseks ning
kindlustatutele vajaminevate kvaliteetsete teenuste
kättesaadavuse parandamiseks käib järjepidev töö
• Ajaline kättesaadavus – millal?
• Esmatasandi rolli suurendamine, uued teenused (sh e-konsultatsioon, ravi
tulemuslikkuse mõõdikud)
• E-teenused (e-saatekiri, digiregistratuur)
• Geograafiline kättesaadavus – millistel erialadel kust teenust osta?
• Ravi peab olema ühtlaselt kättesaadav kogu Eestis kõigile kindlustatutele
• Oluline on tagada jätkusuutlikkus, kvaliteet, ressursside optimaalne kasutus

• Arvestama peab inimeste eelistustega, liikumisega
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