MOBIILSETE NAHA- JA EESNÄÄRMEVÄHI DIAGNOOSIKABINETTIDE
ÜLEANDMINE TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMILE
28.06.2016, Estonia talveaed, Tallinn
Tanel Rossi kõnepunktid



Esmalt lubage väljendada haigekassa poolt heameelt, et Vähiliidu eestvedamisel ning
Jõulutunneli ehk Eesti elanike toel on täna lisandumas võimalus korraldada arstiabi
pakkumist senisest efektiivsemalt ning parandada vajalike tervishoiuteenuste
kättesaadavust kodu lähedal.



Omalt poolt peame oluliseks toetada kahe uue diagnostikabussi kaasaegsete
uuringuvõimaluste maksimaalset sihipärast kasutust adekvaatse rahastuse kaudu.
Siinkohal soovin tänada Vähiliitu ning Tartu Ülikooli Kliinikumi, kellega on olnud hea
koostöö juba diagnostikabusside projekti plaanimise faasist alates. Oleme kavatsusi
korduvalt arutanud, mis on andnud võimaluse põhjalikult analüüsida ja valmistuda uue
teenuse sihipäraseks pakkumiseks uroloogia ja nahahaiguste erialal ennetavas,
diagnoosifaasis. See loob omakorda eelduse õigeaegse aktiivravi osutamiseks vajadusel.



Haigekassa rahastavad perearstiabi ja eriarstiabi teenused moodustavad suure osa
ravikindlustuse eelarvest. Suurima tervishoiuteenuste ostjana lasub meil suur vastutus ja
meil tuleb olla veendunud, et iga patsient saab oma vajadustele vastavat parimat
kaasaegset tõenduspõhist ja õigeaegset ravi ning kõik süsteemi osapooled tegutsevad
selle nimel, et meil kõigil oleks võimalikult hea tervis. Oluline on tagada, et meie tänane
tervishoiukorraldus ja strateegilise ostmise mudel arvestab muutunud vajadustega või on
tarvilikud uuendused.



Et tervishoiusüsteem vastaks elanikkonna ootustele ja vajadustele, tuleb ühiskonnas aset
leidvate muutustega kohaneda ja süsteemi järjepidevalt arendada. Täna ei tule ilmselt
kellelegi enam üllatusena, et elanikkond vananeb ning aina enam on kroonilisi haigusi,
neist mitmed sageli samaaegselt. Südameveresoonkonna haiguste järel on teiseks kõige

enam inimelusid nõudvaks haiguseks vähkkasvajad, mille eduka ravi üheks oluliseks
aluseks on kasvajate eelsete seisundite ja kasvajate endi võimalikult varajane
avastamine. Seetõttu on oluline aina enam pöörata tähelepanu haiguste ennetusele ning
varajasele diagnostikale, mis aitavad ühelt poolt kiiresti sekkuda, säilitada elukvaliteeti,
teisalt vähendada ka kulukate ravijuhtumite teket.


Elanikkonna järjepidev vähenemine maapiirkondades toob endaga kaasa väljakutsed
kvaliteetse arstiabi tagamisel. Muuhulgas tuleb lahendada küsimused – kuidas tagada
maapiirkonnas ja piirkondlike haiglate põhitegevuskohast kaugemal inimestele
kaasaegse tehnoloogia, st aparatuuri ja kõrgtasemel erialaspetsialistidega kvaliteetsed
diagnostikavõimalused ? Kuidas tagada vähenenud elanike hulga juures eriarstile piisav
koormus ja kogemus kvalifikatsiooni säilitamiseks? Tänane sündmus on üheks näiteks,
kuidas on võimalik neid ülesandeid edaspidi lahendada.



Siinkohal on hea meel kinnitada, et viimaste aastakümnetega on üles ehitanud tugev
raamistik meie tervishoiusüsteemile, millele võime täie kindlusega tugineda asudes seda
edasi arendama. Oluline on rõhutada, et meil on hästi toimiv esmatasand, tugev
haiglavõrk, kompetentsed tervishoiutöötajad ja stabiilne rahastusmudel, milles kõigil
osapooltel on ühine huvi pakkuda inimestele parimat võimalikku tervishoidu.



Perearst tagab igapäevaselt vajaliku arstiabi tasuta ja kiire kättesaadavuse elukoha
lähedal ning enamike tervisemurede jaoks on perearsti kui kõrgelt kvalifitseeritud
eriarsti abi piisav ja pädev. Kui perearstil osutub vajalikuks suunata kindlustatu edasi
eriarstiabisse, siis ka siin on oluliseks märksõnaks õigeaegsed teenused kodumaakonnas.



Tervisemuredele kiire hinnangu andmisel on nüüdsest Eesti ravikindlustatute teenistuses
lisaks juba olemasolevale kahele mammograafiabussile ka kaks uut kaasaegset
diagnostikabussi, mis kahtlusteta toob kvaliteetse arstiabi maakonna elanikele lähemale
tugevdades ühtlasi perearsti, maakonnahaigla ja piirkondlike kompetentsikeskuste,
antud juhul ülikoolihaigla koostööd. Kokkuvõttes aitab see tagada parima vajaliku
tervishoiuteenuse Eesti elanikele.



On nimetatud, et Eesti mehed ei pöördu kuigi meelsasti arsti juurde, mistõttu haigused
avastatakse hilja ning nende ravi on patsiendile kurnav ning kulukas. Loodame, et
avardunud võimalused aitavad kaasa selle trendi muutusele.



Kokkuvõttes on tänane päev väga tähtis nii haigekassa kindlustatu kui ka haigekassa
jaoks. Mobiilsed diagnostikakabinetid võimaldavad (i) senisest enam tähtsustada ja
tugevdada haiguste ennetust, (ii) parandavad piirkondliku ja keskhaigla taseme erialade
geograafilist kättesaadavust ning (iii) tugevdavad koostööd esmatasandi ja eriarstiabi
vahel.



Haigekassa omalt poolt tagab bussis osutatavate nahaarsti ja uroloogi teenuste
maakonna elanike nõudlusele vastava ressursi Tartu Ülikooli Kliinikumi lepingus.
Tänan omalt poolt veel kord Vähiliitu, kliinikumi androloogiakeskust ja muidugi
Jõulutunnelit selle tõeliselt vajaliku initsiatiivi eest.

