
 

Eesti Haigekassa, juuli 2016.a. 

Tervishoiuteenuste kättesaadavus on mitmetahuline mõiste sisaldades nii ajalist, geograafilist kui ka 

rahalist vaadet. Käesolev aruanne annab ülevaate tervishoiuteenuste ajalisest kättesaadavusest 

(ooteajad). Aruanne koosneb kahest osast - üldarstiabi ajalise kättesaadavuse aruanne ning 

eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi ravijärjekordade ülevaade. Üldarstiabi kättesaadavust kontrollib 

Haigekassa kohapealsete kontrollide käigus. Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi ravijärjekordade 

kohta esitavad raviasutused Haigekassale regulaarseid aruandeid, lisaks kontrollitakse ravijärjekordi 

ka kohapealsete külastustega ning kaasuspõhiselt. 

 

Sissejuhatus 

Üldarstiabi kättesaadavust jälgitakse perearstikeskusi külastades. Iga perearsti nimistut 

kontrollitakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, seega ühel kalendriaastal külastatakse 

ligikaudu kolmandikku kõigist perearstidest ja kontrollitakse vastuvõtule pääsemise tingimusi. 

Käesolev ülevaade koondab 2016. a. I poolaasta kontrollimiste tulemused. Kontrollide eesmärk oli 

hinnata, kas perearstid võimaldavad patsientidele juurdepääsu perearstiabile õigusaktides ja 

Haigekassaga sõlmitud lepingu tingimustel. 

Perearstiabi kättesaadavust hinnati 152 nimistus, mis moodustas 19,3% kõigist nimistutest (799 

nimistut 01.01.2016 seisuga) (tabel 1). 2015. aastal kontrolliti I poolaastal 135 nimistut (17% 

nimistutest).  

 

 



 

Kättesaadavus praksistes 

Ägeda tervisehäirega patisent peab pääsema vastuvõtule pöördumise päeval, teised patsiendid viie 

tööpäeva jooksul.1 

Ägeda tervisehäirega patsiendid pääsesid perearsti vastuvõtule pöördumise päeval kõikides 

kontrollitud praksistes. Sama tulemus toodi välja ka 2015. aasta I poolaasta kontrollide kokkuvõttes. 

Mitteägeda tervisehäirega (st teistel juhtudel) pääsesid patsiendid vastuvõtule tähtaegselt so 5 

tööpäeva jooksul.  

 

 

Praksistes kohapeal läbi viidud kontrollide puhul pöörati tähelepanu lisaks vastuvõtule pääsemise 

tähtaegsusele ka muudest perearsti tööjuhendis ja üldarstiabi lepingus kättesaadavust reguleerivatest 

sätetest kinnipidamisele. 

Perearstipraksiste avatuse ajad olid nõuetekohased enamikel juhtudel. Vastuvõtt kella 18-ni 

vähemalt ühel päeval nädalas ei olnud tagatud viie perearsti puhul (3,3% kontrollitutest). Muus osas 

vastasid perearstide ja pereõdede vastuvõtuajad nõuetele. 

Kõikides kontrollitud praksistes nõustatakse patsiente telefoni teel ning enamikes ka e-maili teel. 

Töökorralduslikult kirjeldati erinevaid lahendusi sh ühes praksises on õe ülesandeks e-kirjadele 

terve päeva jooksul vastata ning mõnes praksises on seatud nö telefonitunnid (kindlad kellaajad, mil 

perearst nõustab patsiente ainult telefoni teel).  

Vastuvõtuaegade jm teabe väljapaneku kontrollimisel tuvastati puudusi nii internetis avaldatava 

info kui praksises kohapeal avaldatava teabega seoses.  

15 perearsti (9,9% kontrollitutest) ei olnud haigekassat teavitanud muudatustest töökorralduses või 

personali koosseisus (nt pereõe lahkumine, töökorralduse puhkuste ajal, vastuvõtuaegade 

muutmine). 

Tagamaks ravikindlustatud isikutele paremat üldarstiabi kättesaadavust on haigekassa kohustanud 

suurte nimistute (2001 ja enam isikut) perearste võtma tööle abiarsti. Nimistu piirsuurus oli ületatud 

18 praksisel. Abiarst oli tööle võetud poolte (9) piirsuurust ületavate nimistute juures. Abiarsti 

mitteleidmise olulise põhjusena toodi välja praksise asukoht. 

1.3.1. Perearsti kvaliteedisüsteem (PKS) 

PKS-ga seotud teemasid arutati enamikel külastustel. Häid tulemusi saavutanud perearste tunnustati 

ning madalama tulemuse saavutanud perearstidega arutati olukorra põhjuseid.  

Perearstid tõid välja järgnevaid tulemuse saavutamist raskendanud asjaolusid: 

- Pereõdede kaasamine krooniliste haigete jälgimisse ei ole olnud tulemuslik (väljendati, et 

patsiendid ei usalda pereõde) 

1 Haigekassa kontrollib vastuvõtule pääsemise aega  Sotsiaalministri määruses  „Perearsti ja temaga koos töötavate 
tervishoiutöötajate tööjuhend“ § 5 lõikes 4 tulenevat kohustust võimaldada patsiendile vastuvõtt ägeda tervisehäire 
puhul pöördumise päeval ning teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. 



- Kõiki tegevusi ei kodeerita, näiteks mujal tehtud analüüsid 

- PKS-i täitmist raskendab täiskasvanud patsientide korduvatele uuringukutsetele 

mittereageerimine 

- Suur eakate osakaal nimistus 

- Vaktsineerimistest keeldumine. 

Tulemuse saavutamise soodustamiseks käsitleti külastustel PKS korraldust (sh lepingumuudatused, 

kodeerimine). Perearstid väljendasid, et pereõe kaasamine krooniliste haigete jälgimisse on 

prioriteetne ning hea tulemuse saavutamiseks on oluline arendada meeskonnatööoskuseid.  

 

1.3.2. Uuringufondi kasutamine  

Perearstid jälgisid uuringufondi täitmist ja mitmel puhul kirjeldasid, et tehakse pigem rohkem 

uuringuid, et vältida ebavajalikku suunamist eriarstile. Uuringufondi mahu ületamist põhjendati 

muuhulgas püüdlusega täita kvaliteedi lisatasu saamiseks vajalikud kriteeriumid.  

 

1.3.3 Koostöö eriarstidega 

Koostööd eriarstidega hinnatakse enamasti rahuldavaks. Peamise mitterahulolu põhjusena 

nimetatakse pikki järjekordi erinevatel erialadel. Teise põhjusena kirjeldatakse olukordi, kus eriarst 

saadab patsiendi uuringute tegemiseks või saatekirja väljastamiseks perearsti juurde kuid ebaselge 

on suunamise alus ja uuringu näidustused. 

 Suunamisel kasutatakse digitaalseid saatekirju. Pikkade järjekordade puhul võetakse eriarstiga 

ühendust, et täpsustada patsiendi seisund ja vajadusel suunatakse patsient erakorralisele 

konsultatsioonile.  

EMO-sse suunatud patsientide kohta otsitakse teavet (mõnel juhul on perearstidele antud ligipääs 

haigla elektroonilise haigusloo süsteemile) ning jälgitakse mujal toimunud ravi ja visiitide kohta 

tehtud kandeid TIS-s. Probleemina toodi välja, et alati ei ole haiguslood TIS-I siiski saadetud. 

E-konsultatsiooni kasutatakse järjest enam ja üldiselt on perearstid teenusega rahule jäänud. Ühel 

juhul toodi välja, et saatekirja vastuse ooteaeg on liiga pikk ning e-konsultatsioonile eelistatakse 

otsest kontakti eriarstiga.  

 

1.3.4. Koolitervishoiu teenus 

Koolitervishoiu teemat käsitleti perearstidega, kes nimetatud teenust osutavad. Kirjeldati, et mitmes 

koolis puudub võimalus tervisekaartide elektrooniliseks vormistamiseks.  

 

1.3.5. Sõeluuringutega hõlmatus 

Perearstid kirjeldasid, et nõustavad patsiente sõeluuringute teemal ja tuletavad sihtrühma 

kuuluvatele patsientidele meelde uuringule mineku vajalikkust. Välja toodi vajadus täpsustada õe 

roll ennetustegevuses.   

 

1.3.6. Teraapiafond 

Teraapiafondi teemat käsitleti ligi pooltel külastustel. Perearstide tähelepanu juhiti alates 2016. 

aastast muutunud kliinilise logopeedi poolt osutatavate teenuste koodidele ning perearste juhendati 



teenuste juhendi leidmisel haigekassa kodulehelt. Perearstid on jätkuvalt seisukohal, et 3% 

pearahast teraapiafondi teenuste tarbeks on vähe.  

Teraapiafondi teenuste kättesaadavus on piirkonniti erinev. Välja toodi probleemid tagasiside 

saamisega. Perearstidele selgitati, et enne teenusele suunamist tuleb leppida kokku tagasiside 

andmise kord. 

 

1.3.7. Muud teemad 

- Ravijuhendid:  Enim rakendatakse kõrgvererõhutõve ravijuhendit ning oodatakse II tüübi 

diabeedi uuendatud ravijuhendit.  

- Koostöö sotsiaaltöötajatega 

- Teise pereõe rahastamine 

- Tööajavälise vastuvõtu rahastamise põhimõtted 

- Töövõimetuslehtede vormistamine 

- Üldarstiabi rahastamise leping (lisa 18) 

- Sihtvalikud: kõrgvererõhutõvega patsientide käsitlust puudutav sihtvalik tõi välja 

probleemkohad õdede kaasamisega seoses krooniliste haigete jälgimisse. Käsitleti ka 

endokrinoloogile suunamise põhjendatust käsitlenud sihtvaliku tulemusi valikus osalenud 

perearstiga. 

- E-Tervis – andmeid edastatakse kuid esineb probleeme ning kohati on raskendatud andmete 

leidmine.  

- Puhkuste asendus ja töökorralduse puhkuste ajal. 

 

1.3.8. Perearstide ettepanekuid 

Perearsti kvaliteedilisatasu (PKS) 

- PKS rahastamist võiks edasi arendada luues kvaliteedi pearaha kood isikupõhiselt 

patsiendi kohta. Kvaliteedi pearaha tasuline kood tagaks motivatsiooni ka sellistes praksistes 

(ääremaadel), kus ei ole tagatud sihtrühma isikute nõutav hõlmatus. Sageli on motivatsioon 

õdedel olemas, kuid arstidel mitte. Isikupõhine pearaha uue teenuse koodina  teenuse 

osutamise järel jooksvas kvartalis võiks olla üks võimalus kvaliteeditasu rahastamise 

mudelis. Jooksvas kvartalis rahastamine võiks tõhusamalt motiveerida tegelema krooniliste 

haigete uurimise ja jälgimisega. 

- jätta laste vaktsineerimised PKS-st välja. Laste vaktsinatsioonid on vajanud sageli 

apelleerimist, neid on arvestatud siis, kui isikud vahetavad elukohti ja nimistut, viibivad 

välismaal ja vaktsinatsioonid tehakse sageli eri vaktsinatsioonikava alusel.  

 

 
 

Kokku teostati kättesaadavuse kontroll 2016. aasta esimesel poolaastal 152 perearsti juures. Seisuga 

01.01.2016 oli Eestis 799 perearsti nimistut. 

Praksiste lahtiolekuajad vastasid nõuetele, viiel juhul ei olnud tagatud nõuetekohane vastuvõtt kella 

18-ni vähemalt ühel päeval nädalas. Teabe avaldamine praksise tegevuskohas vastas 

lepingutingimustele kuid korduvalt toodi välja puudused info avaldamises asutuse kodulehel või 



mujal internetis. Üksikutel juhtudel esines puudusi töökorralduse muudatustest teavitamisel.  

Hinnangud praksiste töökorraldusele ning järelkontrolli vajadus on toodud tabelis 2. 

Olulisima kättesaadavuse tingimusena oli kõigis kontrollitud praksistes täidetud nõue, et ägeda 

tervisehäirega patsient peab saama vastuvõtule pöördumise päeval. Ka teistel juhtudel (so 

mitteägeda tervisehäirega) pääsesid patsiendid vastuvõtule lubatud ooteaja jooksul.  



 

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi ravijärjekordade ja ooteaegade jälgimiseks esitavad 

raviasutused haigekassale regulaarselt aruandeid. Haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglad esitavad 

igakuiselt ülevaate eriarstiabi plaaniliste ambulatoorsete vastuvõttude tegelikust ooteajast eelmisel 

kuul (tagasiulatuv ravijärjekordade aruanne) ning etteulatuva ravijärjekordade aruande – 1. 

kuupäeva seisuga eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi järjekordades ootavate vastuvõttude2 arv ning 

ooteaeg vaba vastuvõtuajani. Valikupartnerid esitavad kord kvartalis etteulatuva ravijärjekordade 

aruande.   

Lisaks haigekassale perioodiliselt esitatavatele aruannetele kontrollitakse eriarstiabi, õendusabi ja 

hambaravi ravijärjekordi ka kohapealsete külastustega. Iga raviasutust kontrollitakse vähemalt üks 

kord lepinguperioodi jooksul – ühel kalendriaastal külastatakse ligi kolmandikku kõigist 

lepingupartneritest ja kontrollitakse ravijärjekordade pidamise tingimusi ning plaanilise ravi 

ooteaegu. 2016. aasta I poolaasta  jooksul kontrollisid haigekassa usaldusarstid ravijärjekordade 

pidamist 143 raviasutuses. Üldjuhul vastas ravijärjekordade pidamise süsteem raviasutustes 

nõuetele. Vajadusel juhiti raviasutuste tähelepanu puudustele (patsientide lahtiolekuaegade ja 

vastuvõtuaegade avalikustamine, ravijärjekordade pidamise nõuded) ja anti tähtaeg nende puuduste 

kõrvaldamiseks.  

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi ravijärjekordade aruannetes 

esitatud infost - 01.07.2016.a. seisuga ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõtud ning HVA 

haiglate ambulatoorse ravi tegelikud ooteajad 2016. aasta 6 kuu jooksul.   

 

Seisuga 1.07.2016.a esitasid enamus lepingupartnereid õigeaegselt. Aruande jätsid esitamata või 

esitasid hilinemisega: OÜ Diakoonia Hambaravi , AS Med &Dent, SA  Rõngu Hooldusravi keskus, 

Finkre Osaühing, DR. Ene Paal, Ortodontia kliinik. 

Aruande tabelites ja lisades esitatud info osas palume arvestada, et ravijärjekorra 

maksimumpikkust ületavate vastuvõttude hulgas sisalduvad ka vastuvõtud, kus pikk ooteaeg 

tuleneb patsiendi soovist pääseda konkreetse spetsialisti vastuvõtule. Lisaks kvalifitseeruvad ka üks 

kord aastas toimuvad rutiinsed järelkontrollid (nt. onkoloogias) definitsiooni kohaselt igakordselt 

esmaseks vastuvõtuks. Etteulatuvates aruannetes esitatakse info eriala-, mitte arstipõhiselt. 

Ambulatoorse eriala lühike ooteaeg ei tähenda, et raviasutuses on kõigi selle eriala arstide 

vastuvõtule lühikesed ooteajad. 

 

A. Ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõtud 1. juuli 2016 a. seisuga 

 01.07.2016.a. seisuga on eriarstiabi ravijärjekordadesse registreeritud kokku ca 181 tuhat 

vastuvõttu, neist 70% HVA haiglates ja 30% valikupartnerite juures. Võrreldes eelmise aasta sama 

perioodiga on eriarstiabi ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude arv kokku vähenenud 2% 

võrra (ambulatoorses ja statsionaarses ravis).  

2 Ravijärjekordades ootavad vastuvõtud - ravijärjekordade andmed esitatakse isikustamata kujul, need ei kajasta 

järjekordades olevate isikute arvu. Kui patsient ootab ravijärjekorras mitme eriarsti vastuvõtule, kajastuvad 

ravijärjekorras kõik tema poolt oodatavad vastuvõtud ning seetõttu kasutatakse ravijärjekorra andmetes isikute asemel 

mõistet vastuvõtud. Statsionaarse ja päevaravi puhul tähendab see mõiste plaanilise raviga seotud hospitaliseerimiste 

ravijärjekorda.  



Võrreldes 2014. aasta sama perioodiga on ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude arv 

kõikide ravitüüpide peale kokku suurenenud aga 7% (sh ambulatoorses eriarstiabis 4%). 

 

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on eriarstiabi ravijärjekorda registreeritud vastuvõttude arv 

kokku vähenenud ca 3 000 vastuvõtu võrra ja lubatud ooteajal toimuvate vastuvõttude osakaal on 

langenud 49%-le.  

HVA haiglates on ambulatoorsesse ravijärjekorda registreeritud vastuvõttude üldarv vähenenud 9% 

ja seda  keskhaiglate ambulatoorse ravijärjekorra vähenemise tõttu (suurima mõjuga Ida-Tallinna 

Keskhaigla ambulatoorses oftalmoloogias). Piirkondlike haiglate  ambulatoorsesse ravijärjekorda 

registreeritud vastuvõttude arv on jäänud praktiliselt samaks.  

Ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse piires olevate ambulatoorsete vastuvõttude osakaal on 

HVA haiglates veidi vähenenud  – 01.07.2015. a. 40 %-lt 01.01.2016.a. 38 %-le. 

HVA haiglate päevaravi ravijärjekorda registreeritud vastuvõttude (plaanilise raviga seotud 

hospitaliseerimised) üldarv on suurenenud  (9%), statsionaaris vähenenud (4%). Päevaravi 

ravijärjekorras olevate vastuvõttude arv on kõige enam kasvanud Tartu Ülikooli Kliinikumis. 

Statsionaarsele ravile registreerimiste arv on HVA haiglatest vähenenud kõige suuremas mahus Ida-

Tallinna Keskhaiglas (ortopeedia ).

Valikupartnerite ambulatoorsetesse ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude arv on 

kasvanud 16% ehk ca 7 tuhande vastuvõtu võrra, mis on tingitud üle lubatud maksimumpikkusega 

olevate vastuvõttude kasvu arvelt.  

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on valikupartnerite ravijärjekorras olevate vastuvõttude 

arv suurenenud kõige enam Dermatoonkoloogia Kliinik OÜ-l (aruandes välja toodud võimsuse 

puudumine),  Silmaarst Krista Turman OÜ-l ja Medicum AS-il. 



Valikupartnerite juures on ambulatoorsete vastuvõttude arv ravijärjekordades küll kasvanud, kuid 

lubatud maksimum ooteajaga vastuvõttude osakaal on valikupartnerite juures langenud 67%-lt  

54%-le.  

Ambulatoorse ravi ooteaegade lühendamiseks on vajalik perearstide ja eriarstide tõhusam koostöö 

(sh e-konsultatsiooni laialdasem kasutuselevõtt). Enamus terviseprobleeme on võimalik lahendada 

esmatasandil – eriarsti juurde peavad jõudma patsiendid, kes seda meditsiinilistel näidustustel 

vajavad, ka krooniliste patsientide jälgimine on üldjuhul võimalik perearsti juures.  

Statsionaarses ja päevaravis vastavad üldjuhul ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude / 

plaanilise raviga seotud hospitaliseerimiste ooteajad  lubatule. 

B. Haiglates toimunud vastuvõttude tegelikud ooteajad. 

Ravijärjekordades ootavate vastuvõttude ooteaegu hinnates tuleb arvestada, et aruandekuu 1. 

kuupäeva seisuga esitatavates aruannetes ei kajastu väga lühikese ooteajaga vastuvõtud – sellega 

seoses ei anna etteulatuv aruanne tegelikest ooteaegadest terviklikku ülevaadet. 

Ambulatoorse ravi ooteaegade osas esitavad haiglavõrgu arengukava haiglad ka tagasiulatuva 

ooteaegade aruande – info eelmisel kuul toimunud esmaste plaaniliste ambulatoorsete 

vastuvõttude3 tegeliku ooteaja kohta. 2016. aasta I poolaasta jooksul toimus 72% haiglavõrgu 

arengukava haiglate esmastest plaanilistest ambulatoorsetest eriarstiabi vastuvõttudest ravijärjekorra 

lubatud maksimumpikkuse (kuni 42 kalendripäeva) jooksul. Ravijärjekorra lubatud ooteaja piires 

olevate vastuvõttude osakaal on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga käänud samaks. Võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga on esmaste plaaniliste vastuvõttude arv vähenenud 6300 vastuvõtu 

võrra.  

Ambulatoorsete vastuvõttude arvu vähenemine on olnud kõige suurem reumatoloogia erialal (Ida-

Tallinna Keskhaiglas), dermatoveneroloogia erialalal (Lääne-Tallinna Keskhaiglas) ja 

oftalmoloogia erialal (Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Narva Haigla ei osuta enam teenust). Haiglate 

aruannete põhjal on põhjuseks võimsuse puudumine (arstide vähesus).  Sealjuures on oftalmoloogia 

erialal haiglaid, kus teenust osutati 2015.a. I poolaastaga võrreldes siiski suuremas mahus, sh ka 

Ida-Tallinna Keskhaiglas ( 4% võrra). 

 



Ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse piires olevate vastuvõttude erinev osakaal HVA haiglate 

ambulatoorsetes ravijärjekordades (38%  kuu 1. kuupäeva seisuga esitatavate aruannete järgi) ning 

tegelikes andmetes (72% juba toimunud vastuvõttude kohta esitatud andmed) tuleneb väga lühikese 

ooteajaga vastuvõttudest, mis ei kajastu aruandekuu 1. kuupäeva seisuga ravijärjekordade kohta 

esitatavates aruannetes. Erinevate aruannete andmed on siiski korreleeruvad ja viitavad 

sarnastele probleemidele.  

Raviasutuste lõikes on ravijärjekorra maksimumpikkust ületavate vastuvõttude osakaal  

tagasiulatuvate aruannete andmetel kõige suurem Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Ida-Tallinna 

Keskhaiglas. Üldhaiglates on ooteajad üldjuhul ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse piires.  

Erialade lõikes on ravijärjekordade kohta esitatud etteulatuvate aruannete alusel HVA haiglate 

ambulatoorses ravis ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse piires olevate vastuvõttude osakaal 

kõige madalam oftalmoloogia, pediaatria, sisehaiguste ja taastusravi erialal (vt joonis 3).  

Tagasiulatuvad andmed toimunud vastuvõttude tegeliku ooteaja kohta esitavad ainult HVA-haiglad. 

Erinevate aruannete andmete võrdlemiseks on alljärgneval joonisel esitatud info HVA haiglate 

ravijärjekordade ning vastuvõttude tegeliku ooteaja kohta. 
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HVA haiglates on ühed pikemad ooteajad oftalmoloogia erialal. Oftalmoloogi poole pöördumiseks 

ei ole vaja perearsti saatekirja, ooteaegade lühendamisele võib kaasa aidata saatekirja nõude 

kehtestamine – oluline on tagada ravi kättesaadavus patsientidele, kes seda meditsiinilistel 

näidustustel kiiremini vajavad. Valikupartnerite juures võivad ooteajad olla lühemad kui HVA 

haiglates (vt Lisa 3, kus koos valikupartnerite andmetega on lubatud maksimumpikkusega 

ooteaegade osakaal eriala  üle ambulatoorse eriarstiabi keskmise ).  

Kirurgia erialal on ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse piires olevate vastuvõttude osakaal 

eriala koondnumbrina ambulatoorse eriarstiabi keskmisest kõrgem. Mõnedel kitsamatel kirurgilistel 

erialadel (nt lastekirurgia, kardiokirurgia, neurokirurgia,) on ooteajad aga keskmisest pikemad 

(lubatud maksimumpikkusega vastuvõttude osakaal madalam) nii tagasiulatuva kui etteulatuva 

aruande põhjal. Tegelikud vastuvõttude andmed näitavad, et tegelikult on kirurgia erialal ka palju 

lühema ooteajaga vastuvõtte, mis ei kajastu etteulatuvas aruandes.  

Pediaatria eriala keskmisest pikemad ooteajad on seotud eeskätt Tallinna Lastehaiglaga ja Tartu 

Ülikooli Kliinikumiga. Kitsamate erialade spetsialistide,  nt lastekardioloog, pikemad ooteajad ei 

ole nende raviasutuste aruannetes eraldi välja toodud. Üldpediaatri ooteaeg on nendes haiglates 

lubatu piires. 

Sisehaiguste eriala keskmisest pikemad ambulatoorsed ooteajad on dermatoveneroloogias, 

endokrinoloogias ja reumatoloogias ja on seotud eeskätt piirkondlike ja keskhaiglatega. 

Üldhaiglates esineb ooteaegadega probleeme erialadel, kus raviarste on vähe või kus ravi osutavad 

paar korda kuus üldhaiglas vastuvõtte tegevad piirkondlike ja keskhaiglate raviarstid. 

Taastusravi erialal on ooteajad eriarstiabi keskmisest pikemad. Lubatud maksimumpikkuse piires 

olevate vastuvõttude osakaal on vähenenud raviasutuste vähese võimsuse tõttu.  

Günekoloogia, onkoloogia ja psühhiaatria erialal on ravijärjekorra maksimumpikkuse piires 

olevate vastuvõttude osakaal keskmisest kõrgem. Onkoloogia puhul tuleb ravijärjekorra 

maksimumpikkuse piires olevate vastuvõttude osakaalu hinnates täiendavalt arvestada, et ka üks 

kord aastas toimuvad rutiinsed järelkontrollid kvalifitseeruvad definitsiooni kohaselt esmaseks 

vastuvõtuks.  

 

Andmed 01.07.2016.a. ravijärjekordades ootavate vastuvõttude kohta ning 2016. a. 6 kuu 

ambulatoorsete vastuvõttude tegeliku ooteaja kohta – raviasutuste lõikes – on esitatud käesoleva 

aruande lisades 1 ja 2.  

Andmed ravijärjekordades ootavate vastuvõttude kohta (HVA + valikupartnerid) ning. 

ambulatoorsete vastuvõttude tegeliku ooteaja kohta – HVA haiglad, erialade lõikes – on esitatud 

käesoleva aruande lisades 3 ja 4.  

Lisas 5 on ära toodud Tallinna ja Tartu HVA haiglate pikad ooteajad etteulatuva aruande alusel (1. 

juuli 2016. seisuga). Võrdlusena on toodud ära ka juuni tegelik mediaan- ja keskmine ooteaeg ja 

andmed lepingu täitmise kohta. 

 

Ooteajad sama eriala arsti juurde on raviasutustes erineva pikkusega. Kindlustatul on õigus 

pöörduda tema poolt valitud raviasutuse poole, sõltumata oma elukohast, kindlustuspiirkonnast või 

saatekirjale märgitud raviasutuse/raviarsti nimest. Informatsioon HVA haiglate ambulatoorse ravi 

kõigi erialade mediaankeskmise ooteaja4 kohta 2016. aasta I poolaastal ning 1. mai 2016. a., 1. 
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juuni 2016. a. ja 1. juuli aprilli 2016. a. seisuga etteulatuvates aruannetes esitatud ooteajad (4. vaba  

vastuvõtuaeg vastavas raviasutuses/ erialal) võrdluses eelmise aasta samade perioodide 

ooteaegadega asub haigekassa kodulehel (Eriarstiabi ravijärjekorrad - Eriarstiabi järjekordade 

statistika  Eriarstiabi ravijärjekordade detailandmed (HVA, ambulatoorsed)).  

Haigekassa kodulehelt leiate ka valikupartnerite andmed. 

 

01.07.2016.a. seisuga on õendusabi ravijärjekordadesse registreeritud ligi 2400 vastuvõttu. 

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ravijärjekordadesse registreeritud teenustele 

pöördumiste arv nii koduõenduses kui statsionaarses õendusabis kasvanud. Õendusabi  

ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttudest 90% toimub ravijärjekorra lubatud 

maksimumpikkuse5 piires - üldiselt on ooteajad ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse piires.  

Geriaatrilise hindamist alates 2015. aastast eelarves enam eraldi reana ei planeerita Eesti Geriaatrite 

Seltsi ja haigekassa koostööna on see teenus integreeritud statsionaarsesse eriarstiabisse ja seda 

finantseeritakse eeskätt statsionaarse sisehaiguste eriala raames. 

Andmed 01.07.2016.a. seisuga õendusabi ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude kohta – 

raviasutuste (HVA) ja erialade lõikes – on esitatud käesoleva aruande lisades 1 ja 3. 

 

01.07.2016. a. seisuga on hambaravi ravijärjekordadesse registreeritud kokku ligi 19 000 

vastuvõttu. Ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude arv laste hambaravis on suurenenud 8% 

ja ortodontias isegi 58%. Laste hambaravi ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttudest toimub 

92% ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse6 piires.  
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http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/arsti-ja-oendusabi/ravijarjekorrad
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/lep_partnerid


Andmed hambaravi ravijärjekordades ootavate vastuvõttude kohta – raviasutuste (HVA) ja erialade 

lõikes – on esitatud käesoleva aruande lisades 1 ja 3. 










































