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Projekt
Seos RTA ja
Sihtrühm
Haigekassa
arengukavaga 20162019
1. Koolitervishoiuteenus*
*koolitervishoiuteen
ust ei käsitleta
ennetusprojektina ja
juhtimistegevustele
eraldi ressurssi ei
planeerita

RTA meede
Kooliealiste laste ja
noorte tervise
arendamine
(2.3.3.Koolitervishoi
uteenuse osutamine)
EHK arengukava:
Laste tervislik areng
- lastele ja noortele
suunatud teenuste
kaudu motiveerida
terviseriske
vähendavat
käitumist. Toetame
laste hambahaiguste
ennetavatel
läbivaatustel
osalemist jätkates
teavitust ning
tõhustades pere- ja
kooliõdede tegevust
laste suunamisel.

Üldharidust
omandavad
või
kutseõppes
põhihariduseta
või
põhiharidus
e baasil
kutsekeskh
aridust
omandavad
lapsed ja
noored

Planeeritud
ravijuhtude arv
2016
153 000

Kulud
tegevustele
(sh
juhtimisress
urss) 2016
4 604 000
Lisaks
toetavad
tegevused
tervise
edendamise
projektide
osana

Välised partnerid

Haigekassa tegevused

Projekti arengusuunad

Koolitervishoiuteenust osutavad
lepingupartnerid

Lepingute rakendamine
kooli pidajate
ettepanekutest
tulenevalt,
vajadusel koostöö kooli
pidajatega. Tegevused
kvaliteedi arendamiseks
(tagasiside, koolitused,
auditid) ja koostöö
tervise edendamise
projektidega (koolide
võrgustik, laste
hammaste tervis jms)

Aruandluse arendamine
kasutades e-tervise võimalusi
(TIS-i põhine).
Teenuse sisu analüüs.

2. Noorsportlaste
tervisekontroll
spordiga seotud
terviseriskide
ennetamiseks

RTA meede
Kooliealiste laste ja
noorte tervise
edendamine
(2.3.4.Laste ja noorte
terviseuuringute
läbiviimine)
EHK arengukava:
Laste tervislik areng
- lastele ja noortele
suunatud teenuste
kaudu motiveerida
terviseriske
vähendavat käitumist

3.Noorte
reproduktiivtervisealane
nõustamine ja
seksuaalsel teel
levivate
infektsioonide
ennetamine

RTA meede
Reproduktiiv-ja
imikute tervise
edendamine
(2.1.5.Noorte
reproduktiivterviseal
ane nõustamine ja
seksuaalsel teel
levivate haiguste
ennetamine)
EHK arengukava:
Lastele ja noortele
kujundatud teenuste
kaudu motiveerida ja
teadvustada
terviseriske
vähendavat käitumist

919aastased
noored,
kelle
treeningkoormus on
vähemalt 6
tundi
nädalas
lisaks kooli
kehalise
kasvatuse
tundidele.

10 000

760 000
(sh projekti
juhtimis
kulud 16000
eurot)

Taastusravi erialal
noorte sportlaste
uuringutega
tegelevad
raviasutused, (9),
lisaks koostöö
spordiklubide/
spordierialaliitudeg
a

Koostöö teavitamisel.
Koostöö perearstide ja
projektiteenuse vahel.

Arendustegevused
planeeritakse vastavalt 2015
II poolaastal läbi viidud
projekti tegevusauditile.
Koostöö parandamine
perearstide ja projektiteenuse
vahel.

15-24
aastased
noored

34 000

1 176 000
(sh projekti
juhtimis
Kulud
16000eurot)

Noorte seksuaaltervisealaseid
nõustamis
teenuseid osutavad
tervishoiuasutused
(17)

Tõhustada projekti
juhtimistegevusi viies
sisse regulaarsed
arengukohtumised
projektipartneritega.

Teenuse kvaliteedi tagamine
ja kontroll, koostöö,
noormeeste osaluse
suurendamine.

Tegevused üleriigilise
ühtlase kättesaadavuse
ja kvaliteedi tagamiseks.

Ettepanek on tehtud telefoni
ja internetipõhise nõustamise
arendamise osas.

4.Emakakaelavähi
varajase avastamise
projekt

RTA meede
Eriarstiabi ja
haiglavõrgu
korraldamine
tagamaks
vajaduspõhised,
kvaliteetsed ja
kättesaadavad
eriarstiabi teenused
(5.3.8. Vähi
varajasele
avastamisele
suunatud
skriiningute
korraldamine ja
rahastamine)
EHK arengukava:
analüüsime
võimalusi rinna- ja
emakakaelavähi
sõeluuringute
korraldamise
parendamiseks

30-55
aastased
naised 5 a
intervalliga

18 500

348 000,
lisaks RTA
raames
Tervise
Arengu
Instituudi
poolt
rahastatav
tegevus

Günekoloogia
erialal tegutsevad
raviasutused (21),
sõeluuringus
osalevad laborid (8)

Avaliku teavitustöö
koordineerimineeelarve (teenuste kulu)
planeerimine.
Perearstide
informeerimine (TORU)
kaudu.
Elanikkonna
küsimustele vastamine
(infotelefon 16363).
Osalemine vähi
sõeluuringute
strateegilises
planeerimises ning
juhiste/infolehtede/kutse
te uuendamisel ja
rahvusvahelises
koostöös.

Koostöö asjaomaste
erialaseltsidega.
Tegevused oportunistlike
uuringute vähendamise
suunal.

5.Rinnavähi varajase
avastamise projekt

RTA meede
Eriarstiabi ja
haiglavõrgu
korraldamine
tagamaks
vajaduspõhised,
kvaliteetsed ja
kättesaadavad
eriarstiabi teenused
(5.3.8. Vähi
varajasele
avastamisele
suunatud
skriiningute
korraldamine ja
rahastamine)
EHK arengukava:
analüüsime
võimalusi rinna- ja
emakakaelavähi
sõeluuringute
korraldamise
parendamiseks

50-62
aastased
naised,
kellele ei
ole eelneva
aasta
jooksul
mammograafilist
uuringut
tehtud

36 000

1 166 000,
lisaks
RTA raames
Tervise
Arengu
Instituudi
poolt
rahastatav
tegevus

Radioloogilisi
teenuseid teostavad
raviasutused (7),
s.h. 2 raviasutust
osutavad teenuseid
ka liikuva
mammograafiaüksusega

Avaliku teavitustöö
koordineerimineeelarve (teenuste kulu)
planeerimine.
Perearstide
informeerimine (TORU)
kaudu.
Elanikkonna
küsimustele vastamine
(infotelefon 16363).
Osalemine vähi
sõeluuringute
strateegilises
planeerimises ning
juhiste/infolehtede/kutse
te uuendamisel ja
rahvusvahelises
koostöös.

Tervisetehnoloogia
hindamise jätkuraporti
tulemuste põhjal, koostöös
asjaomaste erialaseltsidega
vajalike arendustööde
kavandamine.

6. Soolevähi varajase RTA meede
avastamise projekt
Eriarstiabi ja
haiglavõrgu
korraldamine
tagamaks
vajaduspõhised,
kvaliteetsed ja
kättesaadavad
eriarstiabi teenused
(5.3.4. Uute
skriiningumeetodite
välja töötamine ja
piloteerimine)
EHK arengukava:
soolevähi sõeluuring
käivitub alates
2016.a. II
poolaastast, millele
järgneb rakendumise
analüüs ja
korrigeerivate
tegevuste
planeerimine.

2016. a.
alustatakse
ühe
sünnikohor
diga, so
1956 a
aastal
sündinud
isikute
kutsumiseg
a.

16674
(planeerime
30% osalust)

130 000

Koostöö riikliku
vähistrateegia
vahenditest.
Tervise Arengu
Instituudiga,
Vähi Sõeluuringute
Registriga.

Alustatakse sõeluuringu
tegevustega, mis on
heaks kiidetud EHK
poolt juhitud töörühma
poolt.
Sidus- ja sihtrühma
teavitamine,
TTO-de valmisoleku
hindamine, esmatasandi
koolitamine,
laborite valmisoleku
hindamine,
meediaplaani
koostamine ja sellele
vastavate tegevuste
läbiviimine.
Vajalik hinnata
tervishoiusüsteemi
võimekust jätkuuuringute ja patsientide
jälgimise osas.

Rakendumise analüüs ja
korrigeerivate tegevuste
planeerimine ja elluviimine.

7. Analüüs haiguste
ennetamise
tõhustamiseks ja
tervishoiusüsteemi
arendamiseks.

Arendame ja
analüüsime ravi
terviklikkust ja
tulemuslikkust
toetavaid rahastus
mehhanisme.
Koostöö
Maailmapangaga.

200 000

SOM

Koostöö rakendamiseks
vajalike andmete
andmisel, eelanalüüside
teostamisel ja
eeldatavate kulude
hindamisel, koostöö
partneritega tulemuste
arutelul. Esimese
analüüsi jätkuna
(fookuses esmatasand)
keskenduda
eriarstiabiteenuste
arengutele.

Järgnevatel aastatel kaaluda
analüüsi tulemuste põhjal
meetmete rakendamist
esmatasandil,
ennetusprojektina või
tervishoiusüsteemis
(eriarstiabis),
koostöö partneritega.

