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TEGEVUSARUANNE

SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi: lRegionaalhaigla) on tervishoiuasuflN, mille
p6hitegevuseks on osutada eriarstiabi peaaegu kdikidel arstlikel erialadel, olla tervishoiut6dtajate
kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja jlrgneva 6ppe baasiks ning tegeleda tervishoiualase
teadustddga.

Regionaalhaiglal on kaks tegevustaset: keskhaigla lunktsioon - sarnaselt kahe Tallinna keskhaiglaga
teenindatakse Tallinna ja selle liihiiimbruse elaniklie, ning piirkondliku haigla funktsioon - arstiabi
antakse iiheksa P 6hj a-Ee sti maakonna elanikele.

Lai teenuste valik ja kvalitatiivselt kdrgel tasemel haigek?isitlus tagab Regionaalhaiglale patsientide
rohkuse, millest saadav kliiniline kogemus on aluseks ravikvaliteedile. Selle tulemusel siaavutatud
ressursside koormatus tagab majandusliku efektiivsuse, sh oopiievaringse eriarstiabi osas. Teatud
erialadel, nagu kardiotorakaalkirurgia, neurokirurgiia, suu-, niio- ja ldualuukirurgia, hematoloogia ja

onkoloogia, on raviteenuse osutajateks Eestis ainult Pdhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ulikooli
Kliinikum.

Juhtimine
2007 . aastal l5ppes suurel osal keskuse juhatajatel, iilemarstidel ja juhtivatel vanem6dedell 5 aastaks
s6lmitud toolepingud, mistOttu oligi aasta tiihtsiaimaks organisatsiooni juhtimise ja personali
valdkonna arengus uute kliinikute juhtivtootajate l'6rbamine. Kokku viidi lAbi umbes 70 konkurssi,
mille kiiigus tiiideti 15 iilemarsti-keskuse juhataja, 26 iilemarsti, 6 vanemarsti-osakonna juhataja, 1
iilemde ja 16 juhtiva vanemde ametikohta. Lisalis nimetatutele alustas 1. veebruarist tood Hiiu
korpuse ravijuht, kelle tilesandeks on Hiiu korpus,e tddkorralduse tagamine, onkoloogiliste haigete
diagnostilise ja kliinilise too ravikvaliteedi juhtimine, onkoloogia valdkonna arengu ja vastavate
arengukavade viilj atootamise juhtimine.

Personalivaldkonna suurimatest t66dest v6ib viilja tuua e-koolitustaotluse v?iljatdcStamise ja
rakendamise ning CARE projekti, hooldaja ameti omandamine Hbi koolituse, sotsiaalse
n6ustamise, praktika ja t6ole rakendamise tervishLoiusektoris, liibiviimise. Projekti eesm?irgiks oli
luua siisteem, mille kaudu saaks hooldusalast viilja6pet ja tulevikus ka t66d praegu Tcidrluruametis
arvel olevad eesti-ja muukeelsed, madala haridustasemega tootud ja ilma tcidta inimeserd. Projekt
viidi liibi koostrjds Tallinna Tervishoiu KSrgkooli ja Tooturuametiga.

2007. aastal jiitkati nii asutuses iildiselt kui lka struktuuritiksuste kvaliteedijuhtimissiisteemi
arendamist. Keskenduti riskijuhtimise si.isteemi kiiivitamisele, protsesside standardiseerimisele ning
organisatsiooni kiisiraamatu dokumentide koostamisele ja olemasolevate ajakohastamisele. Lisaks
diagnostikakliiniku koosseisus olevatele laboratooriumi ja verekeskuse
kvaliteedijuhtimissiisteemidele alustati kvaliteedijuhtimissiisteemi viiljatocitamist sisehaiguste
kliiniku onkoloogiakeskuse koosseisus olevas kiiritusravi osakonnas. Selleks, et tagada
struktuurii.iksuste kvaliteedijuhtimisstisteemide irfiegreerimine asutuse flldisesse siisteemi loodi
kvaliteediteenistuse koosseisu kvaliteedisiisteemide talitus.

Teadus- ja arendusalane koostdi)
30. jaanuaril2007 allkirjastasid P6hja-Eesti Regio.naalhaigla ja Tallinna Ulikool raamlepiingu, mille
raames plaanitakse l2ibi viia uuringuid ja tervise edendusprojekte. Raamlepinguga vdttis iilikool
kohustuse hakata koolitama haiglale vajalikke lrnittemeditsiinilise kdrgharidusega spetsialiste ja
pakkuda haigla tootajatele tiiiendkoolitust ning Regionaalhaigla aitab kaasa bakalaureuse-, magistri-
ja doktori6ppe iili6pilaste uurimistddde ja erialaprektika korraldamisele.
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29. novembril 2006 s6lmisid Tartu Tervishoiu Kdrgkool ning Pdtrja-Eesti RegionaalhaLigla, Ida-
Tallinna Keskhaigla,Ldane-Tallinna Keskhaigla koostcicilepingu radioloogiatehnikute koolitamise
alustamiseks Tallinnas. Koost66 raames soovitaksre kahe aasta jooksul vastu v6tta 40 tudengit -

esimesed 20 tudengit v6eti vastu 2007. a siigisel. dppetoo toimub Tartu Tervishoiu l(drgkooli
radioloogiatehnikute Oppekava alusel ning haiglad garanteerivad koolituseks vajalikud ruumid
Tallinnas ning on 6ppe- ja eelkliinilise praktika baasideks.

Traditsioonilisel stigiskonverentsil, mis 2007. aastal kandis pealkirja ,,Kes ravib meid homme?"
keskenduti noorte arstide lahkumisele Eestist ning ptiiiti iiheskoos Tartu Ulikooli Kliinikumi,
Sotsiaalministeeriumi, noorte arstide ja Tartu Ulikooli arstiteaduskonna iilidpilastr:ga leida
lahendusi tekkinud olukorrale. Siigiskonverentsi l6pul tunnustati panuse eest haigla arengusse
Regionaalhaigla mikrobioloogia labori loojat, arenclajat ja praegust juhatajat dr Helle Magiit.

27. novembri|2007 sdlmisid Pdhja-Eesti Regionaathaigla ja Kaitsejdudude Peastaap iihise tegevuse
raamlepingu, mille raames kavandatakse koost66d erialases t6iend- ja viiljadppes kaitseviie
meedikutele, sdjalist ja s6jameditsiinilist viilja6pet kaitseviie operatiivstruktuuri spetsialistidele ning
sdjalist ja erialaseid iihisdppusi. Koostcio hdlmab ka siseriiklike kriisiolukordade ja katastroofide
korral vajalikku koostegevust, sh vajadusel meditsiinilise evakuatsiooni korraldamist. S6lmitud
lepinguraames arendatakse koostood ka verelleskuse tirituse korraldamisel ja doonorluse
propageerimisel, nt korraldati2007. aasta suvel tile-eestiline doonortelkide projekt.

Endiselt jiitkatakse koostood nii teiste haiglate, Tallinna Tehnikaiilikooli Tehnomeedikumi,
Viihiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse kui ka. Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga.

Ravitee n us e ar en d amin e
2007. aastal keskenduti onkoloogiliste haigete ravikvaliteedi parendamisele:

. tcidtati v6lja onkoloogilise haige tervikkiisitlus (ravistandard);

. rakendati tdosse 2006. aastal soetatud :nukleaarmeditsiini diagnostika seadrned ning
liihikiiritusravi seade ;

. ehitati 2008. aastal t66d alustav tsentraalne tsiitostaatikumide lahustamise ja ettevalmistamise
iiksus;

. patsientide mugavamaks ja kvaliteetsemalks teenindamiseks loodi sisehaiguse kliiniku
onkoloogiakeskuse koosseisu 2008. aastal toeid alustav keemiaravi p?ievaosakond;

. juurutati praktikasse v?iikese vaagnaMRT nirrg p6ievtihi diagnostikat.

Uutest metoodikatest rakendati rinnan?iiirme taasta,rat kirurgiat, valvurliimfisdlme ning uuLt pdieviihi
resektsiooni meetodit.

Aastast aastasse panustab haigla ka patsientide heaolu tagamisse - alates 2007. aasta siigisest
patsientidel vdimalus kasutada haiglas olles palatites WiFit ning pilootprojektina vdeti
neuroloogiakeskuses kasutusele ka SMS-teavitus arrsti vastuvdtuaja meeldetuletamise koht.a.

Lepingu tiiitmine
Eesti Haigekassalt saadav lepingumaht kasvas 2007. aastal vdrreldes 2006- aastaga 9,8% ehk 101,1
miljoni krooni v6rra.
K6ige rohkem kasvas lepingumaht 2007. aastal onkoloogias (52,1 miljonit krooni) ja kardioloogias
(19,9 miljonit krooni). Eestis on suurim suremus just nendesse haigustesse ning sellest liihtuvalt
klsitleti seda eriala nii Eesti Haigekassa kui ka Sotsiaalministeeriumi poolt rahastamisel
prioriteetsena.

I Seoses ravijuhtude suurema struktuurse kallinermisega kui Eesti Haigekassa planeeris, iiletas
1 Regionaalhaigla lepingu rahalist mahtu 47 miljoni krooni v6rra, mida Eesti Flaigekassa
' Regionaalhaiglaleeikompenseerinud.

4 t 4 5



ttl" l.-
1',.'','lt

.  ! : : ] ] .  
1 : .

' ' ' -  
l t '' I

*.,::,, t',.
r f  , : : , .1 : '

'..' t 
l.

' ' . . 1 '
. - .  . 1

SA Pohia-Eesti Regionaalhaigla Maiandusaasta aruanne2007

Eesti Haigekassa poolt ostetud ravijuhtude arv karsvas 2007. aastal vdrreldes 2006. aastaga 5,0Vo

ehk 13 615 ravijuhu v6na.

Raviteenuse osutemine
2007. aastal osutati Regionaalhaiglas ambulatoorsot arstiabi 28 erialal (lisaks osutasid r:esidendid

iildarstiabi). Ambulatoorne arstide vastuvOttude an, 2007. aastal oli kokku 363 264, v6rreldes 2006.

aastaga (342 476) on vastuv6ttude koguarv suurenenud 20 788 vastuv6tu v6rrir (6'l%).

Vastuv6ttude absoluutarv on enim suurenenu(l iildkirurgia (uurdekasv 6179 vastuvdttu),

dermatoveneroloogia fiuurdekasv 3 307 vastuvdttu) ja onkoloogia (uurdekasv 2 149 vastuv6ttu)

erialadel.

Statsionaarse eriarstiabi teenust osutati 23 eljrald.l. Ravivoodite arv oli 2007. aasta l6pu seisuga

1244 (2006. aastal I 340), sh aktiivravi voodid 79tl (2006. aastal 890).

Hospitaliseeritute arv oli 2007. aastal 38 794, vdrreldes 2006. aastaga (36 484) on hospiurliseeritute

koguarv suurenenud 2 3 5 I hospitaliseeritu vdrra (6,3%).

Infrastraktuur
ZOOI. aasta juulis alustati Mustamiie korpuse juurd,eehituse, X-korpuse, ehitust, mis on esimeseks
etapiks Mustam[e meditsiinilinnaku rajamisel. Seoses ehitushanke venimisega, liikkusid )(-korpuse
tehnoloogiaseadmete hangete liibiviimised 2008. aastasse.

2007 aastal sdlmiti ka EHI hotelli hoonekomplelisi ostu-m0tigilepingu psiihhiaatriakliinikule uue
hoone soetamiseks.

Olemasolevate hoonete renoveerimisel keskenduti 2007 . aastal p6hiliselt Mustamiie ja Hiiu
korpusele. Suurimateks tOcideks olid:

o MustamZie korpuses X-korpuse ehitusega seotud ettevalmistustdcjd; B-korpuse
projekteerimine ja liftide ehitust66d ning C-korpuses arkoskoobi kabineti ehitus;

o Hiiu korpuses patoloogiaosakonna ja koolilustalituse ruumide ehitus.

Investeeringud
Regionaalhaigla realiseerib investeeringuid vastavalt Pdhja-Eesti Regionaalhaigla arengukavas
olevale investeerimisplaanile.
2007. aastal realiseerunud investeeringute maht oli kokku 180 miljonit krooni, sh ehitusse ja
rekonstrueerimisse 125 miljonit krooni ja seadmetesse 43 miljonit krooni.
Ehitusinvesteeringutest moodustasid Regionaalhaigla X-korpuse ehitustodd 81 miljonit krooni ning
muude hoonete remonditciod 44 miljonit krooni, sh X-korpuse ehitusega seotud ettevalmistustodd
15 miljonit krooni ning Mustamiie B korpuse parendus- ja projekteerimistridd 16 miljonit krooni.

2007. aastal tehti suurimad investeeringud operatsiooniploki tehnoloogiasse (6,4 miljorrit krooni),
kardioloogiakeskuse funktsionaaldiagnostika seardmetesse (4,0 miljonit krooni), mammograaft
soetusse (4,8 miljonit krooni), endoskoopia tehnoloogiasse (6,8 miljonit krooni) ning
laboratooriumi ja verekeskuse tehnoloogiasse (kok.ku 6,7 miljonit krooni).

P6hjamaade Investeerimispangast investeerinp;ute katteks v6etud laenust on kasutatud
meditsiinitehnika soetuseks ja X-korpuse ehitusel,oodeks 235 miljonit krooni, millest 2007. aastal
kasutati 78 miljonit krooni.

Esitatud investeeringute mahud on kajastatud kiiibemaksuta hinnas. Tervishoiuteenuseid ei
maksustata kiiibemaksuga ning seetdttu kajastatalkse kiiibemaks investeeringutelt perioodi kuluna.
2007. aastal arvestati kuludes investeeringutelt kiiibemaksu kokku 29 miljonit krooni.
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Joonis 1 Tii0tajate arv pdhigruiriti

Joonisel 1 on n?iha, et $egionaalhaigla tootajate arv vdrreldes 2006. aastaga on suurenenud 89
inimese v6rra, eriti arstidg, residentide ja 6dede osas.

T60tajatele ning juhtkonriale aruandeaastal maksfird tootasud on 2ira toodud aastaaruande lisades nr
14  j a  18 .

Koolituspiievad 2007

Tabelis 1 on toodud Regipnaalhaigla t66tajate aastate 2006-2007 koolituspiievade statistika, millest
on ndha, et koolituspiievpde arv on 2007. aastal tdusnud I 155 piieva v6rra. Sisekoolituste arv
moodustas 2007 . aastal 45% Q006 .aastal 47 %) keiikidest koolitustest.
Kokku viibisid Regionaalfraigla t<idtajad 2007. aastal koolitustel 13 670 piieva.

Tabel lResi kool ary

Ametikoht 2007 2006
Arstid
Arst-residendid
6enduspersonal
Hoolduspersonal
Laborandid
Proviisorid
Muud kliinikute t6<itaj ad
Tugiteenistuste t<j<jtaj ad

4 329
J

s 598
1 069

612
tt4

I 084
861

4 021
0*

5 925
409
332
80

954
794

:.s@gry*lsw. ' .sty81*, i :5 ffi3
*2006. aastal arst-residentide ituspdevade osas eraldi
koolitusp6evade arvestuses.

arvestust ei peetpd, nende koolitused sisaldusid arstide
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Kliinilise tegevuse aruanne

Ambulatoorne arstiabi
2007. aastal osutati Regionaalhaiglas ambulatoorset eriarstiabi 28-l erialal nagu eelmistelgi aastatel.

Aasta jooksul poordus Regionaalhaiglasse ambulatoorse abi saamiseks 134 769 inimest Eestist

(esindatud olid koik maakonnad) iaTaa inimest teir;test riikidest

Regionaalhaigla 2007. aastal suurenes ambulatoorse tcio maht 60/o: arsti vastuvdttude koguarv oli
363 264, mis vSrreldes 2006. aastaga or suureflenud 20 788 vastuv6tu v6rra. Polikli.inikus on
vastuvdttude arvu jiirgi viis juhtivat eriala:

o psiihhiaatria - 40 378 vastuvdttu;
o iildkirurgia - 36 566 vastuvdttu;
o onkoloogia - 28 826 vastuv6ttu;
o dermatoveneroloogia - 27 244 vastuvdttu;
o gtinekoloogia -21 268vastuvdttu.

Vastuvdttude arv suurenes 2007. aastal kdige enam iildkirurgia, dermatoveneroloogia, onkoloogia,
ortopeedia ja kardioloogia erialadel. Vastuvdttude arvu suurim langus on olnud pstihhiaatria,
otorinolariingoloogia ja todtervishoiu erialadel. (TaLbel 2).

ttude arv eriala itirsi

*2007. aastal ei arvestatud residentide poolt tehtud vastul'dtte arstide vastuvdttude hulka, mistdttu rida. ,,Kokku" ei
v6rdu arstide ambulatoorsete vastuvdttude kosusummasa

Ambulatoorsetest vastuvdttudest 83% (301 798) tehti polikliinikus ja 17% (61466) erakorralise
meditsiini osakonnas. 2006. aastaga vdrreldes on polikliiniku vastuv6ttude ary suurenenud 7%io,

8  t 4 5

abel 2 Ambulatoorsete arsti vastuv6ttude arv erta

Arstieriala 2007 2r006

Anestesioloog
Dermatoveneroloog
Endokrinoloog
Erakorral ise meditsiini arst
Gastroenteroloog
Giinekoloog
Hematoloog
Infektsionist
Kardioloog
Kardiovaskulaarkirurg
Nefroloog
Neurokirurg
Neuroloog
Oftalmoloog
Onkoloog
Ortopeed
Otorinolartingoloog
Psiihhiaater
Pulmonoloog
Radioloog
Reumatoloog
Sisearst
Suu-, n6o- ja ldualuukirurg
Taastusraviarst
Torakaalkirurg
T6dtervishoiuarst
Uroloog
Uldkirure

5 970
27 244

8 46r
14 326
2 784

21 277
9 608

564
14 369
3 07r
3 559
6 300
5 648
6 706

28 867
44 914
18  886
40 644
15 724

1 5 5
4 4t4
4 370
4 519
r 678
2 820
7 697
8294

43 863

5 486
23 937
7 789

16 2r5
2 701

20 297
1 0  l 1 6

533
12 4r9
3 227
3 424
5 468
5 837
6 726

26 718
44 105
20 42s
42 598
i 4  8 1 0

154
4 363
5  L + Z

4 655
I  761
3 049
6 099
8  738

37 684
Kokku 363.'Z&* 342 476
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erakorralise meditsiini osakonnas tehtud vastuvdttude arv 3yo. Polikliiniku ambulartoorsetest
vastuv6tfudest 45yo olid esmased. Arstid osalesid konsiiliumides kokku 28 467 korda, juurdekasv
l0%. Oendusalatdcitajad tegid 14 32I iseseisvat vasituvSttu, 32 Yo rohkem kui 2006. aastal.

Ambulatoorselt tehti 20 413 (2006. aastal 20102) kirurgilist protseduuri, sealhulgas 3 015 (2006.
aastal 3 125) operatsiooni, mis moodustab kdikidest 2007. aastal Regionaalhaiglas tehtud
kirurgilistest protseduuridest 33% ja operatsioonidest l2%o. Ambulatoorsetest operatsioonidest 876
(29%) tehti erakorralise meditsiini osakonnas. (Tabel 3.)

Tabel 3 Ambulatoorse t66 koondandmed
Ambulatoorse tiiti liik 2007 2006

#'butatoorsete amti vastirv6.t$u*,le,,,ary .i,.
sh polikliinikus

erakorralise meditsiini osakonnas

A,mbutatosw*,fe kirulgi piofsodaunide arv
sh operatsioonide arv

.Asfide osaleulrfeaw k+noiili$&i s,,:,i'

,6c iseseisy;te v**t*ve*tud$.ar,. 
'1.,,,, - , ,i,'-,.', I

::5ffi264
301 798
6t 466

zs 413
3  0 1 5

" 
'28 46il

1432L

i"3Q 476
282 965
5 9  5 1 1

: 2$ 10t
3 125

i, 2F787

r& s4s

Erakorralise meditsiini osakonnas andsid arstiabi lisaks erakorralise meditsiini arstidele (14 326
vastuvdttu) ka ortopeedid (23 872 vastuvdttu); tildldrurgid (7 297 vastuvdttu); otorinolariingoloogid
(6 904 vastuv6ttu); suu-, niio- ja lOualuukirurgid (1 206 vastuv6ttu) jt.
Aasta jooksul p66rdus esmaste vigastuste ja mtirgistuste t6ttu 33 875 inimest. Vigastuse oli
pdhjustanud 12 350 juhul kukkumine, 11 584 juhul mehhaanilise j6u toime, 3 166 juhul rtinne,
2l&2juhul s6idukidnnetus, 409 juhul tahtlik enesekahjustus, 391 juhul tule, leekideo sui1.su, tuliste
ainete v6i esemete toime.

Polikliinikus tehti 2007. aastal tihes tdcip?ievas keskmiselt 1 I79 ja erakorralise meditsiini osakonnas
66piievas keskmiselt 168 ambulatoorset arsti vastuv6ttu.

2007. aastal Regionaalhaiglasse ambulatoorse arstiabi saamiseks pddrdunutest elas 85% )larjumaal
(2006. aastal 88%), sealhulgas 64% Tallinnas (2Ct06. aastal 67%); 2,4Yo Raplarnaal (2A06. aastal
2,2Yo); 2,6Yo Ida-Yirumaal (2006. aastal 2,lo/o);2,3%o Laiine-Virumaal (2006. aastal 2,lYo); I,8oh
Piirnumaal (200 6. aastal l,9o/o) ; l,3Yo J aw amaal; 1,2%o Liiiinemaal.

Kiirabi tiii)
Regionaalhaiglal oli 2007. aastal kokku 8 kiirabibigaadi, sealhulgas 2 reanimob.iilbrigaadi
Tallinnas, 2 arstibigaadi (Sakus, Keilas) ja 4 debrigaadi (Sakus, Kehras Kosel, Paldiskis).

Regionaalhaigla kiirabi- ja reanimobiilibrigaadid tegid kokku 16 628 visiiti, mis on li40 visiiti
rohkem kui eelneval aastal. Visiitide tildarv oli20A0. aastal 16 628, tiiidetud viiljakutseid oli 15 940
(2006. aastal olid vastavad arvud 15 788 ja 15 195). Oebrigaadide tehtud visiitide osattihl;sus t6usis
2007. aastal eelmise aastaga v6rreldes 58%-lt 64%-ni. 2007. aastal tegid arstibrigaadid 313% (2006.
aastal 42%) k6igistkiirabivisiitidest, shreanimobiiilibrigaadidl0% (2006. aastal Ll%). (llabel4).

abel 4 Kiirabibrisaadide tdd

Erialabrigaad
Visiitide arv sh lapsed

2007 2006 200'l 2006
Arstibrigaadid
4 , .
ueDnsaadld

Reaniirobiilbri eaadid

4 269
r0 668
1 691

s 009
9 099
1 680

506
| 326

68

613
1 096

78
Kokkrr t6 628 ,.,,tr5 ?88 1gffi 1787
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Viilj akutsetel anti abi 15 038 inimesele, mille tipsem struktuur on toodud tabelis 5.

Tabel 5 Viiliakutsete struktuur

Pdhjus
Haigete arv

2007 2006
Haisestumine 12 078 I I  269
Visastus 2 610 2 688
Miirsistus 105 94
Transoordikutsed 245 279

sh siinnitaiate transport 1 5 8 r62
Kokku r,15 038 14 330

Elustamisi tehti 90 (2006. aastal 72), neisr 21 oli'd efektiivsed (2006. aastal 24). viiljakutsetel

konstateeriti surma izzkonal (2006. aastal 433). Tulemusteta viiljasoite tehti 178 (2006. aastal

178). Ambulatoorseid vastuvdtte tehti 290 (2006. aastal 360)'

P d ev ar avi, p tiev a kir urgia
2007. aastal osutati plevaraviteenust ortopeedia; rLeurokirurgia; iildkirurgia; otorinolrtingoloogia;

suu-, ndo- ja lSualuukirurgia ning psiihhiaattia eriala'del'
2007. aastal oli piievaravls 1 7j0 Q006. aastal 1 (;08) haiget, voodipiievi oli 1 950 (20(16' aastal

2276)ja tehti 2 0g3 (2006. aastal i sr+1 kirurgilisl. operatsiooni. 2006. aastaga vorreldes suurenes

ravituilhaigete arv 6,ivoiakirurgiliste operatsioonide arv l4,8yo. Piievaravi haigete arvu suuremat

t6usu v6ib oodatu uil., parast traigta juurdeehituse valmimist ja spetsiaalse piievaravi rcsakonna

avamist.

2007. aastal olid piievaravi haigete juhtivateks diagnoosideks lihasluukonna ja sidekoe haigused -

3l,4oA (2006.aastaI25,6yo), n?irvisi.isteemi haiguse cl - 23,8Yo (2006. aastal 27,7yo) ning vigastused,

miirgistused ja muud viilispohjuste toime tagajiirjed - 21o/o (2006.aasta1 18%).

K6ikidest 2007. aastal teostatud kirurgilistest protseduuridest tehti pzievakirurgias 3,7"/o (2006'

aastal 3,4yo)jaoperatsioonidest g,4%(t006. aastal 7,8o ).Juhtivadkirurgilisedoperatsiooniriihmad
olid: luu-;a iitrast<oe operatsiooniaZz,ly, (2006. aastal 38,9o/o),niirvisiisteemi operatsioorrid 26,5yo

(2006. uurtul 3l%)ja k-6rva-, nina- ja kurguoperatsioonid l4,5yo (2006. aastal l2,9yo)
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Statsionaarne arstiabi
2007. aastal suurenes osutatud statsionaarse ravi maht vdrreldes 2006. aastaga 6Yu

Ravivoo dite kos utamin e

Regionaalhaigla osuta s 2007 . aastal statsionaarse erriarstiabi teenuseid 23 etialal anestesioloogia

(iniensiivravij; dermatoveneroloogia; endokrinoloogia; gastroenteroloogia; giinekoloogia;

hematoloogia; hooldusravi; kardioloogia; kardiovaskulaarkirurgia; nefroloogia; neurol<irurgia;

neuroloogia; onkoloogia; ortopeedia=; otorinolariingoloogia; pulmonoloogia; psiihhiaatria;

reumatoioogia; sisehaigused; suu-, niio- ia J.6u'aluukirurgia; torakaalkirurgia; uroloogia ia

iildkirurgia.
Regiona-alhaigla avatud ravivoodite arv oli 2007. aasta l6pu seisuga | 244 (2006' aastal 1 340), sh

aktiivravi voodeid 7g4 (2006. aastal gg0) ja pikaravivoodeid 450. Aasta keskmine ravivoodite arv

| 256,5,sh aktiivravi voodeid 831,0 (2006.aastal'vastavalt | 226,5ja 806). Vdneldes 2006' aastaga

oli aastal6pu avatud ravivoodeid 96 voodi vorra vlhem (-7,2%). Aktiivravi voodid moodustasid

200j. aasta l6pu seisuga 63,g0 ravivoodite llop;uarvust.. Aktiivravi vooditeks ei ol'e loetud

psiihhiaatria-, tuberkuloosi- ja hooldusravi voodeid. (Tabel 6).

Tabel 6 Ravivoodite arv

Indikaator 2007 2006

Aastal6pu ravivoodite arv
sh aktiivravivooclid

Aastakeskm ine ravivoodite arv

sh aktiivravivoodid

| 244
794

1256,5
831 ,0

1

806.0

340
890
26,'52I

Avatud ravivoodite arv kliinikutes ja korpustes orr toodud tabelis 7. vdneldes 2006. aasta l6pu

seisuga viihenes avatud ravivoodite arv kirurgi.akliinikus 120 ravivoodi vdrra ja suurenes

sisehliguste kliinikus 4 ning Keila haiglas 20 raviivoodi vdrra. Mustamiie korpuses oli aastalopu

seisuga avatud 550 ravivooJit (2006. aistal 622),Keiras 205 ravivoodit (2006. aastal 1Ei5), teiste

korpuste avatud ravivoodite arvud ei muutunud'

7 Avatrrd ravivoodife arv kl i iniku ia kc

Kliinik / korpus

Ravivoodite arv

Kokku
Ne srl

p6hi-
profiil

I astme
inten-

siivravi

II astme
inten-

siivravi

III astme
inten-

siivravi

Anestes iolooeiakliini k 40 0 0 i 0 30

Mustamiie
Hiiu

32
I

0
0

0
0

5
5

27
a
J

Keila haisla 20s 200 J 2 0

Kirursiakliinik 302 245 l 2 45 0

Mustamiie
Hiiu

247
3)

20r
44

8
+

3 8
7

0
0

Pstihhiaatriakliinik 230 230 0 0 0

Sisehaisuste kliinik 467 399 26 30 1 ?

Mustamiie
Hiiu
Kose

271
96

100

207
92

100

1 A

z

0

28
2
0

T2
0
0

Kokku L 244 I 074 4l 87 42

Hospitaliseeritute arv oli 2007 . aastal 38 798, s.o (i,3%o suurem kui 2006.aastal (36 484). Aktiivravt

uoodit.l. hospitalliseeritute arv oli 34 309, mis on 6,1% suurem kui 2006. aastal (323411). Koigist

hospitaliseeritutest gg,4o hospitaliseeriti aktiivravi vooditele. Suurem aastakeskmine ravivoodite

arv v6imaldas rohkem plaanilisi haigeid hospitaliseerida ning erakorraliste hospitaliseerimiste

osatdhtsus vdhenes 47,7 yo-It 44,7 Yo-ni, aktiivravi vooditel 46,6 Vo-It 43,3 Yo-ni. (Tabel 8).
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Hospitaliseeritutest vajas kohest intensiivravi 5 082

intensiivravi 1 059 iiliraskes iildseisundis haiget (2006.
haiget (2006.
aastal 961).

aastal 5 186), neist III astme

kliiniku irseentute arv 1ln

Kliinik

Hospitaliseeritute
arv

sh erakorralised

2007 2006 2t"007 2006

Anestes ioloo giakliinik
Keila haigla
Kirurgiakliinik
Pstihhiaatriakliinik
Sisehaisuste kliinik

r 042
2 039

1 8  1 7 8
3 036

14 501

869
| 632

17 263
2954

t3 766

1 027
161

6 420
2 472
7 279

856
190

6 700
2 3 2 2
7 326

Kokku 38796 36484, 17 3s9 .r7 394

Tabel g Keskmine ravitud haigete qyll1gt

Kliinik 2007 2006
Ane stesioloo giakliinik
Keila haigla
Kirurgiakliinik
Psiihhiaatriakliinik
Sisehaieuste kliinik

? q 5 5 5

2260,0
18 435,5
3004, 5

14 391.  5

2 800,0
1 806,0

17 451,0
2 936,0

13 649,0

Kokku*, 38797,9 136466,0

Haiglast lahkunute arv 2007. aastal oli 38 798, :mis on 6,5Yo suurem eelmisel aastal haiglast

lahkunute arvust (2006. aastal 36 447). Haiglast lahkunute arvust moodustas viiljakirjutatute arv

g2,8oh(36 018), t.ir" fruigtusse tileviidut" u* 3,3yo (1 2S9)ia surnute ?ry 3'Y(1 491)'

Keskmine ravitud h"i,.ti arv (hospitaliseeritud haigete arvu ja haigrast lahkunud haigete arvu

poolsumma) kliinikute ldikes on toodud tabelis 9'

Ii||.EA|I ] . l ]: -9] j ' : ...t '- i ' : : ! 
- l .]1. '  '

*Indikaator ,,Keskmine ravitud haigete arv,' ilititif,ie a,nestesioloogiakliiniku kohta- teistest kliinikutest erineva

valemi alusel ja see vordub hospitaliseeritut.,itit"tt osakonnast-iitd:O11T:.t"-r1^::lU^":*,lt:l-1t1,r;:: j?"|;,tt"tT:

ffi,j# ffirffil;. ilft" tir*ir.i" ["n":" rr"igla konta tervikuna arvutatakse see hospitaliseeritute -ia lahkunute

poolsummina. Mist6ou rida,,Kokku,, ei ole erinevate ridade kogusumma.

voodiptievade arv oli 2007. aastal 373 g24 (2006. aastal 366 786), sh aktiivravi voodipllevade arv

240 g04 (2006. aastal 231 456).Voodiplievade arv suurenes v6rreldes eelneva aastaga 7 038 piieva

v6rra (l,go ), sellest aktiivravi vooditel g 448 p?ieva vdrra (4,1%). Intensiivravi voodipbevad

moodustas id.20,6yok6igist aktiivravi voodipiievadest. r astme intensiivravivoodipiievi oli 15 599, II

astme intensiivravivoodlpiievi20 437 ja III astme intensiivravivoodipiievi 13 562'

Keskmine ravikestus liihenes 2006. aasta 10,1-1t piievalt 9,6 p?ievani 2007. aastal (sh aktiivravi

vooditel 7,2-1t7,1-ni). Voodipiievade mediaanvii?irtus oli 5 ptieva ja moodiks rtihm ravikestusega 12

p:aeva ja rohkem.
WnO andmebaasi jdrgi oli keshnine ravikestus ahiivravis 2006. aastal: Eesti 5,9; '(srael 4,3;

sloveenia 5,8; (Jngari 6,1; Lriti 9,4; Tflehhi 8; sal<tiamaa 8,5; Venemaa 11,5.

200j. aastal suurenes Regionaalhaigla ravivoodite kasutamise efektiivsus vdrreldes 2006. aasta

andmetega:
. voodikiiive (keskmine haigete arv iihe

aktiivravi vooditel 4},lyo-lt 41,2 %o-ni
rawivoodi kohta aastas) t6usis 29,7-lt .30,9-ni, sh

o voodih6ive (voodip?ievade o/o maksimaalselt v6imalikest voodiplievadest) v?ihenes 81,90 -lt

81,5 o -n1, sh tousis aktiivravi vooditel 78,7yo-1t 79,4o/o-ni.

WHO andmebaasi jrirgi oli afuiivravi voodihdiv<t 2006. aastal Eesti 70,9ok; Israel 9'60%; Norra

88,4%; Venemaa 85,6ir6; Leedu 76,lok; Ungari 7t1,3%; Saksamaa 76,3026; Tflehhi 86,60%; Sloveenia

7 l, 6ok; Armeenia 44,8ok.

Ravivoodite kasutamise pdhiindikaatorid kliinikute ldikes on toodud tabelis 10 ja joonisel 2.

1 2 1 4 5



r r^^ ; i te  L t mise odhiindikaatorid kliinikt

Kliinik

Voodipiievade
arv

Voodi-
koormus

(niievades)

Keskmine
ravikestus
(niievades)

Voodi-
kiiive

Voodi-
hdive (%)

2001 2006 2001 2006 ?,007 2006 2007 2006 2007 2006

Ane stesioloo giakliinik
Keila haigla
Kirurgiakliinik
Pstihhiaatriakliinik
Sisehaiguste kliinik

r1 892
57 r30

t08272
7 1  5 1 1

rzs 0r9

tt 420
56 619

107  816
70 978

1 19 9s3

297,3
32r ,7
282,3
333,8
283"2

30'4,5
32u9,2
285,r
338,6
279,5

4,0
')\ )

5,9
23,8

8,7

4,1
31,4
6,2

24,2
8.8

73,9
12,8
48,1
14,0
32.6

7 4,7
10,5
46,1
14,0
31 ,9

81 ,5
88,1
I  I , J

9r,5
77.6

83,4
90,2
78,r
92,8
76,7

nI# tas-l 9:6 10it 30,9 29.8 8l-s 819
Kokku, 313w4 }ffint6

100

90

80

70

60

50

40

30

20

1 0

0

125 o

o
:20 g

E
1 5 e

.v
o
o

1 0 v

2006 2oO7 2006 2007 2006 2oo7 2ClO6 2oO7 2006 2007 2006 2007

Kirurg.kl .  Sisehaig. k l .  Kei la haigla Ane'st 'k l '  PsUh'kl '  PERH

Joonis 2 Ravivoodite kasutamine kliinikute l6ikes

Tabel ll Hai
Vanusriihm

(vanus aastates)
Osatihtsus

(o/o\

0 -19
20-34
35-44
45-54
55-64
65-74

>75

) t l

I  1 ,5
9,2
15,9
19,0
22,9
17,8

2007, aastal haiglast valjakirjutatute ja surnute iuhtivateks diagnoosideks olid nagu erelnevatelgi

aastatel (Tabel 12):
o kasvajad-25,7oh - 9 955 haiget, keskmine ravikestus 7,8 piieva;

1 3 1 4 5

Statsio n aars ete h aigete str ukt uur
2007. aastal haiglast lahkunute hulgas oli mehi veidi vbhem kui naisi, mehi oli 19 159 (49,a%) ia

naisi 1g 640 (50,6yo), sh lapsi (vanuses 0-14 aastat) oli kokku 345. Aastaga on suurenenud haigete

osakaal, kes olid 65-aastased ja vanemad. 200it. aastal oli selles vanusriihmas 15 776 haigel

Tavaliselt on selles eas haigetel ka mitu pdhihai,guse tiisistust ja kaasuvat haigust, mis muudab

uuringud ja ravi kallimaks nirg pikaajalisemaks. H.aigete vanuseline jaotus on toodud tabtllis 11.

ahkunute iaotus vanuse jdrgi



. vereringeelundite haigused - 21,gyo - 8 496 haiget, keskmine ravikestusl0'1 piieva;

o vigastused, miirgistused ja muud viilispdhjusie toime tagaj?irjed - 9,7o - 3 858 haiget'

keskmine ravikestus 9,7 Pdeva;
r pstiiihika- ja kiiitumishiiired - g,}vo - 3 399 haiget, keskmine ravikestus 25,1 pdeva;

o seedeelundite haigused - 7,2y0- 2 811 haiget, keskmine ravikestus 5'6 pdeva'

Haiglast lahkunute keskmine ravikestus oli 10,3 piieva (2006' aastal 10,1 piieva)' l<eskmist

ravikestust m6jutas see, et rahkunute t.rtgu" oli tuLe rkuloosihaigeid, kelle haiglaravi algas 2004' ia

2005. aastal. Haiglast viiljakirjutatute keslmine ravikestus oli 9,9 piieva, surnutel 14,1paevaja teise

haigrasse iileviidutel 15,0 paeva. pikaajalist haigrarlvi vajasid need haiged, kelle p6hidiagnoosiks

olid nakkus- v6i parasiithaigused (pohiiiselt tuberkuLloos - 5g,5 p[eva, keskmine ravikesturi pikenes

7 paevavorreldes eelnenud aastaga), pstiiihika- ja kAitumishaiied (25,1 piieva)' sisesekretsiooni-'

toitumis- ja ainevahetushiiired tro,s- pa"ua;. ut,r3zianud pohidiagnoosidega haigete lieskmine

ravikestus jiii alla haigla keskmist ravikestust'

Tabel 12 Ha last lahkunute arv keskmine ravikestus

Haigusriihm
(RHK-10 jiirgi)

5 1 , 5
7,9
6,5

10,8
24,4
9,2
4,6
3,6
9,1
6,7
5,1
9,6
7,4
5,4

4,0

4,0

3,r

9,8

6,9

10,8
25,r
9,9
4,5
) r L

10 ,1
' 7 )

5 ,6
8,9
6,7
5,8

1 r8

< , )

1 ' . )

23,6
0,5

l 5

9,0
1 ,9
0,0
0,6

22,4
6,5
7,6
L o l

l r J

1 )
) < ' 7

0,6

7 , 4
8r8
1 , 8
0,0
0,5

2r ,9
6,5
7,2
2,0
7 ,1
3,6

0,0

0,6

0,4

9,9

0,6

454
8 597

1 9 1

558
3 269

694
5

228
I  1 5 1
2 374
2788

769
2 675
1 366

5

201

198

3 721

199
A
+

469
9 95s

234

5s9
3 399

708
6

2rr
8 496
2 53s
2  8 1 1

767
2 743
1 407

6

245

166

3 858

216
7

Nakkus-j a parasiithaigused
Kasvajad
Vere- j a vereloomeelundite haigused
Sisesekretsiooni-, toitumis- j a
ainevahetushaigused
Psiiiihika - ja kiiitumishiired
Niirvisiisteemihaigused
Silma- ja silmamanuste haigused
Kdrva- j a nibuj 2itkehaigused
Vereringeelundite haigused
Hingamiselundite haigused
Seedeelundite haigused
Naha- ja nahaaluskoe haigused
Lihasluukonna ja sidekoe haigused

Kuse- ja suguelundite haigused
Rasedus, stinnitus ja siinnitusjiirgse
perioodi haigused
Kaasastindinud vliArarendid,
deformatsioonid j a anomaaliad
Klassifitseerimata siimptomid, tunnused
ja kliiniliste leidude hiilbed
Vigastused, miirgistused ja muud
vdlisp6hjuste toime tagaj 6rjed
Terviseseisundit m6justavad tegurid,
kontaktid terviseteenistuse ga

2007. aastal viibis Regionaalhaiglas statsionaarsel ravil haigeid k6ikidest maakondadest ja 150

haiget viilisriikidest. Sta=tsionaarisi lahkunutestT3a./o elasid Harjumaal, neist 54% Tallinnas;5Yo[da-

Virumaal; 5yoLaane-Virumaal; 4o/oPamurrtaal ja 3%.Raplamaal.2Yo haigetest olid maakondadest,

mis asuvad Lduna-Eestis ja kuuluvad Tartu Ulikooli tegevuspiirkonda. Kuig;i enamus

statsionaarseid haigeid elas Harjumaal suurenes 2007. aastal vdrreldes 2006. aasta andmertega nende

haigete absoluutarv, kelle elukohaks oli Ida-\/irumaa, I6wamaa, Lii?ine-Virumaa, Piirnumaa,

Raplamaa, J6gevamaa, Valgamaa (Tabel 13, joonis 3)'
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Tnhel I 3 Statsionaarist lahkunute jaotus elukoha

Maakond

Haigete arv

2007 2006
Tallinn I
Harjumaa, v.a Tallinn I
Ida-Virumaa I
Liiiine-Virumaa I
Piirnumaa I
Raplamaa I
Liiiinemaa I

lJ^tirvamaa IlSaaremaa

lHllumaa
lViljandimaa
lTartumaa
lValisriigid
lJdgevamaa
lValgamaa
lV6rumaa
lPoluu,nuu

2083s | 1e 60e I
7  3701 6 4761
1 e 3 e l  1 8 4 3 1
1  7 7 r l  1  7 6 s l
1 6 0 5 1  1 4 8 s 1
1 2 6 0 1  l z r s l

982:l eeel
esl | 822
842|t 872
368 |  330
227 | n2
2 r 2 l  2 6 s
rzsl 1s0
1os I ro2
101 I e2
7r l  e8
641 92

Kokku I 38 831 36 447

Lddnernaa
2,50h

Raplarnaa
3,20h

Jdrvanua
2,40/o

Saarerma
2,20/o Teised

3,30/o

rnunEla
4,10/o

Lddne-Virunaa
4.6% lda-V

5,00h Harjunma (va
Tallinn)
19,00/o

Tallinn
53,70/o

Joonis 3 Statsionaarist lahkunute jaotus elukoha jiirgi

Kir urgiline rav i s tats io n aafi s
Sotsiaalministri mtiiirusega on kehtestatud alates l. jaanuarist 2003 ndue kodeerida kirurgiline ravi

NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni C{CSP) versiooni 1.6 jargi.

Regionaalhaiglas on paraileelselt kasutusel ka Maailma TerviseorganisatsioorLi (WHo)

definitsioonile vastav tirurgiliste operatsioonide klassifikatsioon, mille alusel kirurgiliseks

operatsiooniks loetakse need kirurgilised protseduurid, mis tavapflraselt toimuvad

operatsioonisaalis, rakendatakse aseptikameetrneid, kasutatakse anesteesiat ning kirurgilisi

tehnikaid: intsisiooni, ekstsisiooni voi kudede destruktsiooni, rekonstruktsiooni ja mis tehakse
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patsiendile haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks;, raviks v6i haigusnZihtude leevendamiseks;

deformatsiooni v6i defekti korrigeerimisetcs; seoses raseduse vdi kontratseptsiooniga'

Tabelis 14 on toodud 2005-2006 aasta haigla kirurgilise ravi andmed erinevate klassifikatsioonide

alusel: NOMESCO klassifikatsioonile uurtluu kirurlfliste protseduuride arv ja wHo definitsioonil

baseeruv operatsioonide arv.

i andmed erinevate klassifikatsi<lonide jargi
Tnhel | 4 Haisla kirursil lse ravt

Kirurgiline ravi 2007 2006

Kirurgiliste protseduuride arv
sh operatsioonide arv

3 8  5 5 1
19 667

35 588
l8  430

Kiiesolevas iilevaates on kirurgiliseks operatsiooniks loetud ainult neid kirurgilisi protseduure, mis

vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) operatsiooni definitsioonile'

2007.aastal tehti statsionaari haigetele kokku lg 667 kirurgilist operatsiooni (2006' aastal 18 430),

seega 6,7yo (r 237 operatsiooni) rohkem kui 2r)06. uurtul. siatsionaarsetele haigetelle tehtud

operatsioonide arv moodustab 79,4Vo 2007.aastal Regionaalhaiglas tehtud operatsioonide

koguarvust. Kirurgiline aktiivsus (opereeritute arv 100 haiglast lahkunu kohta) oli Regioneralhaiglas

tervikuna 36,00 (2006. aastal 40,iyo), kirurgiakliiniku siatsionaaris 7l,lyo (2006' aasta-l 72'5yo)'

Erakorraliselt hospitaliseeritud haigetele ten;tud operatsioonide arv oli 7 630 - 38,896 kdigist

statsionaaris tehtud operatsioonidest.

Regionaalhaiglas tehti 2007. aastal operatsioonidest.kdige rohkem lihasluukonna ope:ratsioone,

kokku 3 600 (1g,3yo operatsioonide koguarvust). L,ihaluus- operatsioonide lrulgas oli suurte liigeste

endoproteesimisi kokku 604, sh p.r.rialiig"re totaalseid endoproteesimisi 280 ia puusaliigese

subtotaalseid endoproteesimisi 80, potvltigese totaalseid endoproteesimisi 235, olaliigese

totaalseid endoProteesimisi 9.
Sageduselt teisel kohal olid k6rva-, nina-, kurguoperatsfognid - 3 394 (17,3yo), neist k6ip1e rohkem

oli submukoosset konhotoomiat - 818, ionsil.ftoomiaid - 645, funktsionaalseid endoskoopilisi

antrotoomiaid j a etmoidofrontotoomiai d - 5 46'

Sageduselt kolmandal kohal olid seedeelundite ja kohuseina operatsioonid -3 318 (16,9%), neist

k6ige rohkem sapip6ie, -teede, maksa operatsioorre 1 005; peen- ja jiimesoole operatsi'oone 642;

mao- ja duodeenumi operatsio one 432. seedeelun,:lite operatiioonidest 701 olid valtimatud, tehtud

,,iigeda k6hu haigetele".'salea,rselt 
netjandal kohal olid niirvisiisteemi oper:atsioonid r 537 (7,}yo), neist koige rohkem tehti

diski prolapsi eemaldamisi -616, traumaatilise subduraal- ja epiduraal-hematoomi eemaldamisi -

205, keskn2irvisiisteemi kasvajate operatsioone 151. (Tabel 15)

Aortokoronaarseid Sunteerimisi tehti 499, shkolmel ja enamal arteril 413.

struktuahel l 5 Haislaooeratsioonide ur

Operatsiooniriihm

2007 2006
arv o/" irk nr arv o/o irk nr

Lihasluukonna
K6rva-, nina-, kurgu-
Seedeelundite, k6huseina
Niirvisiisteemi
Naha-ja nahaaluskoe
Stidame- ja ptirgarterite
Veresoonte
Kuse- ja meessuguelundite
Suu-, niio-, l6ualuu-
Hingamiselundite
Naissuguelundite
Rinnaniiiirme
Muud

3 600
3 394
3  3 1 8
t 537
| 478
| 2r5
| 026
1  0 1 6

991
535
872
561
t26

18,3
17,3
76,3
7,8

6,2
< )
\ )

5,0
) ' 7

4,4
2,9
0,6

l .

2 .
3 .
4.
5 .
7 .

8.-9.
8.-9.
6.
12.
10 .
i 1 .
1 a
l J .

3 533
2 620
2992
1 4r2
1 379
r 243
| 124

894
863
- 4 1
t J t

7 1 0
498
425

19,3
I +rJ

16,3
7,7

6,8
6,1
4,9
4,7
4,0
3,9
2,7
1 .7

t .

J .

2 .
4 .
5 .
7 .

8.-9.
8.-9.
6.
12 .
10 .
1 1 .
1 3 .

Kol*u ,1 669 100.0 18 430 100.0

1 6 l 4 s



2007. aastal Regionaalhairglas tehtud operatsioornide struktuur Eesti Haigekassa hinna]<irj.a

operatsioonigruppide jargi oi toodud joonisel 4. Kirurgiliste operatsioonide_struktuur HK hinnakirja

koodide jiirgi on uurtuiJ olnud sarnane, l2Yo operuisioonidest on keerulised, kuuluvad VII -X

operatsioonigruPPi.
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Joonis 4 Kirurgiliste operatsioonide arv HK hinnakirja koodidle jdrgi
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aravi kui I ka statsionaari
astuvadta{elis 16.
kdrgtehnolpogiial Pdhinevate

Funkts ionaaldiPgnostiliste
Ultrahelidiagnostika uuri
Endoskoopilisle uuringute ja

922
105
072
73r
s56
501

i
ioonid j a s$aneerimised
aafra i

ih koronar4ngiograafia

sh kiiritusravi simu
magnetresonantst
mammograafia

sh PET
SPET

7 723
1 015
3 72r
| 932
| 797

892
4 300
2322

819
975
s99

953
067
773
J Z t

743

936
472
101
903
135
s65

iilekandeid

taastusfavr
baroteraapia
hemodialiiiis
logopeediline ravi
psiihhoteraapia

Kiiritusravikuuri
Haigete arv, kes saanud

Verekomponentide ii
Haigete arv, kellele on
Koronaarangioplastikate
Siidastimulaatorite Pai

Terviseuuringud ja rav

Nii ambulatoorsetele'
raviprotseduuride andmed
2007 . aastal suurenesid
uuringud).

Tabel 16 Terv

terviseuuringute ia

(MRT-, PET-, SPET-
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SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla _ Majandusaasta aruanne 2007

Letaalsus, surmapdhjused ja lahangud

Haiglaravil viibinutest suri 2007. aastal | 491haiget (2006. aastal I 398), neist 1 029 (69,Ct%) olid
65-aastased ja vanemad, sh 176 (11,8%) 85-aastased ja vanemad. Letaalsuse n?iitaja (surmerjuhtude
arv 100 haiglast lahkunu kohta) oli 3,8o/o, aktiivravi vooditel 3,4% (2006. aastal olid vastavad
indikaatorid 3,8yo ja 3,5%).24 tuwrijooksul piirast hospitaliseerimist stxt 273 haiget (200t5. aastal
339), neist 36 miiokardiinfarkti t6ttu (2006.aastal 60). Esimese 66p?ieva letaalsus (24 tunrijooksul
plirast hospitaliseerimist surnute arv 100 samal perioodil hospitaliseeritu kohta) oli 0,7o/o (2006.
aastal 0,9Yo).

Surmap6hjusena esines 2007. aastal varasematest aastatest rohkem vereringeelundite haigusi ja

kasvajaid, vdhem vigastusi ja mtirgistusi. Surmapdhjuste seas olid 2007. aastal ju}Ltivateks

diagnoosideks nagu eelmistelgi aastatel:
. vereringeelundite haigused 667 juhtumit - 44,7%o surmapdhjustest (2006. aastal 640 juhtumit

- 45,8%;o);
o kasvajad 400 juhtumit -26,8yo surmap6hjustest (2006. aastal 316 juhtumit-22,6%);
o vigastused ja miirgistused 130 juhtumit - 8,79/o surmapdhjustest (2006. aastal 147 - 110,5%).

Patoanatoomilisi lahanguid tehti Regionaalhaiglas 2!.007. aastal 409 (2006. aastal 501), neist 355
Regionaalhaiglas surnutele (2006. aastal 377). Kohurarstlikult lahati 2006. aastal I25 (200'6. aastal
144) koolnut.
Lahangusagedus oli32,2Yo, mis langes vdrreldes eelneva aastaga7,9o , patoanatoomiliste lahangute
sagedus oli 26,0Yo (2006. aastal 30,Io/o). LahangusaLgedus oli erinevate riikidega vdrreldes ktillalt
k6rge.
Lahangusagedus erinevates riikides 2006. aastal: Eesti 22,90%, Soome 20,60%, Armeenia 78(%,
Taoni I I,60/0, Ldti I5,2o/o, Leedu 9,60%.

2007. aastal oli lahkdiagnoose 87 (lahkdiagnooside sagedus 18,1%). (Tabel 17).

Lahanabel

Lahansute andmed 2007 2006
Haislas surnute arv
Lahatute arv kokku

sh patoanatoomiliselt
kohtuarstlikult

Lahangud teistele asutustele

Lahangusagedus (%)
Patoanatoomiliste lahaneute saeedus (%)

| 491
480
355
12s
r24

) zrL

26.0

I  398
s2\
a a a
J t t

144
r44

30.  l
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2008. aasta tegevusPlaan

200g. aasta tegevusplaan on orienteeritud Regionaalhaigla arengukavas mtitiratletud strateegiliste

suundade elluviimisele.

20. miirtsil 2007 kinnitas Regionaalhaigla noukogu ajakohastatud SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla

arengukava aastateks 2007-;009 (edaspidi: Arengukava). vdneldes eelmise versiooniga on uus

Arengukava fokuseeritum - selle peamisteks arengusuundadeks on:

1) Mustamtie meditsiinilinnaku vZiljaarendamintl;
2) keskendumine eelkoige piirkondlikul haiglal: iseloomulikele teenustele ja tehnoloogiatele;

3) haigla kvaliteedisiisteemi arendamine akredit;eerimisvalmiks ;
4) teadusalaste kontaktide ja koostdo suurendannine ning
5i juhtimissiisteemide, sisekoolituse j a kommutrikatsiooni edendamine.

Juhtimine
200g. aasta on oluliseks organisatsiooni juhtimise ja personali valdkonnas on seoses juhatuse

esimehe ja juhatuse liige-halgla iilemarsti lepingul.e t?ihtaja l6ppemisega konkurss uute liikmete

leidmiseks.

Jitkuks 2006. aastale korraldatakse 2008. aastal tdc,tajate rahulolu- ja sisekommunikatsiooniuuring

ning jiitkatakse 2006. aastal alustatud juhtimiskoolitr.rste liibiviimist kliinikute pdhiselt.

Haigla iileselt jiitkatakse haigla olemasoleva kvaliteedijuhtimissosteemi arendamist.

Struktuuritksustestlatkavad kvaliteJdirtirt .-is viitjatddtamist diagnostikakliiniku koosseisus olev

laboratoorium ja sisehaiguste kliiniku onkoloogiak.rk,rrc koosseisui olev kiiritusravi osakond. Uhe

suure projektina keskendutakse 2008. aastal aiutusies kasutusel olevate plankide ajakohastamisele

ning patsiendile suunatud infovoldikute viilj atdotamisele'

200g. aastaljatkab haigla nii riigisiseste (kevad-ja siigiskonverents, perearstide teabeplevad) kui ka

rahvusvaheliste meditsiinialaste konverentside lii,biviimist ja toetamist. Haigla peab tiihtsaks

to6tajate tunnustamist: valitaks e Grand Man/Lady, noore arsti stipendiaadid, kliinikute aasta 6ed ja

kliinikute aasta sekretbrid.

Raviteenuse arendamine
Raviteenuse tehnoloogilise ja protsessilise standardi areng jatkub vastavalt miiiiratletud

prioriteetidele.

200g. aastal keskendutakse patsientide ohutuse tiagamisele: esimesena Eesti haiglatest vdetakse

kasutusele patsientide identifitseerimiseks randlmepael, millele kantakse peale patsiendiga

seonduvad andmed.

Sisehaiguste kliiniku naha- ja suguhaiguste keskuses rakendatakse nahahaiguste skriininguks ja

diinaam-iliseks jiilgimiseks luminestsentsmikroskoopia ja video-dermaskoopia uurimismeetod.

I nvesteering ud s eadmetes s e
Raviteenuse arendamise tagamiseks, sh uute ravimeetodite kasutusele vdtmiseks vdi juurutamiseks,

tehakse ka 200g. aastal ll.rti.i investeeringuid olemasoleva amortiseerunud aparatuuri viilja

vahetamiseks ja uute ostmiseks.

2008. aastal on planeeritud investeerida meditsiinitehnoloogiasse 190 miljonit krooni

(kiiibemaksuga) ning muudesse seadmetesse 16 miljonit krooni (k2iibemaksuga).

2 0 1 4 5



Suurimad meditsiinitehnoloogia investeeringud tehakse:

o sisehaiguste kliiniku kardioloogiakeskusesse investeeritakse 25 miljonit krooni

(kiiibemaksuga) ja onkoloogiak.rkur. kiirirlusravi osakonda investeeritakse 24 miljonit

krooni (kiiibemaksuga);
o diagnostikakliiniku 

-radioloogiaseadmetesse 
2l miljonit krooni (kiiibemaksuga), labori-

seadmetesse 10 miljonit kroJni @iiibemaksuLga) ning endoskoopiaseadmetesse 13 miljonit

krooni (ktiibemaksuga);
o anestesioloogiakliiniku anesteesia ja

(kiiibemaksuga);
o kirurgiakliiniku operatsiooniplokki

(kiiibemaksuga);

intensiivravi seadmetesse 13 miljonit krooni

ja sterrilisatsioonitalitusse 13 miljonit krooni

I nfo s iis t e e mid e a r e n d a min e
ZOOS. aastal jatkub radioloogia infosiisteemi juurutarnine ning lisanduvad labori, patoloogia,

operatsiooniptoti, anesteesia ja intensiivravi infostislleemide hanked ja juurutamised.

Juhtimissiisteemide olulisemateks prioriteetideks onL uue dokumendihaldusstisteemi kasutuselevdtt,

mille abil viihendatakse haiglas iinglevat paberihLulka ning 2005. aastal Sotsiaalministeeriumi

kziivitatud projekt iihtsele riikiikule terviseinfosiisteemile tileminekuks: projekti iihe piloot-haiglana

iihinetakse di gitaalse terviseloo info stisteemi ga.

Infrastruktuur
ztios. aastal moodustavad ehituslikud investeeringud uusehitiste ja ehitiste soetamisse kokku 568

miljonit krooni ning ehitiste renoveerimistesse 15 miljonit krooni.

prioriteetideks on X-korpuse ehitus ning uute korpusesse vajalike meditsiinitehnoloogia seadmete ja

mittemeditsiinilise sisustuse hangete labiuiirnin . Samuti C- ja B-korpuse rekonstrueerimisega

seotud tegevused nagu ko.prrt. meditsiinitehnoloogia eelprojekti kinnitamine

Sotsiaalministeeriumis ning p6hiprojekti koostamin'e.

200g. aastal alustatakse ka Mustamiie korpuse C-korpuse renoveerimise projektiplaani

koostamisega eesmiirgiga j 6uda aasta ldpuks C-ko4lus proj ekteeritud.

Muude rekonstrueerimist6ode hulgas on oluliseks 2008. aastal Pii2isteameti jt ametkondade

ettekirjutuste tiiitmiseks vajalikud ehitustood ning uue kiirendi paigaldamine.

2 t 1 4 5
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RAAMATUPIDAMI AASTAARUANNE

Juhatuse deklarats ioon

Juhatus deklareerib oma lehekiilgedel22 kuni 43 esitatud SA Pohja-Eesti Regionaalhaigla
raamatupidamise koostamise digsuse eest ning kiruritab, et:

1. raamatupidamise koostamisel rakendatud arvestuspdhimdtted on vastavuses

Eesti hea lStavaga;
.o*oe kajastab digesti ja diglaselt SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla2. raamatupidamise

finantsseisundit.
3. kdik teadaolevad

14.04.2008 on ise aastaaruandes n6uetekohaselt arvesse v6etud ja esitatud;

4. SA Pdhja-Eesti onaalhaigla on jiitkuvalt te

(!.'.!h.rom

lustulemust j a rahavoo gusid;
ised asjaolud, mis on selgunurd aruande valmimise kuup?ievani

Tdnis Allik

Andres Ellamaa

Eve Karmo

Sven Kruup

Heiki Rits

eslmees

liige

liige

liige

liige

/4. 6V
:. . . . . . . . . . . . . . . :2008

!.-q{,.Q.S{,...2008

/1,97 ,,,r
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Bilanss

tuhandetes kroonides

VARAI)

Rahaja pangakontod

N6uded ja ettemakse<i

Varud

Pikaajaline finantsin

Materiaalne pdhivara

Immateriaalne p6hivara

KOHUSTUSED JA NETO

Laenukohustused

V6lad ja ettemaksed

Sihtfinantseerimine

i alised vdlakohustused

Kapital

Annetatud kapital

Eekniste perioodide tulem

Anrandeaasta tulem

* V6rdlusandmeid on vOrreldes lmise aasta esitatuga

31.12.2006*

809
953

234

45 520
139 088
30 453

150

780 501
2932

l0 25r

264 t62
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181 098

3t6 964

218 809
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-9 601
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Tulemiaruanne

fuhandetes kroonides, aasta

Tegevustulud

Tulud eelarvest
Tulud haigekassadele
miiiigist
Tulud juriidilistele ja
isikutele raviteenuste
Tulud mai
Toetused
Muudtulud

Tegevuskulud

Ostetud kaubad.
Verekeskuse tootmi
Majandamiskulud
Tii6jdukulud

Pdhivara kulum, allahind

Tegevustulem

Finantstulud ja -kulud

* V6rdlusandmeid on v6neldes

22054

966 331

94960
4 3 2 3

28 443
4 897

-332 r99
-10 509

-138 0s7
-5r3 152
-72 r40

-1 988

For
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Rahavoogude aruanne

fuhandetes kroonides, aasta

Rahavood liritegevusest
Laekumine raviteenuste eest
Laekumine raviteenuste eest
Laekumine raviteenuste eest
Laekumine eelarvest
Saadud intessid
Muud laekumised
Kasumlkahjum p6hivara
Hankij ate le tasutud arved
Tiiiitajatele tasutud
Tasutud maksud
Tasutud intressid
Muud tasutud kulud

Rahavood i
Tasutud pdhivara eest
Laekunud o6hivara m

Rahavood finantseerim
Vdetud laenud
Laenude p6hiosa

italirendi

Rahaja pangakontod
R.ahaja pangakontod

9s8 083
0

r25 710
22 454

903
18 886

0
-607 866
-295 074
-t97 069

-2 890
-3

-18s 888
32

156 400
-4 934
-5 161
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Netovara muutuste

tuhandetes kroonides. aasta

Eelmiste perioodide tulem*

Uleantud vara I

Aruande perioodi tulem*

Eelmiste perimdide tulem*

Aruande perioodi tulem

Vastavalt Vabariigi Valitsuse
I 1.08.2006 ning Sotsiaalmin
P6hj a-Eesti Regionaalhaiglale

l) P6llu ffr 61a, Tallinn,

nr 319. Tallinna
riigivara iileandmise

kapitali iile:
2 hafiliku vdiirtusega 2 200
rv kinnistu hariliku vti:irnrs(

hOone hnriliku 455
vdfirtusega 18 067

esi,tatuga koni

Kokku

773

0

60r

601

234

221s00 krooni;

I notaribiiroo notariaalaktile
aktiga nr 9.6411813 anti SA

0

47 466

-9 601

0

60234

2) Vabadhumuuseumi 81, Tallinn,
3) Hiiu 44, Tallinn, ki asuv
4) Adala 2, Tallinn, kinnistlt

4 244nthat krooni.

* V6rdlusandmeid on eelmise aasta

om;
muu vara hariliku vtidrtusega
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Raamatupidamise aastaanlande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja

hindamisalused

tiHpahmanet
SA Pohja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi: Regionaalhugla, ka asutus) raamatupidamise

aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades

soetusmaks'muse printsiipi, v.a juhtudel, kui arvestuspdhim6tetes alljiirgnevalt on kirjeldatud

teisiti. Eesti hea *u-utupiaamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse

p6him6tetele tuginev raamatupidamistava, mille p6hin6uded on kehtestatud Eesti Vabariigi

Raamatupidamise seadusega, ,.du tiii.ndavad Raarmatupidamise Toimkonna poolt viiljaantavad

juhendid ning Riigiraamatupidamise i.ildeeskirj as siite statud nduded'

Raamatupidamise aastaaruande arvniitajad on esitatud Eesti kroonides. Ulevaatlikkuse huvides on

numbrilised niiitaj ad esitatud tuhandetes kroonide s'

Raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud Raamatupidamise seaduses olevat kasumiaruande

skeemi number tiks.

Viilisvalu utas Jiks eeritud teh in g ud
Asutuse arveldusvaluutaks on Eisti kroon, k6iki teisi valuutasid loetakse viilisvaluutadeks.

Vlilisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks vdetud tehingu toimumise pieval

kehtinud Eesti panga valuutakur-sid. Veilisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused seisuga

31. detsember 2006 on iimber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipiieval kehtinud Eesti Panga

valuutakursside alusel. vlili,svaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid, mis on seotud tamijate

ja ostjate arveldustega, on tulemiaruandei kajastatucl aruandeperioodi tegevustulu ja -kuluna' Muud

viilisvaluutatehingutist saadud kasumid ja katrjumidl on tulemiaruandes kajastatud finantstuludes ja

-kuludes.

Raha ja rahu ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena on kajastatud ltihief alisi (kuni 3-kuulise tlihtapga soetatud) kdrge

likviidsusega investeeringuid, mida on vdimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning

mille puhu-l puudub oluline turuv?i?irtuse muutuso risk, sh raha kassas ja pangas, n6udmiseni

hoiuse^id ja kuni 3-kuulisi deposiite. Rahavoc,gude aruandes on kajastatud rahavoogusid

otsemeetodil.

Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, liihi- ja pikaajalisi finzurtsinvesteeringuid, nOudeid ostjate vastu ja muid

liihi- ja pikaajalisi n6udeid-

Finantsvara on v6etud algselt arvele soetusmaksurtruses, milleks on antud finantsvara eest makstud

tasu 6iglane viiiirtus. Algne soetusmaksumus sisaldab koiki finantsvaraga seotud kulutuli,

sealhulg-as tasud vahendaja:tele ja ndustajatele, tekLinguga kaasnevad mittetagastatzvad maksud ja

muud sarnased kulutused, v.a selliste finantsvarade,, mida kajastatakse Oiglases viilirtuses muutusega

liibi tulemiaruande, soetami se ga seotud kulutused.

K6ik tavapiirastel turutingimustel toimunud finantsvarade ostud ja mtiilgid on kajastatud nende

tehingute tehingupleval, i.t piieval, mil asutus vrSttis endale kohustuse (niiiteks sdlmis lepingu)

teatud finantsvara ostuks vdi miiiigiks. Tavapiirasel turutingimuselJf##*btl$t#lfse selliseid
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oste ja miiiike, mille puhul ostetava vdi miiiidava fi.nantsvara iileandmine mtii.ijalt ostjale toimub

antud turul vtiljakujunenud v6i vastavate tururegulatsi.oonidega n6utud perioodi jooksul.

piirast algset arvelevdtmist on kajastatud k6iki finantsvarasid Oiglases viiiirtuses, v.a nduded teiste

osapoolte vastu - on kajastatud konigeeritud soetusrraksumuses; investeeringud aktsiatesse, mille

6igiast vtilirtust ei ole voimalik usaldusv[?irselt hinnata - on kajastatud soetusmaksumuses.

Nduded
N6uded teiste osapoolte vastu on edaspidi kajastattrd korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades

efektiivset intressimiiiira. Korrigeeritud soetusmaksumus arvutatakse kogu finantsvara

kehtivusperioodi kohta, kusjuures u*.tr. vdetakse igasugune soetamisel tekkinud diskonto v6i

preemia ning tehinguga otseselt seotud kulutused.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatudl finantsvarasid on hinnatud alla juhul, kui on

t6enaoline, et nende kaetav viitirtus on vtiiksiem kui bilansiline viiiirtus. Konigeeritud

soetusmaksumusel kajastatud finantsvarade kaetav vii?irtus on finantsvarast tulevikus saadavate

rahavoogude niiiidiwiiiirtus diskonteerituna esmasel kajastamisel fikseeritud efektiivse

intressimiiiiraga. p6hitegevusega seotud finantsvaracle allahindlus kajastatakse tulemiaruandes real

"muud tegevuskulud".

Individuaalselt oluliste finantsvarade viiitrtuse lanl;ust hinnatakse iga objekti jaoks eraldi. Kui

tuvastatakse stindmusi, mis viitasid sellele, et n,Oude kaetav viiiirtus on v?iiksem kui n6ude

bilansiline viiiirtus, siis hinnatakse need nduded ebatdeniioliselt laekuvaks.

Varem alla hinnatud n6ude laekumisel, kajastatakse allahindluse ttihistamine tulemiaruandes selle

kulu viihendusena, kus allahindlus algselt kajastati.

Varud
Varud on vdetud arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga

kaasnevast tollimaksust ja otsestest veokuludest. Turlenevalt Riigi raamatupidamise iildeeskirjast ei

ole lisatud varude soetamisel lisandunud mittetagastavaid makse varude soetamismaksumusse'

Soetamisel lisandunud mittetagastatavadmaksud ja l6ivud on kajastatud tulemiaruandes real ,,muud
tegevuskulud".

Varude soetusmaksumuse kindlaks mtiiiramisel on kasutatud individuaalmaksumuse (ravimid) ia
FIFO (v.a ravimid) meetodit. Varud hinnati bilansis liihtudes sellest, mis on madalam, kas

soetusmaksumus v6i neto realiseerimismaksiumus. Varude hindamisel nende neto

realiseerimismaksumusse on kajastatud aruandeprerioodi kuluna tulemiaruandes real ,,ostetud
kaubad, materj alid, teenused". Konsignatsioonivarurd ei kaj astu asutuse bilansis.

P i k aaj alin e fi n a nts inv e s t eerin g
Investeering sidusettev6ttesse
pttevOG kajastab osalust sidusettevdttes kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi kohaselt vdetakse

investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse jiirgmistel perioodidel

investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis, miinus investeeringu vilrtuse

languse allahindiused. Ettevdttele kuuluv osa iihisettevdtte majandustulemusest kajastatakse
konsolideeritud kasumiaruande s real "fi nantstulud j a -kulud".

Materiaalne pdhivaru
Materiaalseki p6hivaraks loetakse varasid maksunnusega alates 30 tuhandest kroonist ja kasuliku

elueaga tile iihe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on iile I aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla

30 tuhande krooni, on kajastatud kuni kasutusele v6tmiseni v?ihev?iii-rtusliku inventar.ina (varudena)
For identification purposes onty 28 I 45
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javarukasutusele vdtmise hetkel kantakse 100%-lisrtlt kulusse. Kuludesse kantud vdhev2iiirtuslike

inventaride iile pe etakse arvestust bilansiv?iliselt.

Materiaalne p6hivara on v6etud arvele tema soetusmztksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt

soetamisega seotud kulutustest. Pdhivara soetusmaksiumusse ei kapitaliseerita kiiibemaksu ja muid

tagasisaariisele kuuluvaid makse ja ldive. Edaspidi. on materiaalset pdhivara kajastatud bilansis

tema soetusmaksumuses, rnillest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vdimalikud viiartuse

langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse pohivara objekt koosneb iiksteisest eristatavatest komponentidest, millel on

erinevad kasulikud eluead, on need komponenrlid raamatupidamises arvele v6etud eraldi

varaobjektidena ning miiiiratud eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale'

Arvelev6etud materiaalse pdhivaraga seotud hilisemad viiljaminekud (niiiteks mdne varaobjekti

teatud osade asendamine) on lisatud varade bilansiilisele vri[rtusele siis, kui on olnud tiiidetud

j iirgmised kriteeriumid:
1) on t6en?ioline, et asutus saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning

2) nende soetusmaksumust on voimalik usaldus'r?iiirselt m66ta.

Asendatud osad on kantud bilansist viilja. Kdik teised v[ljaminekud on kajastatud kuludena

perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

Asutus kasutab materiaalse pohivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm on

m2iiiratud igale pShivara objektile eraldi sdltuvalt selle kasulikust elueast.

Amortisatsioonim?iiirad aastas on pdhivara gruppidel e j iirgmised :

Maa 0%
Hooned ja ehitised 2-5%
Masinad ja seadmed 20%
Muu p6hivara 20-33%

Materiaalse p6hivara arnortisatsioonimeetodid, -normid ia l6ppv66rtused on iile vaadatud

majandusaasta l6pul ja uute hinnangute erinevusecl on kajastatud raamatupidamislike hinnangute

muutustena, s.t edasiulatuvalt'

Materiaalse p6hivara bilansilise viiiirtuse v6imalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid

siindmused v6i asjaolude rnuutumised ntiitavad, et rrara kaetav v?iiirtus vdib olla langenud alla tema

bilansilise viUrtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viiakse asutuses liibi vara kaetava viiiirtuse

,, hindamine. Kui hinnanguline kaetav viizirtus on vliiksem kui bilansiline viiiirtus, siis hinnatakse see

. varav6i raha g.nrr..riuu iiksuse moodustavad varad alla kuni kaetava v?iiirtuseni, milleks on kas

sellest varast lulevikus saadavate rahavoogude nii'i.idisviiiirtus (ehk kasutusviiiirtus) vdi selle vara

6iglane viiiirtus, mida oli viihendatud mtiiigikulutr.stega, olenevalt kumb on k6rgem. Allahindlus

kajastatakse aruandeperioodi kuluna tulemiaruande real "pdhivara kulum, allahindlus".

Kui hiljem vara kaetav v2iiirtus on tdusnud iile vara bilansilise viiZirtuse, siis allahindlus tiihistatakse

ja suurendatakse vara bilansilist viiartust, kuid mitte suurema summani, kui bilansilise viiiirtuseni,

mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtu.d. Vara allahindluse ttihistamine kajastatakse

tulemiaruandes samal real, kus kajastati ka varasem allahindlus.

Materiaalse p6hivara kajastamine on ldpetatud varar v6drandamisel v6i siis, kui asutus ei eelda selle

vara kasutamisest vdi miitigist enam majandusli}:u kasu saamist. Materiaalse pdhivara miitigist
' 

saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud trtlemiaruandes saldeerituna real ,,muud tulud
, tegevusest". Varade bilansist eemaldamisel, kasrutamiskdlbmatuks muutumise tdttu, tekkinud

kahjumid on kajastatud tulemiaruandes real "p6hivilra kulum ja allahindlus".
For identification PurPoses onlY
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Immateriaalne Pd hivara
Immateriaalsed varad on vOetud arvele jiirgnevatel tingimuste tiiitmisel:

1) varaobjekt on asutuse poolt kontrollitav;
2) on toenaoline, et asutus saab objekti kasutamir;est tulevikus tulu;

3) objekti soetusmaksumus on usaldusviiiirselt hinnatav'

Immateriaalne p6hivara on vdetud algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast

ja otseselt soetamisega seotud liulutustest. Immateriaalse pOhivara soetusmaksumusse ei

kapitaliseerita kiiibemalsu ja muid tagasisaamisele kuuluvaid makse ja l6ive. Edaspidi on

im-materiaalset pohivara kajastatud bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud

akumuleeritud kulum ja v6imalikud vli?irtuse languserst tulenevad allahindlused.

Immateriaalsete varade puhul on hinnatud vara piiratud kasuliku elueaga varaks. Asutus kasutab

immateriaalse pohivara amortiseerimisel lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsioonimiilirad aastas on j iirgmi sed :

Litsentsid
Tarkvara

Immateriaalse
allahindlus".
majandusaasta

20%
20%

vara amortisatsiooni kulu on kajar;tatud tulemiaruandes real "p6hivara kulum'

Immateriaalsete varade amortisatsiooniperioodi ja -meetodit on iile vaadatud

16pul. Muutusi raamatupidamislikes hLinnangutes aruandeaastal ei olnud'

Finantskohustused
Finantskohustusena on kajastatud tarnijatele tasumata arveid, viitv6lgasid ja muid ltihi- ja

pikaaj alisi v6lakohustusi.

Finantskohustused on algselt arvele v6etud nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse

eest saadud tasu 6iglaie vii?irtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende konigeeritud

soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimtitira. Tehingukulud vdetakse arvesse efektiivse

intressimii?ira arvutamisel ning kantakse kuludesse fi,nantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu on kajastatud tekkepdhiselt perioodikuluna tulemiaruande

real ',frnantstulud ja -kulud". Finantskohustuse kajastamine bilansis on ldpetatud, kui see on

tasutud, tiihistatud vdi aegunud.

Rendiarvestus
Kapitalirendiks on loetud rendisuhet, mille puhul koik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja

hiived kanduvad tile rentnikule. K6iki iilejiiiinud renditehinguid on kajastatud kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara vSeti rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses v6i

miinimumrendimaksete niiiidisviilirtuses juhul, kui viimane oli madalam. Kapitalirendi tingimustel

soetatud varade amortisatsiooniperioodiks oli vara l,lasulik tooiga v6i rendiperiood, olenevalt sellest,

mis oli liihem. Kapitalirendimaksed jagati frnantsl,uluks ja rendikohustuse tasumiseks selliselt, et

intressimiiiir oleks igal ajahetkel sama. Finantskulud on kajastatud tulemiaruande real ,,finantstulud
ja -kulud',. Kapitaliiendiga aruandeperioodil kaasn.ev amortiseeritavate varade amortisatsioonikulu

on kaj astatud tulemiaruande real,,pdhivara kulum, allahindlus".

Kasutusrendi puhul kajastas renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed

kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

For identification PurPoses onlY
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Tulude ja kulude kaiastamine
Tulu on kajastatud saadud v6i saadaoleva tasu Siglases viiiirtuses. Tulud koosnevad miiiigituludest,

millest on maha arvatud hinnaviihendid, mitteaktserpteeritud teenused ning tagastatud tooted ja

kaubad. Re gionaalhaigla p6hitegevuse tulud on:
1) tervishoiuteeniste rntiiik Eesti Haigekassal.e ning teistele juriidilistele ja fiitisilistele

isikutele;
2) diagnostiliste teenuste osutamine teistele ravialsutustele ja perearstidele;

3) kiirabi teenuse osutarnine;
4) ps$hhiaatriliste ekspertiiside teostamine ;
5 j meditsiinialase koolifuse lzibiviimine j a residentide juhendamine ;

6) veretoodete mtitik raviteenust osutavatele juri:idilistele isikutele.

K6rvaltegevuse tulud on ruumide renditulu, registrite toetused, ravimi kliinilise uuringute

labiviimine ning muud tulud (sihtfinantseerimine, toetused, tulu varade mtiiigist jne).

Tegevustulud on kajastatud tekkepohiselt realiseer:imise printsiibi alusel s.t tulud on arvestatud

realiseerimismomenjil v6i lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Kaupade mtiiigist tulenevat tulu

on kajastatud, kui k6ik olulised omandigu r.otud r:iskid on l?iinud iile ostjale ning mtiiigitulu ja

tehinguga seotud kulu on usaldusvaiirselt mliiiratav. Tulu teenuste miitigist kajastatakse teenuse

os,rtaLisel. Miiiigituluna ei ole kajastatud Regionaalhaiglale laekuvaid, kuid teiste isikute nimel

sissendutud summasid, ning ostjate tehtud ettemakseid'

Tegevustuludena on kajastatud ka arvestatud bilansiLpiievaks laekumata ndudesummad, mille kohta

ei ole esitatud noudedokunlenti (nt bilansipiievaks laekumata eelneva perioodi intressid; aastaldpu

seisuga hinnatud lopetamata teenus ning raviteenuse n6uded, mida Eesti Haigekassa aktsepteerib

j iirgneval maj andusaastal).

Intressitulu on kajastatud tekkepdhiselt liihtudes sisemisest intressimiiefast.

Majandustehingute kajastapisel on jiirgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, aruandeperioodi

kuludesse on kantud aruandeperiooAi tulude saamiseks vajalikud kulud. Kulud on kajastatud

tekkep6hise arvestusprintsiibi alusel.

To6j6ukulud on kajastatud toovdtjatele tekkepoh.iselt arvestatud todtasud, nimetatud tasudega

maksustamisel v6rdsustatud tasud ja erisoodustused ning nendelt arvestatud maksud-

Aruandeperioodil vziljamaksmata todjouga seotud kulud on kajastatud kohustusena t66v6tjale.

Kasutamata puhkusep"aevade ja viiljamaksmata puhJrusetasude kohustust hinnatakse tiks kord aastas

. aruandeaast; ldpu rcirngu ning on kajastatud ldppenrud aruandeperioodi kuluna.
:.

Muud kulud on muud tegevuskulud, pohivara amortisatsioon ja allahindlus ning finantstulud ja -

kulud. Muude tegevuskuludena on kajastatud:
1) maksu, l6ivu ja trahvikulud;
2) kulu ebatdeniioliseltt laekuvatest nOuetest;
3) muud tegevuskulud.

p6hivara amortisatsiooni ja allahindlusena on kajastatud materiaalse ja immateriaalse p6hivara

amortisatsioon.

Finantstulude ja -kuludena on kajastatud finantsinvesteeringute ja vdetud laenukohustuste tulud ja

kulud.

For identification purPoses onlY
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Bilansi kirje
Kajastatud 2006. aasta

aruandes

Korrigeerimine seoses
arvestusp6him6tte

muutumisega

Korrigeeritud 2006.
aastat

Sihtfinantseerimine 12 628 -t2 628 0

2006. antatulem / toetused -20 737 1 1  1 3 6 -9 601

Eelmiste perioodide tulem 15 06,2 | 492 16 554

Te gevuskulude sihtfi nantseerimine
T.gs,u.rrkr1rrd" ,ittf*utrtseerimisest saadud tulu on kajastatud tulemiaruandes proportsionaalselt

,.lLgu seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel on rakendatud brutomeetodit, s.t saadud toetusi ja

komfenseeritavat kulu on kajastatud tulemiaruandles eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud

. tulud on kajastatud tulemiaruandes real " muud tulud tegevusest".
l

i . Bilansipiievaiiirgsed siindmused
.1" roif otlriisei teadaolevad stindmused ja asjaolud, rnis on selgunud aruande valmimise kuuptievaks
'', 

or raamatupidamise aastaaruandes nduetekohaselt iarvesse v6etud ja esitatud.

SihtJinantseerimine
Pdhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine
Kuni 30.09.2007 

-pohiuara 
.o.t rr.kr saaducl sihtfinantseerimine ning mitterahaline

sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil, s.t siihtfinantseerimise abil soetatud vara on vdetud

bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade rsoetamise finantseerimiseks saadud summa on

kajastatud bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara

amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea

jooksul. Sihtfinantseerimisegu seotud tulud on kajastatud tulemiaruandes real "muud tulud

tegevusest".

Vastavalt riigiraamatupidamise iildeeskirja muudatusele alates 01.10.2007 avaliku sektori iiksused'

kelle p6hieesmiirgiks 
"i 

ot. omanikule kasumi teenirnine erandina kajastavad pdhivara soetamiseks

saadu-d sihtfinantseerimist tuluna pohivara soetamise' perioodil vastal'uses IPSAS 23 pohimdtetega'

Seoses arvestusp6him6tete muutusega kajastatakse pohivara soetuseks saadud sihtfinantseerimist

jbrgmiselt:
1) kuni 31.12.2006 kajastatud sihtfinantseerimise jaagid kontortihmas 257 kantakse sealt viilja

eelmiste perioodide jaotamata tulemisse;
Z) 2007. aastal saadud tiiiendav sihtfinantseerimine kajastatakse paranduskandega

kontoriihm ast 257 iimber tuluks kontogruppi 3 502;
3) 2007.aastal arvestatud sihtfinantseerimise ku.lum elimineeritakse paranduskandega.

Seoses tilaltooduga on 2007. aasta aruandes tehtud jiirgmised korrigeerimised (tuhandetes

kroonides):

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Seisuga 31.12.2007 raha jifiik kassas on 181 tuhat krooni (2006:63 tuhat krooni), pangaarvetel 5 838

tuhat-krooni (2006: q+iZ tuhat krooni) ja investeerimisfondis 38 560 tuhat krooni (2006: 40965

tuhat krooni), kokku 44 579 tuhat krooni (2006: 45 520 tuhat krooni).

For identification Puryoses onlY
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Lisa 3. Nduded ja ettemaksed

tuhandetes kroonides -

N6uded Eesti Haigekassa vastu 100 414 90 889

N6uded teiste ostjate vastu 24 584 22 205

vii fu.f.r.ir.d t " 28 986 20 670

Muud nduded I0 414 0

Ettemaksed teenuste eest ^ 3 4I9 5 379

EbatOenaoliselt laekuvad nduded ostjate vastu 2 -71 -55

Nduded ia ettemaksffioi<i<;- 
-

lViitlaekumisedkoosnevadintressin5udestsummassztutratt.,@usEtulust28904tuhatkrooni

(2006: vastav alt l2rtuhat krooni, z0 54g tuhat krooni. Ldpetarnata raviteenuste hindamiseks viidi majandusaasta l6pul

liibi pooleliolevate raviteenuste arvete inventuur, mille tulemusena kajastatakse seisuga 31 '12'2007 Haigekassale

esitamata, kuid 2007. aastal teostatud raviteenused200T . aasta luludes'
2 Ebatoenaoliselt laekuvate nouete osas ostjate vastu toimusid jargmised muutused (aasta kohta):

31.12.2001 31.12.2006

Saldo perioodi algmes
Tiiiendavalt kajastatud allahindlus
Bilansist viilja kantud lootusetud n6uded

Ebatdeniioliseks hinnatud ndude laekumine

Saldo perioodi l6Pus

Ebat6enlioliseks hinnatud n6uete laekumisi ja aruandeperioodil laekunud eelnevalt bilansist

viiljakantud lootusetuid n6udeid, summas +:l tuhat krooni (2006: 44 tuhat krooni)' on

tulimiaruandes kaj astatud muude te gevuskulude''rliltendusena.

Lisa 4. Varud

tuhandetes kroonides

Ravimid 5445 4384

Valmistoodang-veretooted 1145 1059

Majandusmaterjal 605 
'772

Proieesid, operatsiooni lisavahendid 1 11 663 14 875

Meditsiiniline materjal 7 382 8 710

Strateegilised varud 381 382

lnventar 224 271

Ettemaksed
K;il ' , . 2q.ss6. -lo4s3
r Aruandeperioodil viidi lribi varude liikumiste ia vaartustdEaliiflEille tulemusena hinnati alla vtihekasutatud

operatsiooni lisavahendeid summas 2 052 tthai krooni, mis tulemiaruandes on kajastatud real ',ostetud kaubad,

materjalid, teenused" (2006: I 396 tuhat krooni)'

Lisa 5. Pikaajaline finantsinvesteering

N6ukogu 16.12.2004 otsuse kohaselt osales SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla AS V?ihiuuringute

Tehnoloogia Arenduskeskuse asutamisel omapoolse panusega aktsiakapitali summas 50 tuhat

krooni. Sissemakse attsiakapitali tehti 11.01.200:t. omandati viis tuhat aktsiat nimivii?irtusega 10

krooni. sA pdhja-Eesti Regionaalhaigla osalus moodustab 72,5yo ettev6tte aktsiakapitalist. Seisuga

31.12.2007 oli AS vahiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse omakapital 6T2fihatkrooni.

For identification purposes only
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N6ukogu 20.04.2006. otsuse kohaselt osaies S,\ P6trja-Eesti Regionaalhaigla SA Tewishoiu
pildipank asutamisel omapoolse panusega summas 1C)0 tuhat krooni, mis moodustab loodud asutuse

osakapitalist 50yo, teise poole osat apitatirt m'aksis Tartu ulikooli Kliinikum SA. Seisuga

3t.12.2007. oli SA Tervishbiu pildipank omakapital 3 776 tuhat krooni, millest 1 888 tuhat krooni

(50%) on kaj astatud Regionaalhaigla bilansis.

Lisa 6. Materiaalne Pdhivara

tuhandetes kroonides
P6hivara riihm Hooned ja

elamud
Masinad ja

seadmed
Muu

p6hivara
L6petamata

ehitis ja
ettemaksed

KOKKUMaa

Soetusmaksumus
Soetusmaksumus seisuga

31.12.2005
Soetatud pdhivara
Umberklassifi tseerimine

Mahakantud p6hivara

Soetusmaksumus seisuga

3t.r2.2006
Soetatud pdhivara
Miiiidud ja mahakantud
p6hivara
Soetusmaksumus seisuga
3t.12.2007

92 956
23 009

0
0

115 96s
0

-1r 332

104 633

338 849
) J  ) / J

17 913
-1  061

409 214
t29 364

-27 392

stl246

186 89s
163 393
18  328
-8 628

359 988
36 232

-7 988

388 232

14674 7 022
9 836 99 530

0 -36 24r
-1  438  0

23 072 70 311
8239 146361

30 038 216672

640 396
349 34r

0
r  r  1 ^ -- l l  l L t

978 610
320 196

-47 985

1 250 82r

Akumuleeritud kulum

Kulum seisuga 31.12.2005
Aruandeperioodi kulum I

Miiiik j a mahakandmised
Kulum seisuga 31.12.2006
Aruandeperioodi kulum
Mi.ii.ik j a mahakandmised

0
0
0
0
0
0
0

49 6841
12 79tl

-I9tl

62 282]
217821
-s 2313
78 830

88 194
43 329
-6 823

t24 700
59 773
-7 s85

176 888

9 205

-1 403
tt 125
4 678
-1 491
t43t2

147 083
59 446
-8 420

198 109
86 235
-14 314

270 030

0
0
0
0
0
0
0Kulum 31.12.2007

Jiiiikvfliirtus
Jiiiikviiiirtus seisuga
31.r2.200s 92 956 289 165 98  701 5 469 7 022 493 313

Jiiiikvtiiirtus se isu ga
3r.12.2006 l  15 965 346 990 235 288 t t  947 70311  780  501

Jiiikviiiirtus seisuga
3t.r2.2001 104 633 432 416 211344 1s726 216672 980 79r

Seoses uue ravikorpuse ehitusega 2006. aastal hin*tl frnutta-ae hoonekompleksi kuuluvate ja lammutamisele

minevate hoone osade Oiglast viiiirtust. Hinnangu

amortisatsiooni 6 869 tuhande krooni v6rra.
tulernusena suurendati lammutamisele kuuluvate hoone osade

2006.aastal ehitati valmis ja v6eti kasutusele ajutine k66k, mis on m6eldud kasutamiseks kuni X-

korpuse valmimiseni. Arvele on v6etud ry'erekeskuse arvel olnud p6hivarad ning

Sotsiaalministeeriumilt saadud kinnistud. Kapitaliseeriti osa teostatud renoveerimistoodest.

Aruandeaastal mtitidi Kivim6e kinnistu ja osteti J'. Siitiste tee 2I kinnistu. Jiitkati X-korpuse ehitust.

Kapitali seeriti o sa 2007 .aastal teo statud renoveerim ist66de st.

For identification PurPoses onlY
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SA P6h-ia-Eesti Regionaalhaigla - Ma-iandusaasta aruanne 2007

Lisa 7. Immateriaalne Pdhivara

tuhandetes kroonides

Immateriaalne pdhivara Litsentsid Tarkvara
Pooleliolevad Kokku

roiektid

Soetusmaksumus
Soetusmaksumus seisuga 31. 12.2005
Soetatud pdhivaral
Soetusmaksumus seisug a 31.12.2006
Soetatud pdhivara2

452
0

452
0

452

1 180
1  3 5 6
2 536

901
3 437

0
821
821

2 038
2 859

| 632
2 r7 l
3 809
2 939
6148Soetusmaksumus seisug a 31.12.20A7

Akumuleeritud kulum
Kulum seisuga 31.12.2005
Aruandeperioodi kulum
Kulum seisuga 31.12.2006
Aruandeperioodi kulum

2t0
90

300
90

390

256
32r
J t l

578
1 155

466
4t1
877
668

1 545

0
0
0
0
0Kulum sei 3L.12.2047

Jiiiikviiiirtus
Jiitikviiiirtus seisusa 3 1.12.2005 242 924

r 959
| 166

821 2932Jiiiikvii2irtus seisuga 3 l J2.2006 r52
Jiiiikviiiirtus 31.12.20t1 62 2282 2 859 s 203

dpro jek t i don : l ) r ad i r r l oog ia in fos t i s teemmaksumusega651tuhat krooni ja

raamatupidamisprogramm Abacus2 maksumusega 1 70 tuhat krr:oni.
t lmm#riaalse pOiivara pooleliolevad projektid on: 1) labori infosiisteem maksumusega 1 lSStuhat krooni; 2)

radioloogia infosiisteem rnukru*ur.ga qgS tutrat krooni; 3) patoloogia infosiisteem maksumusega 639 tuhat krooni; 4)

aruandluskeskkonna infosiisteem fi uurutamine) 37 tuhat kro'oni.

Lisa 8. Laenukohustused

tuhandetes kroonides
3t.12.2007 Lepingu nr. Tiihtaeg Intress

sdlmimise aeg
Kohustus

kokku
sh liihi-

ajaline osa
sh pika-

ajaline osa

Eesti Haigekassa

Eesti Haigekassa

Nordic Investment Bank

01.06.200ti 4%

30.08.2008 0%

31.12.202:' 0,22yo+
I]URIBOR

nr.020
28.12.r995
laenuleping
20.04.1994
nr. IL 05/3
08.06.2006

306

3 090

234 600

306

3 090

0 234600

Kokku 231 996 3 396 234 600

Eesti Haigekassa laenulepingute kohaselt on laenukohustuste alusvaluutaks Eesti kroon. Nordic

Investment Bank laenulepingu kohaselt on laenulepingu alusvaluutaks EUR.

3t.12.2006 Lepingu nr. Tlhtaeg
sdlmimise aeg

Intress Kohustus sh liihi-
kokku ajaline osa

sh pika-
ajaline osa

Eesti Haigekassa

Eesti Haigekassa

Eesti Haigekassa

Nordic Investment Bank

01.06.2008 4%

30.08.2008 0%

30. 1 1 .2007 2!,,tyo+6kuu
]EUzuBOR

31.12.2025 0,22o/o+
]EURIBOR

nr.020
28.12.1995
laenuleping
20.04.1994

nr .0 l4
21.12.1995
nr. IL 05/3
08.06.2006

956

4 290

3 084

I 56 400

650

l 200

3 084

0

306

3 090

0

156 400

foknr 164730 4934 L59796

-* ry,rysl,gvrg_rfg3 5 1 4 s



2007. aastalosteti J.Siitiste tee Zl kinnistu, vastavalt ldnnistu miiiigilepingule on kajastatud 94 219

tuhat krooni pikaaj alise kohustusena.

Lisa 9. Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent
tuhandetes kroonides

Lepingu nr. Kohustus sh liihi- sh Pika-
31.12.2007 sdlmimise aeg Tflh

fAS Nordea Finance 20044273 30.12.2011 0,35%+6kuu l0 482
lntress kokku aline osa aialine osa

30.12.2004 EURIBOR

2 AS Nordea Finance 20050455 15.02.2010 0,35%'+6kuu 676 307

t6.02.2005 EURIBOR

3 AS Nordea Finance 20050591 15.02.2012 0,35%'+6kuu 8 942 2 060 6 882

22.02.2005 EURIBOR

4 AS Nordea Finance 20050456 28.02.2010 0,35%r+6kuu 258 3 1 0

wffiH
02.0r.2006 EURIBOR

21303 s296 16007

-epingu nr. Kohustus sh liihi- sh pika-

31.12.2006 sdlmimise aeg T?ihtaeg Intlress kokku aialine osa aialine osa

1 Instrumentaarium 
-omt 

t-oz kuni ts.06.2007 
-l% 40 40 0

Medical OU oM-l5-02
17.06.2002

2 Siemens 2002-0398FL 01.09.2007 6,"220

Finantseerinsute ou 22.10.2002
3 AS Nordea Finance 20044273 30.12.2011 0,!i596+6kuu 17 939

r 1 6 1 1 6

30.r2.2004 EUIUBOR

4 AS Nordea Finance 20050455 15.02.2010 0,359lo+6kuu 976 676

r6.02.2005 EUlUBOR

s as Noro.a Finance 20050591 15.02.2012 0,359lo*6kuu 10 950 2 008 8 942

22.02.2005 ]EUlUBOR

6 AS Nordea Finance 20050456 28.02.2010 0,359lo+6kuu 820 252 s68

wffi
02.01.2006 EURIBOR

26 619 5317 21302

For identification purposes only
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SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla - Majandusaasta aruanne 2007

Allj6rgnevas tabelis on esitatud andmed seisuga 31.12.2007 kehtivate kapitalirendilepingute alusel

renditud pdhivarade kohta:

Soetus- Jiiiik-
maksumus maksumus
3t.12,,2007 31.12.2007

Soetus- Jiiiik-
maksumus maksumus
3r.t2.2006 3r.12.2006

I Anesteesiakomplekt ADU lisaseadmetega

2Mobiilne rontgeniseade Mobilett Plus HP

3 Perifeerne angiograaf AXIOMA

4 Datex Ohmeda anesteesiamonitorid 4 tk, S/5i
kesktoojaam,
Printer HP Color LaserJet 3700

5 Kompuutertomogtaaf LightSpeed 16 PRO
(Cardiac) (vaata lisa 16)

6 Reanimobiil Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter

Kokku

Lisa 10. Vdlad ja ettemaksed

tuhandetes kroonides

V6lad tarnijatele
V6lad toovdtjatele
Maksuvdlad 1

Muud kohustused
Saadud ettemaksed 2

V6lad ja :ettemaksed kokku

33 972 t2 575 33972 19883

3t.r2.2007 3L.12.2006
t4 r39
l 1  8 8 9

31.r2.2007 3t.12.2006

448
764

16 648

1 430

r 3  8 1 0
872

0
0

6 382

548

5 063
582

448
764

t6 648

I 430

1 3  8 1 0
872

A <

140
9 71]I

r 406

7 825
756

Kasutusrent
Kasutusrendi makseid on aruandeaasta tulemiaruandes kajastatud kogusummas 5 532 tuhat krooni

sh rent transpordivahendite eest 635 tuhat krooni; majandusseadmete ja tarkvara eest 1 510 tuhat

krooni ning meditsiiniseadmete eest 3 387 tuhat krooni. (2006: vastavalt 4 4I5 tuhat krooni,304

tuhat krooni,2 228 tuhat krooni, 1 883 tuhat krooni).
2007. aastal saadi kasutusrendilepingutest tulu 3 653 tuhat krooni.

Seisuga 31.12.2007 kehtivatest mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest liihtuvalt on jiirgmiste

perioodide kasutusrendi kulu 5 378 tuhat krooni.

Kasutusrendi tingimustel on asutus viilja rentinud
j iiiikviiiirtused on 3 | .12.2007 se i suga j iirgmised :

tuhandetes kroonides
Hooned
Kasutusrendile antud vara soetusmaksumuses
Kasutusrendile antud vara b ilan s iline i ii2ikviilirtus

cit 5.3Vo hoonetest, mille soetusmaksumused ja

Mittekatkestatavatest kasutusrendi lepingutest on asutusel tulevikus saada 4 451 tuhat krooni.

16 s78
1 4  1 1 1

t40 171
72 034
49 767
4 629

182

166 877
54 159
40 494
2 255

377
266783 264 t62

For identification purposes only
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I Maksuv6lad jagunevad maksuliikide ldikes jiirgmiselt:

Sotsiaalmaks
Uksikisiku tulumaks
Tdiituskindlustusmaks
Ko gumispensionimakse{
Muud maksud

,;,:;

2 Saadud ettemaksed on rentniku iiiiri ettemakse.

Lisa 1 L. Sihtfinantseerimi$e

Tegevuskulude sihtfinantseqrimine koosneb:
tuhandetes kroonides
Periood sihtfi ntseeriia

Tervishoiuamet

3r.r2.2007 3r.12.2006

31.12.2006 Laekumine Kulu 3r.12.2007

30 655
16 114

I 5 t

1  139
I t22

?4 470
1 3  1 8 1

587
87s

1  381

0
5

70
0
1
2
0
5

t62
0
0
0
0

2004
2006
2006
2007
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2007
2008
2008

Ravimuuring EU AN
Teadusfond grandi
Diamedica Ver

Koolitus (M. Maser
Rahvusvaheline
Rahvusvaheline

Baxter - Verekesk
Tarmo Valgepea -

Tervishoiuamet -

Tervishoiuamet -

varu

finantseerimine

ienergiaagentuur '

finantseerimine
ide toetusfond
kaitsevahendid

u r '

400
5
0
0
1

-26

22
5
0
0
0
0
0

0
0

r20
1 0
0

48
",.,

0
162
22
20

I r79
2251

400
0

50
1 0
0

20
0
0
0

22
20

I r79
2251

Diamedica - Patol. koolitus
Kiirituskeskus - kii iooni valve

ourse Current Trends in the Radiation

Oncology of Lung Cancer" Z]f f liou 200 j. tulemiaruandes ei ole kajastatud koosttidprogrammi raames vahendatud

".*:'-.., 

$€

'1r,. t...,i

"  

r u  ,
t  i  

, '

;:"",lTE
a 'lauxJ

fil]|lits
,,t:*ti:*t+l:3

For identification Purqoses only
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SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2007

Pdhivara sihtfinantseerimine on eelmiste perioodide firlemisse kantud 30.09.2007:

Eelmiste
perioodide

Periood Sihtfinantsee

2001 Eesti-Soome Arijuhtide Utring 0

Ann^ Rahvusvaheline Tuumaenergia Agentuur 546
Lvvr Kiiritusravi Planeerimissiisteem

TV3 ,Kes tahab saada miljoniiriks" miingu
2003 toetus Kiiritusravi Planeerimissiisteemis 263

ostuks

31.12.2006 tulem 31.12.2006

546
0

263 0

.nn,r Rahvusvaheline TuumaenergiaAgentuur
Lvv+ Simulatsioonilaseritesiisteem

Ameerika Uhendriikide Humanitaar
2004 Assotsiatsioonilt sdiduauto DODGE RAM

250 v.1.1992
2006 Iseseisevdosimeetriline stisteem,tiiiendus

2006 |.anvusyfeline 
Tuurnaenergia Agentuur

Lineaarktrrendi
 AA, Rahvusvaheline Tuumaenergia Agentuur
zuuo 

Kiiritusravi liihiravi planeerimise siisteem I

^AA, Rahvusvaheline Tuumaenergia Agentuur
zuuo 

Kiiritusravi liihiravi planeerimise siisteem II

2006 Verekeskusevllisabifinantseerimine
Sotsiaalministeeriuml'uvo X-komuse ehitus 3 933 3 933 o

Koekn 
'  :  

; . ,r, ,  l  , ' ] .- , :rr l i i i=": i ' , ,r l t . : , . :1 i , ' . ' . ' t1, i t : . lZ'e}i i1.,. ,{,$:.:{:r ' t  ' r  t l0

Lisa 12. Tegevustulud

tuhandetes kroonides, aasta kqhta
31.12.2007 31.12.2006

ffi.=

t64r64

20
517

0
0

20
517

2720 2720 0

3 0 0 8  3 0 0 8  0

t326 1326 0
1 3 1  1 3 1  0

T*r edailest
kiirabi

resistrid
TtM,h{e*a#e

r lzs'w 22€64

tulud omavalitsustelt

teenuse miitik teistele tervisho iuasutustele

veretoodete j a veretee4ristuse teenuste mi,iiik

visiiditasu, voodipiievatasu

raviteenus asutustele, kindlustusfirmadel

muud tasulised tervishoiu teenused

31 155 21 029

1236 | 025
i

!,2&tffi7 966$r

1 186 860 937 098

3  1 1 6  2 6 7 6

27 864 24452

3 997 2 105
I

ril2 34S 94 tro
39 164 3s 405
29 597 21 615

14023 7 78r

8 427 7 721

17  198  18  485

3 939 3 9s3

!-it*'rir\t
ra ,:.. ].r,':: 'i..,;r,.;i

.i:i-,.i:. i:'1
: l  : r : 1  l
:aJ:'\;l':r.-l:

,::t"-'t:.-.1.i'

.!.r.ji t?:ra;it

. .,ral-rta.r,*,*.

..,.'..i.==11fi!i,*
raviteenus lepingu alusel
ennetusravi
teenus muude lepingute alusel

Tegevustulude summa vastrab EMTAK koodile 8610.
Muudes tegevustuludes on kajastatud 2007. aastal miiiidud Kivimiie kinnistu summas 67 638 tuhat

For identifrcation PurPoses onlY
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Lisa 13. Tegevuskulud

tuhandetes kroonides, aasta

sh ravimid, vaktsiini4 veri ja

meditsiinitarvikud kokku
meditsiinilised materj alid

ostetud meditsiiniteenused

sh toitlustamine
pesupesemine, tekstiilpesu

kinnistute ja hoonete

renditud ruumide ti

transpordi kulud
mittemeditsiinilised tee
IT kulud
btirookulud

varade hooldusja
t66tajatega seotud kulud (
tervisekaitse)
esinduskulud

Lisa 14. T66jdukulud

tuhandetes kroonides, aasta

t6iitasu

sotsiaalmaks

tdtrtuskindlustus
puhkusekohustuse kulu (

erisoodustus (koos

t-

31.12.2ffi6

r29 426
58 208

120 146
24 4r9

19 38s
5 t77

58 513
2 l r

6999
297r

10 4s6
12277
15 440

6 469
r59

482 |

159 I

3r.12.2006

68 904

3 236

375 795

t24 016

I  t t 7
4268

4957

2999
a)

ja

I

9 7

)

For,

1I

tulemustasu eraldis ( 4 9
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Aruandeperioodil arvestati

Juhid, n6ukogu, pdhitegevuse j
Tippspetsialistid
Abispetsialistid
Hooldustd0tajad
Arnetnikud iamuud

Lisa 15. Finantstulud ja

Finantstalud
tuhandetes kroonides, aasta

Finantstulu kapitaliosaluse
Pildipank
lntressitulud deposiitidelt

Finantskulud
tuhandetes kroonides, aasta

Intressikulu laenudelt
Intressikulu kapitalirendilt
Muud finantskulud

Lisa 16. Bilansiviiline

tuhandetes kroonides

Meditsiiniline kiiibevara
Biirooseadmed
MOiibel
Majandusinventar
Pehme inventar (pesu)
Muud

Bilansiv6line k?iibevara on

Lisa 17. Bilansiviilised

2007. aastal anti vllja

vastutavate isikute

13 830 tuhat
ine, mille sisuks on I

31,12.2W6
25 670

168 803
r05 782
48217
27 323

3r.12.2006

3t.r2.2006
| 939

9s1
0

31.12.2006
35 716

| 262
9 841
5 624
6 662
5 448

kehtivusega 01.08.2008
i ost.

0
902

ffi

ff
(-

rfu

Wro
ry
ffi*&

d*aq*"#

w
ff For

EII-

Rahvusvahelisele T

only
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SA pdirja-Eesti Regionaalhaigla - Majandusaasta aruanne 2007

Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks on juhatuse ja ndukogu liikme,d ning nendega seotud ettev6tted, v.a need

ettev6tted, mille tile puudub juhatuse ja n6ukogu liikmetel oluline m6ju ja kontroll.

Juhatuse liikmetele makstavad tasud 2007. aastal mLoodustasid 3 901 tuhat krooni ning n6ukogu

liikmetele 284 tuhatkrooni (2006: vastavalt 2 677 iail38 tuhat krooni)

Vastavalt juhatuse liikmete lepingule on juhatuse liikmel 6igus saada lahkumishtivitist kolme

kuupalga suuruses summas ltretket ZSO tuhat krooni), kui ndukogu kutsub ta ennetiihtaegselt tagasi,

u.u lnfrrt, kui tagasikutsumine oli tingitud juhatusre liikme poolt sihtasutuse huvide tahtlikust

kahjustamisest.
N6ukogu liikmetel ei ole lahkumishiivitist'

SA p6hja-Eesti Regionaalhaigla on ostnud ning rniitinud kaupu ja teenuseid jiirgmistelt(-1e) seotud

osapooltelt(-le):

Miiiigid
tuhandetes kroonides, aasta kohta

Juhatuse liikmetega seotud ettevdtted
N6ukogu liikmetega seotud ettev6tted
Kokku

Ostud
tuhandetes kroonides, aasta kohta

Juhatuse liikmetega seotud ettevdtted
N6ukogu liikmetega seotud ettev6tted
Kokku 

::'

Nimetatud tehingutest on SA P6hja-Eesti Regionaalhaiglal seisuga 31.12.2007 seotud osapoolte

vastu ja ees jiirgmised nouded ja kohustused (trrajastatud ridadel n6uded ostjate vastu ning

kohustused tamij ate ees) :

31.L2.2007 3r.12.2006

2652 10s

3r.12.2007 3r.12.2006

49 96
2603 9

6  1 1 8  1 0  1 2 1
160  68

6278 10189

3r.12.2007 31.12.2006

Nduded
tuhandetes kroonides

Juhatuse liikmetega seotud ettev6tted
Ndukogu liikmetega seotud ettevdtted

Kokku :

Kohustused
tuhandetes kroonides

Juhatuse liikmetega seotud ettevdtted
N6ukogu I i ikmetega seotud ettevdtted

Kokkri

t22 5
1 8 5  0
307 5

3r.12.2007 3r.12.2006

398 321

397 321
1 0

For identification PurPoses onlY
-=J E&xsr &YPurtG,,i- -. 
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Lisa 19. Laenu tagatiseks

AS Uhispank ja SA P6hja-
ja nr. 2530000390210 tai tagatiseks
Pandi liik: htipoteek 15 miljonit

igla vahel sOlmitud
panditud kinnistu,

i. Kinnistu bilansiline

nr 2530000370210
iitiste tee 19, Tallinn.
99 692 tuhat krooni.

;T&
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For i(entrt
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s6lrunnn ru AUDIIToru .lAnnlousorsus

SA POhja'Eesti Regionaalhaigla n6ukogule

oleme auditeerinud SA pohja-Eesti Regionaalhaigla raamatupidamis,e aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga

31. detsember 2007 ning eeltoodud kuupiieval idppenud majandusaasta kasumiaruannet, omakapitali muutuste

aruannetja rahavoogude a-ruannet, aastaaruande koostamisel kasutatudl peamiste arvestuspdhimotete kokkuvotet ning

muid seigitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on lisatud meie poolt identifitseerituna

kbesolevale j iireldusotsusele.

Juhatus e kohustused raamatupidamise aastaaruunde os as

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostaminer ning 6iglane esitamine kooskdlas Eesti hea

raamatupidamistava n6uetega. Selie kohustuse hulka kuulub asjakohLase sisekontrollisiisteemi kujundamine ja tdcis

hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest vdi vigadest

tulenevate oluliste viilirkajastamisteta, asjakohaste arvestusp6himdtete valimine ja rakendamine ning antud

tingimustes p6trjendatud raamatupidamislike hinnangute tegemine'

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi pdhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. viisime auditi liibi

koosk6las rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid n6uavad, et me oleme vastavuses

eetikan6uetega ning et me planeerime ja viime auditi labi omandamaks pShjendatud kindlustunde' et

raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi viiiirkajastamisi.

Audit hOlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvniiitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi

t6endusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride liibiviimist. Nende protseduuride trglt ja sisu soltuvad audiitori

otsustustest, sealhulgas hinnangust risfidele, et raamatupidamise aastaaruanne vdib sisaldada pettustest voi vigadest

tulenevaid olulisi vaeirkajastimisi. Asjakohaste uua'iti protseduuride kavandamiseks v6tab audiitor nende

riskihinnangute tegemisel"u*"rr" 6ige ja diglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks

juurutatud sisekontrollisi.isteemi, kuid mitte sell-eks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta' Audit

h6lmab ka kasutatud arvestusp6himdtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute

p6hjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande iildise esituslaadi hindLamist'

Usume, et kogutud auditi tdendusmaterjal on piisav ja asjakohane me'ie arvamuse avaldamiseks'

Arvamus

Meie arvates kajastab lisatud raamatupidamise aastaaruanne kdigis olulistes osades diglaselt SA P6hja-Eesti

Rlgionaalhaigla finantsseisundit seisuga 31. detsember 2007 ning sellel kuupiieval lOppenud majandusaasta

fi nintstulemust ja rahavoogusid koosk6las Eesti hea raamatupidamistavaga.

a Ernst & Young Balt ic AS
Rdvala pst 4
1  0 1 , 1 3  T a l l i n r t
Eesti
I e l . + 3 7 ) 6 1 1 4 6 1 0
Faks  +  3712 6  I  14  61  1

Ta l l i r rn@ee ev  co t r

www.ey.com/ee

Ariregistri koocl I 0877299
KMKR:  EEI  00770654

t  Erns t  &  Young Ba l t i c  AS

Riv . : la  ps t  4
l 0 l . i - J  T a l l i n n
Eston ia
f e l .  +  3 7 )  6  1 1 ' 1  6 l L )
F a x + - i 7 2 6 I 1 4 6 1 1
Ta l l in  n@ee.ey ' .conr
www.eV.Co ln /ce

llcgistf) .{r(le I 0E77199
VAT pa,ver to.le EEI (Xl7iu6-l-1

A Member of  Ernst  & Yotrng Clobal



-

SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla , Majandusaasta aruanne 2007

JUHATUSE JA NOUKIOGU ALLKIRJAD MAJANDU$AASTA ARUANDELE

SA Pdtrja-Eesti Regionaalhaigla juhatus on koostanud 2007 . aasta majpndusaasta tegevusaruande ja
raamatupidamise aastaaruan{e. /1

Juhatus:

Juhatuse esimees Tdnis Allik ..!k.:?..?....zoos
/Y-*

.. . . . . : . . . . . . . . : . .2008

/,?,.4..2008

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Juhatuse liige

N6ukogu on juhatuse poolt majandusaasta aruande, mis koqsneb tegevusaruandest ja
raamatupidamise
heaks kiitnud.

N0ukosu:

ning millele on lisatud audiitori jiirel$usotsus, liibi vaadanud ja

Ndukogu esimees lEt

**.lEllamaa

Eve Kfrmo

Sven Ifruup

Heiki f.its

a \
Ndukogu liige Lo('l

Ndukogu liige

N6ukogu liige

Ndukogu liige

N6ukogu liige

N6ukogu liige
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