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TEGEVUSARUANNE
SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi: lRegionaalhaigla) on tervishoiuasuflN, mille
p6hitegevusekson osutada eriarstiabi peaaegukdikidel arstlikel erialadel, olla tervishoiut6dtajate
kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja jlrgneva 6ppe baasiks ning tegeleda tervishoiualase
teadustddga.
Regionaalhaiglalon kaks tegevustaset:keskhaigla lunktsioon - sarnaseltkahe Tallinna keskhaiglaga
teenindatakseTallinna ja selle liihiiimbruse elaniklie, ning piirkondliku haigla funktsioon - arstiabi
antakseiiheksa P6hja-Eesti maakonnaelanikele.
Lai teenustevalik ja kvalitatiivselt kdrgel tasemelhaigek?isitlustagab Regionaalhaiglalepatsientide
rohkuse, millest saadavkliiniline kogemus on aluseks ravikvaliteedile. Selle tulemusel siaavutatud
ressurssidekoormatus tagab majandusliku efektiivsuse, sh oopiievaringse eriarstiabi osas. Teatud
erialadel, nagu kardiotorakaalkirurgia, neurokirurgiia,suu-, niio- ja ldualuukirurgia, hematoloogiaja
onkoloogia, on raviteenuseosutajateksEestis ainult Pdhja-Eesti Regionaalhaiglaja Tartu Ulikooli
Kliinikum.

Juhtimine
2007. aastall5ppes suurel osal keskusejuhatajatel, iilemarstidel ja juhtivatel vanem6dedell5 aastaks
s6lmitud toolepingud, mistOttu oligi aasta tiihtsiaimaks organisatsiooni juhtimise ja personali
valdkonna arengusuute kliinikute juhtivtootajate l'6rbamine. Kokku viidi lAbi umbes 70 konkurssi,
mille kiiigus tiiideti 15 iilemarsti-keskusejuhataja, 26 iilemarsti, 6 vanemarsti-osakonnajuhataja, 1
iilemde ja 16 juhtiva vanemde ametikohta. Lisalis nimetatutele alustas 1. veebruarist tood Hiiu
korpuse ravijuht, kelle tilesandekson Hiiu korpus,etddkorralduse tagamine, onkoloogiliste haigete
diagnostilise ja kliinilise too ravikvaliteedi juhtimine, onkoloogia valdkonna arengu ja vastavate
arengukavadeviilj atootamisejuhtimine.
Personalivaldkonna suurimatest t66dest v6ib viilja tuua e-koolitustaotluse v?iljatdcStamiseja
rakendamise ning CARE projekti, hooldaja ameti omandamine Hbi koolituse, sotsiaalse
n6ustamise,praktika ja t6ole rakendamisetervishLoiusektoris,liibiviimise. Projekti eesm?irgiksoli
luua siisteem,mille kaudu saakshooldusalastviilja6pet ja tulevikus ka t66d praegu Tcidrluruametis
arvel olevad eesti-ja muukeelsed,madala haridustasemegatootud ja ilma tcidta inimeserd.Projekt
viidi liibi koostrjdsTallinna Tervishoiu KSrgkooli ja Tooturuametiga.
2007. aastal jiitkati nii asutuses iildiselt kui lka struktuuritiksuste kvaliteedijuhtimissiisteemi
arendamist.Keskenduti riskijuhtimise si.isteemikiiivitamisele, protsessidestandardiseerimiselening
organisatsiooni kiisiraamatu dokumentide koostamiseleja olemasolevateajakohastamisele.Lisaks
ja
verekeskuse
laboratooriumi
diagnostikakliiniku
koosseisus
olevatele
kvaliteedijuhtimissiisteemidele alustati kvaliteedijuhtimissiisteemi viiljatocitamist sisehaiguste
kliiniku onkoloogiakeskuse koosseisus olevas kiiritusravi osakonnas. Selleks, et tagada
struktuurii.iksuste kvaliteedijuhtimisstisteemide irfiegreerimine asutuse flldisesse siisteemi loodi
kvaliteediteenistusekoosseisukvaliteedisiisteemidetalitus.

Teadus-ja arendusalane koostdi)
30. jaanuaril2007 allkirjastasid P6hja-EestiRegio.naalhaiglaja 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 tootajateletiiiendkoolitust ning Regionaalhaiglaaitab kaasabakalaureuse-,magistrija doktori6ppe iili6pilaste uurimistdddeja erialaprektikakorraldamisele.
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29. novembril 2006 s6lmisid Tartu Tervishoiu Kdrgkool ning Pdtrja-Eesti RegionaalhaLigla,IdaTallinna Keskhaigla,Ldane-Tallinna Keskhaigla koostcicilepinguradioloogiatehnikute koolitamise
alustamiseksTallinnas. Koost66 raames soovitaksrekahe aastajooksul 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
Regionaalhaiglamikrobioloogia labori loojat, arenclajatja praegustjuhatajat dr Helle Magiit.
ja KaitsejdududePeastaapiihise tegevuse
27. novembri|2007 sdlmisid Pdhja-EestiRegionaathaigla
raamlepingu, mille raames kavandatakse koost66d erialases t6iend- ja viiljadppes kaitseviie
meedikutele,sdjalist ja s6jameditsiinilist viilja6pet kaitseviie operatiivstruktuuri spetsialistidelening
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. aastasuvel tile-eestiline doonortelkide projekt.
Endiselt jiitkatakse koostood nii teiste haiglate, Tallinna Tehnikaiilikooli Tehnomeedikumi,
Viihiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskusekui ka.RahvusvaheliseAatomienergia Agentuuriga.

Raviteen use ar endamin e
2007. aastalkeskenduti onkoloogiliste haigeteravikvaliteedi parendamisele:
. tcidtati v6lja onkoloogilise haige tervikkiisitlus (ravistandard);
. rakendati tdosse 2006. aastal soetatud :nukleaarmeditsiini diagnostika seadrned ning
liihikiiritusravi seade;
. ehitati 2008. aastalt66d alustav tsentraalnetsiitostaatikumide lahustamiseja ettevalmistamise
iiksus;
. patsientide mugavamaks ja kvaliteetsemalks teenindamiseks loodi sisehaiguse kliiniku
onkoloogiakeskusekoosseisu2008. aastaltoeidalustav keemiaravi p?ievaosakond;
. juurutati praktikassev?iikesevaagnaMRT nirrg p6ievtihi diagnostikat.
Uutest metoodikatestrakendati rinnan?iiirmetaasta,ratkirurgiat, valvurliimfisdlme ning uuLtpdieviihi
resektsioonimeetodit.
Aastast aastassepanustab haigla ka patsientide heaolu tagamisse - alates 2007. aasta siigisest
patsientidel vdimalus kasutada haiglas olles palatites WiFit ning pilootprojektina vdeti
neuroloogiakeskuseskasutuseleka SMS-teavitusarrstivastuvdtuajameeldetuletamisekoht.a.

Lepingu tiiitmine
Eesti Haigekassaltsaadavlepingumahtkasvas2007. aastalvdrreldes2006- aastaga9,8% ehk 101,1
miljoni krooni v6rra.
K6ige rohkem kasvas lepingumaht 2007. aastalonkoloogias (52,1 miljonit krooni) ja kardioloogias
(19,9 miljonit krooni). Eestis on suurim suremusjust nendessehaigustessening sellest liihtuvalt
klsitleti seda eriala nii Eesti Haigekassa kui ka Sotsiaalministeeriumi poolt rahastamisel
prioriteetsena.

I Seosesravijuhtude suuremastruktuursekallinermisegakui Eesti Haigekassaplaneeris,iiletas
1 Regionaalhaiglalepingu rahalist mahtu 47 miljoni krooni v6rra, mida Eesti Flaigekassa
' Regionaalhaiglaleeikompenseerinud.
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Eesti Haigekassapoolt ostetud ravijuhtude arv karsvas2007. aastal vdrreldes 2006. aastaga5,0Vo
ehk 13 615 ravijuhu v6na.

Raviteenuseosutemine
2007.aastal osutati Regionaalhaiglasambulatoorsot arstiabi 28 erialal (lisaks osutasid r:esidendid
iildarstiabi). Ambulatoorne arstide vastuvOttudean, 2007. aastaloli 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),
dermatoveneroloogiafiuurdekasv 3 307 vastuvdttu) ja onkoloogia (uurdekasv 2 149 vastuv6ttu)
erialadel.
Statsionaarseeriarstiabi teenust osutati 23 eljrald.l.Ravivoodite arv oli 2007. aasta l6pu seisuga
1244 (2006.aastalI 340), sh aktiivravi voodid 79tl (2006. aastal890).
Hospitaliseeritutearv oli 2007. aastal38 794, vdrreldes 2006. aastaga(36 484) on hospiurliseeritute
koguarv suurenenud2 35 I hospitaliseerituvdrra (6,3%).

Infrastraktuur
X-korpuse,ehitust,mis on esimeseks
ZOOI.aastajuulis alustatiMustamiiekorpusejuurd,eehituse,
venimisega,liikkusid )(-korpuse
etapiksMustam[emeditsiinilinnakurajamisel.Seosesehitushanke
hangeteliibiviimised2008.aastasse.
tehnoloogiaseadmete
2007 aastalsdlmiti ka EHI hotelli hoonekomplelisiostu-m0tigilepingupsiihhiaatriakliinikuleuue
hoonesoetamiseks.
keskenduti2007. aastalp6hiliseltMustamiieja Hiiu
hooneterenoveerimisel
Olemasolevate
olid:
tOcideks
korpusele.Suurimateks
o MustamZie korpuses X-korpuse ehitusega seotud ettevalmistustdcjd;B-korpuse
ja liftide ehitust66dning C-korpusesarkoskoobikabinetiehitus;
projekteerimine
ja koolilustalituseruumideehitus.
o Hiiu korpusespatoloogiaosakonna
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Investeeringud
Regionaalhaiglarealiseeribinvesteeringuidvastavalt Pdhja-EestiRegionaalhaiglaarengukavas
olevaleinvesteerimisplaanile.
2007. aastalrealiseerunudinvesteeringutemaht oli kokku 180 miljonit krooni, sh ehitusseja
43 miljonit krooni.
125miljonit kroonija seadmetesse
rekonstrueerimisse
Ehitusinvesteeringutest
moodustasid
Regionaalhaigla
X-korpuseehitustodd81 miljonit krooni ning
muudehooneteremonditciod44 miljonit krooni, sh X-korpuseehitusegaseotudettevalmistustodd
ja projekteerimistridd
16miljonit krooni.
15miljonit krooni ning MustamiieB korpuseparendus-

(6,4 miljorrit krooni),
2007.aastaltehti suurimadinvesteeringudoperatsiooniplokitehnoloogiasse
(4,0 miljonit krooni), mammograaft
kardioloogiakeskuse
funktsionaaldiagnostika
seardmetesse
soetusse (4,8 miljonit krooni), endoskoopiatehnoloogiasse(6,8miljonit krooni) ning
ja verekeskuse
(kok.ku6,7 miljonit krooni).
laboratooriumi
tehnoloogiasse
P6hjamaade Investeerimispangastinvesteerinp;utekatteks v6etud laenust on kasutatud
ja X-korpuseehitusel,oodeks
meditsiinitehnikasoetuseks
235 miljonit krooni, millest 2007.aastal
kasutati78 miljonit krooni.
Esitatud investeeringutemahud on kajastatud kiiibemaksutahinnas. Tervishoiuteenuseidei
perioodi kuluna.
maksustatakiiibemaksuganing seetdttukajastatalkse
kiiibemaksinvesteeringutelt
2007.aastalarvestatikuludesinvesteeringutelt
kiiibemaksukokku 29 miljonit krooni.
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Joonis1 Tii0tajate
arvpdhigruiriti
Joonisel 1 on n?iha,et $egionaalhaigla tootajate arv vdrreldes 2006. aastagaon suurenenud 89
inimese v6rra, eriti arstidg,residentideja 6dedeosas.
T60tajatele ning juhtkonriale aruandeaastalmaksfird tootasud on 2iratoodud aastaaruandelisades nr
1 4j a 1 8 .

Koolituspiievad2007
statistika,millest
t66tajateaastate2006-2007koolituspiievade
Tabelis1 on toodudRegipnaalhaigla
on ndha,et koolituspiievpdearv on 2007. aastaltdusnud I 155 piieva v6rra. Sisekoolitustearv
moodustas2007. aastal45% Q006 .aastal47%) keiikidestkoolitustest.
Kokku viibisid Regionaalfraigla
t<idtajad2007.aastalkoolitustel13 670piieva.
Tabel lResi

Ametikoht

Arstid
Arst-residendid
6enduspersonal
Hoolduspersonal
Laborandid
Proviisorid
Muud kliinikute t6<itaj
ad
Tugiteenistustet<j<jtaj
ad

kool

ary

2007
4 329
J

s 598
1 069
612
tt4
I 084
861

2006
4 021
0*
5 925
409
332
80
954
794

:.s@gry*lsw
. ' .sty81*, i :5 ffi3

*2006.aastalarst-residentide ituspdevade
osaseraldiarvestustei peetpd,nendekoolitusedsisaldusidarstide
koolitusp6evade
arvestuses.
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Kliinilise tegevusearuanne
Ambulatoorne arstiabi
2007. aastalosutati Regionaalhaiglasambulatoorseteriarstiabi 28-l erialal nagu eelmistelgi aastatel.
Aasta jooksul poordus Regionaalhaiglasseambulatoorseabi saamiseks 134 769 inimest Eestist

riikidest
(esindatud
olid koik maakonnad)
iaTaa inimestteir;test
tcio maht 60/o:arsti vastuvdttudekoguarvoli
Regionaalhaigla2007.aastalsuurenesambulatoorse
363264, mis vSrreldes2006. aastagaor suureflenud20 788 vastuv6tuv6rra. Polikli.inikuson
arvujiirgi viis juhtivat eriala:
vastuvdttude
o psiihhiaatria- 40 378vastuvdttu;
o iildkirurgia- 36 566vastuvdttu;
o onkoloogia- 28 826vastuv6ttu;
- 27 244vastuvdttu;
o dermatoveneroloogia
-21
o gtinekoloogia 268vastuvdttu.
onkoloogia,
Vastuvdttudearv suurenes2007.aastalkdige enamiildkirurgia, dermatoveneroloogia,
ortopeediaja kardioloogiaerialadel.Vastuvdttudearvu suurim langus on olnud pstihhiaatria,
ja todtervishoiuerialadel.(TaLbel
2).
otorinolariingoloogia
erta itirsi
ttudearv eriala
arstivastuv6ttude
abel 2 Ambulatoorsete
Arstieriala
Anestesioloog
Dermatoveneroloog
Endokrinoloog
Erakorralise 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

Kokku

2007
5 970
27 244
8 46r
1 43 2 6
2 784
2 12 7 7
9 608
564
14369

3 07r
3 559
6 300
5 648
6 706
28 867
44 914
1 88 8 6
40 644
1 57 2 4
155
4 4t4
4 370
4 519
r 678
2 820
7 697
8294
43 863

363.'Z&*

2r006
5 486
23 937
7 789
162r5
2 701
20 297
1 0l 1 6
533
12 4r9
3 227
3 424
5 468
5 837
6 726
26 718
44 105
20 42s
42 598
i4 810
154
4 363
5 L+Z

4 655
I 761
3 049
6 099
8738
37 684
342 476

*2007. aastalei arvestatudresidentidepoolt tehtud vastul'dttearstidevastuvdttudehulka, mistdtturida.,,Kokku" ei
v6rduarstideambulatoorsete
vastuvdttude
kosusummasa

Ambulatoorsetest
vastuvdttudest
83% (301798) tehti polikliinikusja 17% (61466) erakorralise
meditsiini osakonnas.2006. aastagavdrreldeson polikliiniku vastuv6ttudeary suurenenud7%io
8 t45
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erakorralisemeditsiini osakonnastehtud vastuvdttude arv 3yo. Polikliiniku ambulartoorsetes
vastuv6tfudest
45yoolid esmased.
Arstid osalesid konsiiliumideskokku 28 467 korda,juurdekasv
l0%. Oendusalatdcitajad
tegid 14 32I iseseisvat
vasituvSttu,
32 Yorohkemkui 2006.aastal.
Ambulatoorselttehti 20 413 (2006.aastal20102) kirurgilist protseduuri,sealhulgas3 015 (2006.
aastal 3 125) operatsiooni,mis moodustab kdikidest 2007. aastal Regionaalhaiglastehtud
kirurgilistestprotseduuridest
33%ja operatsioonidest
l2%o.Ambulatoorsetest
operatsioonidest
876
(29%)tehti erakorralisemeditsiiniosakonnas.
(Tabel3.)
Tabel 3 Ambulatoorse
t66 koondandmed

2007

Ambulatoorsetiiti liik

#'butatoorsete amti vastirv6.t$u*,le,,,ary
.i,.
shpolikliinikus
erakorralisemeditsiiniosakonnas
A,mbutatosw*,fekirulgi
sh operatsioonide
arv

zs 413 : 2$10t
3 015
3 125

piofsodaunide arv

.Asfide osaleulrfeaw k+noiili$&i

s,,:,i'

2006

::5ffi264 i"3Q 476
282965
301798
6t 466
5 95 1 1

"

'28 46il i,
2F787

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

1432L

r&s4s

Erakorralisemeditsiini osakonnasandsid arstiabi lisaks erakorralisemeditsiini arstidele(14 326
vastuvdttu)ka ortopeedid(23 872vastuvdttu);tildldrurgid(7 297 vastuvdttu);otorinolariingoloogid
(6 904vastuv6ttu);suu-,niio-ja lOualuukirurgid
(1 206 vastuv6ttu)jt.
jooksul
ja
Aasta
p66rdusesmastevigastuste mtirgistustet6ttu 33 875 inimest. Vigastuseoli
pdhjustanud12350 juhul kukkumine,11584 juhul mehhaanilise
j6u toime, 3 166juhul rtinne,
juhul
2l&2juhul s6idukidnnetus,
409
tahtlik enesekahjustus,
391juhul tule,leekideo
sui1.su,
tuliste
ainetev6i esemete
toime.
Polikliinikustehti 2007.aastaltihestdcip?ievas
keskmiselt1 I79 ja erakorralisemeditsiiniosakonnas
66piievaskeskmiselt168ambulatoorset
arstivastuv6ttu.
2007.aastalRegionaalhaiglasse
pddrdunutestelas85% )larjumaal
ambulatoorse
arstiabisaamiseks
(2006.aastal88%), sealhulgas64% Tallinnas(2Ct06.aastal67%); 2,4YoRaplarnaal(2A06.aastal
2,2Yo);2,6YoIda-Yirumaal(2006.aastal2,lo/o);2,3%o
(2006.aastal2,lYo); I,8oh
Laiine-Virumaal
Piirnumaal(2006. aastall,9o/o)
Liiiinemaal.
; l,3YoJaw amaal;1,2%o

Kiirabi tiii)
Regionaalhaiglaloli 2007. aastal kokku 8 kiirabibigaadi, sealhulgas2 reanimob.iilbrigaadi
Tallinnas,2 arstibigaadi(Sakus,Keilas)ja 4 debrigaadi(Sakus,KehrasKosel,Paldiskis).
Regionaalhaiglakiirabi- ja reanimobiilibrigaadidtegid kokku 16 628 visiiti, mis on li40 visiiti
rohkemkui eelnevalaastal.Visiitide tildarv oli20A0. aastal16 628,tiiidetudviiljakutseidoli 15 940
(2006.aastalolid vastavadarvud15788ja 15 195).Oebrigaadide
tehtudvisiitideosattihl;sus
t6usis
2007.aastaleelmiseaastaga
v6rreldes58%-lt 64%-ni.2007.aastaltegid arstibrigaadid313%
(2006.
aastal42%)k6igistkiirabivisiitidest,shreanimobiiilibrigaadidl0%
(2006. aastalLl%). (llabel4).
abel 4 Kiirabibrisaadide
tdd

Erialabrigaad
Arstibrigaadid
4

,

.

ueDnsaadld

Reaniirobiilbrieaadid
Kokkrr

Visiitide arv

sh lapsed

2007
2006
200'l 2006
4 269 s 009
506 613
r0 668 9 099
| 326 1 096
1 691 1 680
68
78

t6 628 ,.,,tr5
?88

1gffi

1787
9t45

mille tipsemstruktuuron toodudtabelis5.
Viilj akutsetelanti abi 15 038inimesele,
Tabel 5 Viiliakutsetestruktuur

Pdhjus
Haisestumine
Visastus
Miirsistus
Transoordikutsed
sh siinnitaiatetransport

Kokku

Haigete arv

2007

2006

12078 I I 2 6 9
2 688
2 610
94
105
279
245
r62
158
r,15038 14330

Elustamisitehti 90 (2006. aastal72), neisr 21 oli'd efektiivsed(2006.aastal24). viiljakutsetel
viiljasoitetehti 178 (2006.aastal
konstateeritisurma izzkonal (2006.aastal433). Tulemusteta
tehti290 (2006.aastal360)'
vastuvdtte
178).Ambulatoorseid
Pdevaravi,p tievakir urgia
iildkirurgia; otorinolrtingoloogia;
2007.aastalosutatiplevaraviteenustortopeedia;rLeurokirurgia;
suu-,ndo-ja lSualuukirurgianing psiihhiaattiaeriala'del'
(20(16'aastal
2007.aastaloli piievaravls1 7j0 Q006.aastal1 (;08) haiget,voodipiievi oli 1 950
vorreldessuurenes
2006.aastaga
2276)ja tehti 2 0g3(2006.aastali sr+1kirurgilisl.operatsiooni.
arvu suuremat
haigete
arv l4,8yo.Piievaravi
ravituilhaigetearv 6,ivoiakirurgiliste operatsioonide
piievaravircsakonna
t6usu v6ib oodatuuil., parasttraigtajuurdeehitusevalmimist ja spetsiaalse
avamist.

lihasluukonnaja sidekoehaigused2007.aastalolid piievaravihaigetejuhtivateksdiagnoosideks
(2006.aastal27,7yo)ning vigastused,
cl - 23,8Yo
haiguse
n?irvisi.isteemi
3l,4oA(2006.aastaI25,6yo),
18%).
(2006.aasta1
ja muudviilispohjuste
toimetagajiirjed 21o/o
miirgistused
3,7"/o(2006'
tehti pzievakirurgias
K6ikidest 2007. aastalteostatudkirurgilistest protseduuridest
g,4%(t006.aastal7,8o).Juhtivadkirurgilisedoperatsiooniriihma
aastal3,4yo)jaoperatsioonidest
26,5yo
operatsioorrid
operatsiooniaZz,ly,(2006.aastal38,9o/o),niirvisiisteemi
olid: luu-;a iitrast<oe
l4,5yo(2006.aastall2,9yo)
nina-ja kurguoperatsioonid
(2006.uurtul3l%)ja k-6rva-,

t0/45

Statsionaarnearstiabi
aastaga6Yu
2007.aastalsuurenesosutatudstatsionaarseravi maht vdrreldes 2006.
Ravivoodite kosutamin e
23 etialal anestesioloogia
Regionaalhaigla osutas 2007. aastal statsionaarseerriarstiabiteenuseid
giinekoloogia;
gastroenteroloogia;
(iniensiivravij; dermatoveneroloogia; endokrinoloogia;
neurol<irurgia;
hematoloogia; hooldusravi; kardioloogia; kardiovaskulaarkirurgia;nefroloogia;
psiihhiaatria;
pulmonoloogia;
neuroloogia; onkoloogia; ortopeedia=; otorinolariingoloogia;
uroloogia
ia
reumatoioogia; sisehaigused; suu-, niio- ia J.6u'aluukirurgia;torakaalkirurgia;
iildkirurgia.
1 340), sh
avatud ravivoodite arv oli 2007. aastal6pu seisuga| 244 (2006' aastal
Regiona-alhaigla
gg0) ja pikaravivoodeid450. Aasta keskmineravivoodite arv
aktiivravi voodeid 7g4 (2006. aastal
| 226,5ja 806). Vdneldes 2006' aastaga
| 256,5,shaktiivravi voodeid 831,0 (2006.aastal'vastavalt
voodid moodustasid
oli aastal6puavatud ravivoodeid 96 voodi vorra vlhem (-7,2%). Aktiivravi
vooditeks ei ol'e loetud
200j. aasta l6pu seisuga 63,g0 ravivoodite llop;uarvust..Aktiivravi
psiihhiaatria-,tuberkuloosi-ja hooldusravivoodeid. (Tabel 6).
Tabel 6 Ravivooditearv

Indikaator
Aastal6pu ravivoodite arv
sh aktiivravivooclid
Aastakeskmine ravivooditearv
sh aktiivravivoodid

2006
2007
1 340
| 244
890
794
26,'5
I
2
1256,5
806.0
831,0

aastal6pu
Avatud ravivooditearv kliinikutesja korpustesorr toodudtabelis7. vdneldes 2006.
ja
suurenes
vdrra
seisuga viihenes avatud ravivoodite arv kirurgi.akliinikus 120 ravivoodi
aastalopu
sisehligustekliinikus 4 ning Keila haiglas20 raviivoodivdrra. Mustamiiekorpusesoli
teiste
1Ei5),
(2006.
aastal
seisugaavatud550 ravivooJit(2006.aistal 622),Keiras205 ravivoodit
korpusteavatudravivooditearvudei muutunud'
7 Avatrrd ravivoodife arv kliiniku ia kc

Kliinik / korpus

Ravivoodite arv
Ne srl
II astme
I
astme
p6hiintenintenprofiil
siivravi
siivravi

Kokku

0

0

Mustamiie
Hiiu
Keila haisla

40
32
I

0
0

0
0

20s

Kirursiakliinik

302

200
245

247

20r

3)

44

8
+

230

230

0

467

399

26

271
96
100

207
92
100

1A

k
iolooeiakliini
Anestes

Mustamiie
Hiiu

Pstihhiaatriakliinik
kliinik
Sisehaisuste
Mustamiie
Hiiu
Kose
Kokku

L 244

I 074

J

l2

z

0
4l

III astme
intensiivravi

i0
5
5
2
45
38
7
0
30

30
27

28
2
0

T2
0
0
42

87

a
J

0
0
0
0
0
1?

(36 484).Aktiivravt
suuremkui 2006.aastal
arv oli 2007. aastal38 798,s.o(i,3%o
Hospitaliseeritute
Koigist
arv oli 34 309,mis on 6,1% suuremkui 2006.aastal(323411).
uoodit.l. hospitalliseeritute
ravivoodite
gg,4o hospitaliseeritiaktiivravi vooditele.Suuremaastakeskmine
hospitaliseeritutest
ning erakorralistehospitaliseerimist
arv v6imaldasrohkem plaanilisi haigeid hospitaliseerida
yo-It
44,7 Yo-ni,aktiivravi vooditel 46,6 Vo-It 43,3 Yo-ni.(Tabel 8).
vdhenes47,7
osatdhtsus
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186), neist III astme
vajas kohest intensiivravi5 082 haiget(2006.aastal 5
Hospitaliseeritutest
961).
intensiivravi1 059iiliraskesiildseisundishaiget(2006.aastal
1ln
rseentutearv kliiniku
i

sh erakorralised

Hospitaliseeritute
arv

Kliinik

r 042
2 039

ioloogiakliinik
Anestes
Keila haigla
Kirurgiakliinik
Pstihhiaatriakliinik
kliinik
Sisehaisuste
Kokku

2006
856
1 027
190
161
700
6
6 420
2322
2 472
7 326
7 279
.r7394
173s9

2t"007

2006

2007

869
| 632
17263
2954
t3 766
36484,

1 81 7 8
3 036
1 45 0 1
38796

6,5Yosuuremeelmisel aastalhaiglast
Haiglast lahkunute arv 2007. aastal oli 38 798, :mis on
moodustasviiljakirjutatutearv
lahkunutearvust (2006. aastal36 447).Haiglast lahkunutearvust
tileviidut"u* 3,3yo(1 2S9)iasurnute?ry 3'Y(1 491)'
g2,8oh(36
018),t.ir" fruigtusse
ja haigrastlahkunudhaigetearvu
Keskmineravitud h"i,.ti arv (hospitaliseeritudhaigetearvu
poolsumma)kliinikute ldikeson toodudtabelis9'
Tabel g Keskmineravitudhaigeteqyll1gt
2007
Kliinik

giakliinik
Anestesioloo
Keila haigla
Kirurgiakliinik
Psiihhiaatriakliinik
kliinik
Sisehaieuste
Kokku*,
]

2006
2 800,0
2260,0 1 806,0
1 8435,5 17451,0
2 936,0
3004,5
1 43 9 15. 13649,0
?q555

.l]:

38797,9 136466,0

-9]

j':...t

-

l

.]1.

'

'

kohta-teistestkliinikutest erineva
a,nestesioloogiakliiniku
*Indikaator ,,Keskmineravitud haigete arv,' ilititif,ie
valemi aluselja see vordub hospitaliseeritut.,itit"tt osakonnast-iitd:O11T:.t"-r1^::lU^":*,lt:l-1t1,r;::j?"|;,tt"tT:
lahkunut
Ii||.EA|I

ffi,j#

ffirffil;.

'-i'::

!

seehospitaliseeritute
-ia
arvutatakse
tervikuna
konta
ilft" tir*ir.i" ["n":" rr"igla

poolsummina.Mist6ourida,,Kokku,,ei ole erinevateridadekogusumma.

g24(2006.aastal366 786),sh aktiivravi voodipllevadearv
voodiptievadearv oli 2007.aastal373
7 038 piieva
arv suurenesv6rreldeseelnevaaastaga
240 g04(2006.aastal231 456).Voodiplievade
voodipbevad
g
v6rra (l,go ), sellest aktiivravi vooditel 448 p?ievavdrra (4,1%). Intensiivravi
oli
r astmeintensiivravivoodipiievi 15 599,II
id.20,6yok6igistaktiivravivoodipiievadest.
moodustas
13 562'
astmeintensiivravivoodlpiievi20437ja III astmeintensiivravivoodipiievi
(sh aktiivravi
Keskmineravikestusliihenes 2006.aasta10,1-1tpiievalt 9,6 p?ievani2007. aastal
12
oli 5 ptievaja moodiksrtihm ravikestusega
vooditel7,2-1t7,1-ni).Voodipiievademediaanvii?irtus
ja rohkem.
p:aeva
4,3;
WnO andmebaasijdrgi oli keshnineravikestusahiivravis 2006. aastal: Eesti 5,9; '(srael
8,5; Venemaa11,5.
sloveenia5,8; (Jngari6,1;Lriti 9,4; Tflehhi8; sal<tiamaa
200j. aastalsuurenesRegionaalhaiglaravivooditekasutamiseefektiivsusvdrreldes2006. aasta
andmetega:
. voodikiiive (keskmine haigete arv iihe rawivoodikohta aastas)t6usis 29,7-lt .30,9-ni,sh
aktiivravi vooditel 4},lyo-lt 41,2 %o-ni
-lt
o voodih6ive (voodip?ievadeo/omaksimaalseltv6imalikest voodiplievadest)v?ihenes81,90
81,5o -n1,sh tousis aktiivravi vooditel 78,7yo-1t79,4o/o-ni.
Norra
WHO andmebaasijrirgi oli afuiivravi voodihdiv<t2006. aastal Eesti 70,9ok; Israel 9'60%;
Sloveenia
86,60%;
Tflehhi
76,3026;
88,4%;Venemaa85,6ir6;Leedu 76,lok; Ungari 7t1,3%;Saksamaa
7l, 6ok;Armeenia44,8ok.
ja joonisel 2.
Ravivoodite kasutamisepdhiindikaatorid kliinikute ldikes on toodud tabelis 10
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rr^^;ite

miseodhiindikaatoridkliinikt

Lt

Voodipiievade
arv

Kliinik

2006
2001
giakliinik r1 892 tt 420
Anestesioloo
57 r30 56 619
Keila haigla
t08272 1 0 78 1 6
Kirurgiakliinik
7 15 1 1 70 978
Pstihhiaatriakliinik

Voodikoormus
(niievades)

Keskmine
ravikestus
(niievades)

Voodihdive (%)

2001 2006 ?,007 2006 2007 2006 2007 2006

297,3 30'4,5 4,0
')\
3 2 r , 7 32u9,2 )
282,3 285,r 5,9
333,8 338,6 23,8
rzs0r9 11 99 s 3 283"2 279,5 8,7
9:6
313w4 }ffint6 nI# tas-l

kliinik
Sisehaiguste
Kokku,

Voodikiiive

74,7
10,5
31,4
46,1
6,2
14,0
24,2
31,9
8.8
10it 30,9 29.8
4,1

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

8 1 , 5 83,4
88,1 90,2

78,r
I I,J
9r,5 92,8
77.6

76,7

8l-s

819

100
90
80

125 o

70

o

60

:20g

50

E
15e
.v
o
o

40

10v

30
20
10
0

2007 2006 2007
2006 2oO7 2006 2007 2006 2oo7 2ClO6 2oO7 2006
PERH
PsUh'kl'
Kirurg.kl. Sisehaig.kl. Keilahaigla Ane'st'kl'

kliinikute l6ikes
Joonis2 Ravivooditekasutamine

Statsionaarsetehaigetestruktuur
19 159 (49,a%)ia
2007.aastalhaiglastlahkunutehulgasoli mehi veidi vbhemkui naisi, mehi oli
haigete
naisi 1g 640(50,6yo),sh lapsi (vanuses0-14 aastat)oli kokku 345. Aastagaon suurenenud
ja vanemad.200it. aastaloli sellesvanusriihmas15776 haigel
osakaal,kes olid 65-aastased
tiisistustja kaasuvathaigust,mis muudab
Tavaliselton selleseas haigetelka mitu pdhihai,guse
vanuselinejaotuson toodudtabtllis11.
H.aigete
uuringudja ravi kallimaksnirg pikaajalisemaks.
jdrgi
ahkunuteiaotusvanuse
Tabel ll Hai
Osatihtsus
Vanusriihm
(o/o\
(vanus aastates)
0-19
20-34
35-44
45-54
55-64
65-74
>75

)tl

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

2007,aastalhaiglastvaljakirjutatuteja surnuteiuhtivateksdiagnoosideksolid nagu erelnevatelg
(Tabel12):
aastatel
7,8 piieva;
- 9 955haiget,keskmineravikestus
o kasvajad-25,7oh
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piieva;
haigused- 21,gyo- 8 496haiget,keskmineravikestusl0'1
. vereringeelundite
- 9,7o - 3 858 haiget'
o vigastused,miirgistusedja muud viilispdhjusietoime tagaj?irjed
keskmineravikestus9,7 Pdeva;
25,1pdeva;
r pstiiihika-ja kiiitumishiiired- g,}vo - 3 399haiget, keskmineravikestus
5'6 pdeva'
haigused- 7,2y0-2 811haiget,keskmineravikestus
o seedeelundite
piieva (2006' aastal 10,1 piieva)' l<eskmist
Haiglast lahkunute keskmine ravikestusoli 10,3
kelle haiglaravialgas2004'ia
ravikestustm6jutassee,et rahkunutet.rtgu" oli tuLerkuloosihaigeid,
oli 9,9 piieva,surnutel14,1paevajateise
2005.aastal.Haiglastviiljakirjutatutekeslmineravikestus
pikaajalisthaigrarlvi vajasidneedhaiged,kelle p6hidiagnoosiks
haigrasseiileviidutel 15,0paeva.
- 5g,5p[eva, keskmineravikesturipikenes
(pohiiiselttuberkuLloos
olid nakkus-v6i parasiithaigused
(25,1 piieva)' sisesekretsiooni-'
ja
7 paevavorreldeseelnenudaastaga),pstiiihika- kAitumishaiied
haigete lieskmine
tro,s- pa"ua;. ut,r3zianudpohidiagnoosidega
toitumis- ja ainevahetushiiired
ravikestusjiii alla haiglakeskmistravikestust'
Tabel 12 Ha last lahkunute arv

keskmineravikestus

Haigusriihm
(RHK-10 jiirgi)
Nakkus-j a parasiithaigused

Kasvajad
haigused
Vere-j a vereloomeelundite
j
toitumis- a
Sisesekretsiooni-,
ainevahetushaigused
Psiiiihika- ja kiiitumishiired
Niirvisiisteemihaigused
haigused
Silma-ja silmamanuste
Kdrva-j a nibuj2itkehaigused
haigused
Vereringeelundite
haigused
Hingamiselundite
haigused
Seedeelundite
Naha- ja nahaaluskoehaigused
Lihasluukonnaja sidekoehaigused
Kuse-ja suguelunditehaigused
Rasedus,stinnitusja siinnitusjiirgse
perioodi haigused
KaasastindinudvliArarendid,
deformatsioonidj a anomaaliad
Klassifitseerimatasiimptomid, tunnused
ja kliiniliste leidude hiilbed
Vigastused,miirgistusedja muud
vdlisp6hjustetoime tagaj6rjed
Terviseseisunditm6justavadtegurid,
ga
kontaktid terviseteenistuse

469
9 95s
234

454
8 597
191

1 )
)<'7
0,6

5s9
3 399
708
6

558
3 269
694
5
228
I 151
2 374
2788
769
2 675
1 366

7,4
8r8
1,8

2rr
8 496
2 53s
2811
767
2 743
1 407

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

51,5
7,9
6,5

1'.)

23,6
0,5
l 5

10,8

9,0
1,9
0,0
0,6
22,4
6,5
7,6

25,r

Lol
lrJ

9,9
4,5
)rL

10,1
'7)

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

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

9,6
7,4
5,4

6

5

0,0

1r8

4,0

245

201

0,6

<,)

4,0

166

198

0,4

3,r

3 858

3 721

9,9

9,8

216
7

199

0,6

6,9

A

+

ja 150
ravil haigeid k6ikidest maakondadest
statsionaarsel
2007.aastalviibis Regionaalhaiglas
elasidHarjumaal,neist54% Tallinnas;5Yo[dalahkunutestT3a./o
haigetviilisriikidest.Sta=tsionaarisi
ja
haigetestolid maakondadest
4o/oPamurrtaal 3%.Raplamaal.2Yo
Virumaal; 5yoLaane-Virumaal;
mis asuvad Lduna-Eestis ja kuuluvad Tartu Ulikooli tegevuspiirkonda.Kuig;i enamus
nende
haigeidelasHarjumaalsuurenes2007.aastalvdrreldes2006.aastaandmertega
statsionaarseid
haigete absoluutarv,kelle elukohaks oli Ida-\/irumaa, I6wamaa, Lii?ine-Virumaa,Piirnumaa,
Valgamaa(Tabel13,joonis3)'
J6gevamaa,
Raplamaa,

14t45

lahkunutejaotuselukoha
Tnhel I 3 Statsionaarist
Haigete arv
Maakond

Tallinn
v.aTallinn
Harjumaa,
Ida-Virumaa
Liiiine-Virumaa
Piirnumaa
Raplamaa
Liiiinemaa
lJ^tirvamaa
lSaaremaa

2007

2083s
| 1e60eI
7 3 7 0 1 64 7 6 1
1e3el 18431
17 7 r l 17 6 s l
1 6 0 5 11 4 8 s 1
12601lzrsl
982:l eeel
822
esl |
872
I
842|t

I
I
I
I
I
I
I

lHllumaa

lViljandimaa
lTartumaa
lValisriigid
lJdgevamaa
lValgamaa
lV6rumaa
lPoluu,nuu
Kokku

2006

3 6 8|
227|
2r2l

330
n2
26s

101
I
7rl

e2
e8

1s0
ro2

rzsl
1os
I

92
641
447
I 38 831 36

Lddnernaa
2,50h

Jdrvanua Saarerma
2,40/o
2,20/o Teised

Raplarnaa
3,20h

3,30/o

rnunEla
4,10/o

Lddne-Virunaa
4.6%
lda-V
5,00h

(va
Harjunma
Tallinn)

Tallinn
53,70/o

19,00/o

Joonis 3 Statsionaaristlahkunutejaotus elukohajiirgi

Kir urgiline ravi statsionaafis
ravi
Sotsiaalministrimtiiirusegaon kehtestatudalatesl. jaanuarist2003 nduekodeeridakirurgiline
klassifikatsiooni
C{CSP)versiooni1.6jargi.
NOMESCOkirurgilisteprotseduuride
(WHo)
Regionaalhaiglason paraileelselt kasutusel ka Maailma TerviseorganisatsioorLi
definitsioonile vastav tirurgiliste operatsioonideklassifikatsioon, mille alusel kirurgiliseks
operatsiooniks loetakse need kirurgilised protseduurid, mis tavapflraselt toimuvad
operatsioonisaalis,rakendatakseaseptikameetrneid,kasutatakseanesteesiatning kirurgilisi
ja
tehnikaid: intsisiooni, ekstsisioonivoi kudede destruktsiooni,rekonstruktsiooni mis tehakse
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leevendamiseks;
raviks v6i haigusnZihtude
patsiendilehaiguse ennetamiseks,diagnoosimiseks;,
vdi kontratseptsiooniga'
raseduse
seoses
v6i defektikorrigeerimisetcs;
deformatsiooni
erinevateklassifikatsioonide
Tabelis14 on toodud 2005-2006aastahaigla kirurgilise ravi andmed
protseduuridearv ja wHo definitsioonil
alusel:NOMESCOklassifikatsioonileuurtluu kirurlfliste
arv.
baseeruvoperatsioonide
jargi
Tnhel | 4 Haislakirursillseravti andmed erinevateklassifikatsi<lonide

Kirurgiline ravi

arv
Kirurgilisteprotseduuride
arv
operatsioonide
sh

2007
3 85 5 1
19667

2006
3 55 8 8
l8 430

mis
loetudainult neid kirurgilisi protseduure,
Kiiesolevasiilevaateson kirurgiliseksoperatsiooniks
(WHO) operatsioonidefinitsioonile'
vastavaltMaailmaTerviseorganisatsiooni

430),
haigetelekokku lg 667kirurgilist operatsiooni(2006' aastal18
2007.aastaltehti statsionaari
tehtud
haigetelle
siatsionaarsetele
seega6,7yo (r 237 operatsiooni)rohkem kui 2r)06. uurtul.
tehtud operatsioonide
Regionaalhaiglas
operatsioonidearv moodustab 79,4Vo 2007.aastal
arv 100haiglastlahkunukohta)oli Regioneralhaiglas
koguarvust.Kirurgiline aktiivsus(opereeritute
7l,lyo (2006' aasta-l72'5yo)'
tervikuna 36,00 (2006. aastal 40,iyo),kirurgiakliiniku siatsionaaris
arv oli 7 630 - 38,896kdigist
Erakorraliselthospitaliseeritudhaigeteleten;tudoperatsioonide
tehtudoperatsioonidest.
statsionaaris

rohkem lihasluukonnaope:ratsioone,
tehti 2007. aastaloperatsioonidest.kdige
Regionaalhaiglas
oli suurteliigeste
operatsioonide
koguarvust).L,ihaluuslrulgas
kokku 3 600 (1g,3yooperatsioonide
280 ia puusaliigese
endoproteesimisikokku 604, sh p.r.rialiig"re totaalseidendoproteesimisi
235, olaliigese
subtotaalseidendoproteesimisi80, potvltigese totaalseid endoproteesimisi
9.
endoProteesimisi
totaalseid
- 3 394(17,3yo),neistk6ip1e
rohkem
k6rva-,nina-,kurguoperatsfognid
olid
kohal
teisel
Sageduselt
konhotoomiat- 818, ionsil.ftoomiaid - 645, funktsionaalseidendoskoopilisi
oli submukoosset
d - 546'
j a etmoidofrontotoomiai
antrotoomiaid
-3 318 (16,9%),neist
ja kohuseinaoperatsioonid
kolmandalkohal olid seedeelundite
Sageduselt
642;
1 005; peen-ja jiimesooleoperatsi'oone
k6ige rohkemsapip6ie,-teede,maksaoperatsioorre
operatiioonidest701 olid valtimatud,tehtud
mao-ja duodeenumioperatsioone 432.seedeelun,:lite
k6hu haigetele".
,,iigeda
'salea,rselt
r 537(7,}yo),neistkoige rohkemtehti
netjandalkohal olid niirvisiisteemioper:atsioonid
eemaldamisidiski prolapsieemaldamisi-616, traumaatilisesubduraal-ja epiduraal-hematoomi
151.(Tabel15)
operatsioone
kasvajate
205,keskn2irvisiisteemi
tehti 499,shkolmelja enamalarteril413.
Sunteerimisi
Aortokoronaarseid
struktuur
ahel l 5 Haislaooeratsioonide

2006

2007
Operatsiooniriihm

Lihasluukonna
K6rva-,nina-,kurguk6huseina
Seedeelundite,
Niirvisiisteemi
Naha-ja nahaaluskoe
Stidame-ja ptirgarterite
Veresoonte
Kuse-ja meessuguelundite
Suu-,niio-, l6ualuuHingamiselundite
Naissuguelundite
Rinnaniiiirme
Muud
Kol*u

arv

3 600
3 394
3318
t 537
| 478

| 2r5
| 026
1016
991
535
872
561
t26

,1 669

o/"

irk nr

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

l .

2.
3.
4.
5.
6,2 7 .
< )
8.-9.
\)
8.-9.
6.
5,0
)'7
12.
4,4 1 0 .
2,9 i 1 .

0,6
100.0

1 a

lJ.

arv
3 533
2 620
2992

1 4r2

o/o

irk nr

19,3

t.

I +rJ

J.

16,3
7,7

1 379

r 243
| 124
894
863
-41

tJt

710
498
425
18 430

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

2,7
1.7

2.
4.
5.
7.
8.-9.
8.-9.
6.
12.
10.
11.
13.

100.0

16l4s

tehtud operatsioornidestruktuur Eesti Haigekassahinna]<irj.a
2007. aastal Regionaalhairglas
HK hinnakirja
jargi oi toodudjoonisel4. Kirurgilisteoperatsioonide_struktuur
operatsioonigruppide
on keerulised,kuuluvad VII -X
koodidejiirgi on uurtuiJ olnud sarnane,l2Yo operuisioonidest
operatsioonigruPPi.
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Terviseuuringudja rav
i

terviseuuringuteia

aravi kui I ka statsionaari
Nii ambulatoorsetele'
16.
andmed astuvadta{elis
raviprotseduuride
kdrgtehnolpogiial
Pdhinevate
2007. aastalsuurenesid
uuringud).

n

lI t
n

ll
n
t l

(MRT-,PET-,SPET-

Tabel 16 Terv

FunktsionaaldiPgnostiliste
Ultrahelidiagnostikauuri
Endoskoopilisleuuringuteja

n

il

922
105
072
73r
s56
501

ih koronar4ngiograafia

n

il
sh kiiritusravi simu
magnetresonantst
mammograafia

n
l l

i

ioonidj a s$aneerimised
aafra
i

n

il

sh PET
SPET

n

il
n

il
n

ll

Kiiritusravikuuri

n

Verekomponentideii

Haigete arv, kes saanud
Haigete arv, kellele on

t l

Koronaarangioplastikate
Siidastimulaatorite Pai

lr tt

953
067
773

taastusfavr
baroteraapia
hemodialiiiis
logopeedilineravi
psiihhoteraapia

il

JZt

743

iilekandeid

936
472
101
903
135

s65

7 723
10 1 5
3 72r
| 932
| 797
892
4 300
2322
819
975
s99

x

t l
l l

n
l
l

l
l

n
t t
l l

n

il
n
il
n
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Majandusaasta
aruanne2007

_

Letaalsus,surmapdhjusedja lahangud
Haiglaravil viibinutest suri 2007. aastal| 491haiget (2006. aastal I 398), neist 1 029 (69,Ct%)olid
ja vanemad.Letaalsusen?iitaja(surmerjuhtude
ja vanemad,sh 176 (11,8%) 85-aastased
65-aastased
vooditel 3,4% (2006. aastal olid vastavad
kohta)
oli
3,8o/o,
aktiivravi
arv 100 haiglast lahkunu
indikaatorid 3,8yoja 3,5%).24 tuwrijooksul piirasthospitaliseerimiststxt 273 haiget (200t5.aastal
339), neist 36 miiokardiinfarkti t6ttu (2006.aastal60). Esimese66p?ievaletaalsus(24 tunrijooksul
plirast hospitaliseerimist surnute arv 100 samal perioodil hospitaliseeritu kohta) oli 0,7o/o(2006.
aastal0,9Yo).
Surmap6hjusenaesines 2007. aastal varasematestaastatestrohkem vereringeelundite haigusi ja
kasvajaid, vdhem vigastusi ja mtirgistusi. Surmapdhjuste seas olid 2007. aastal ju}Ltivateks
diagnoosideksnagu eelmistelgiaastatel:
. vereringeelunditehaigused667 juhtumit - 44,7%osurmapdhjustest(2006. aastal640 juhtumit
- 45,8%;o);
o kasvajad400 juhtumit -26,8yo surmap6hjustest
(2006. aastal316juhtumit-22,6%);
o vigastusedja miirgistused130juhtumit 8,79/osurmapdhjustest
(2006.aastal147 - 110,5%).
Patoanatoomilisilahanguid tehti Regionaalhaiglas2!.007.aastal 409 (2006. aastal 501), neist 355
Regionaalhaiglassurnutele (2006. aastal 377). Kohurarstlikult lahati 2006. aastal I25 (200'6.aastal
144)koolnut.
Lahangusagedusoli32,2Yo, mis langesvdrreldes eelneva aastaga7,9o, patoanatoomilistelahangute
oli erinevate riikidega vdrreldes ktillalt
sagedus oli 26,0Yo(2006. aastal 30,Io/o).LahangusaLgedus
k6rge.
Lahangusageduserinevates riikides 2006. aastal: Eesti 22,90%,Soome 20,60%,Armeenia 78(%,
Taoni I I,60/0,Ldti I5,2o/o,Leedu 9,60%.
2007.aastaloli lahkdiagnoose87 (lahkdiagnoosidesagedus18,1%).(Tabel 17).
abel

Lahan

Lahansute andmed
Haislas surnutearv
Lahatute arv kokku
sh patoanatoomiliselt
kohtuarstlikult
Lahangud teistele asutustele
Lahangusagedus(%)
Patoanatoomilistelahaneutesaeedus(%)

2007
| 491
480
355

2006
I 398

12s
r24

144

s2\
aaa
J t t

r44

) zrL

26.0

3 0 .l

19t45

2008. aastategevusPlaan
200g.aastategevusplaanon orienteeritudRegionaalhaiglaarengukavasmtitiratletudstrateegiliste
elluviimisele.
suundade
SA P6hja-EestiRegionaalhaigla
noukoguajakohastatud
20. miirtsil 2007 kinnitasRegionaalhaigla
on uus
arengukavaaastateks2007-;009 (edaspidi:Arengukava).vdneldes eelmiseversiooniga
on:
arengusuundadeks
Arengukavafokuseeritum- sellepeamisteks
1) MustamtiemeditsiinilinnakuvZiljaarendamintl;
ja tehnoloogiatele;
eelkoigepiirkondlikul haiglal: iseloomulikeleteenustele
2) keskendumine
akredit;eerimisvalmiks
;
arendamine
3) haiglakvaliteedisiisteemi
ning
ja
suurendannine
koostdo
kontaktide
4) teadusalaste
j a kommutrikatsiooni
edendamine.
sisekoolituse
5i juhtimissiisteemide,

Juhtimine
juhatuse
200g. aastaon oluliseks organisatsioonijuhtimise ja personalivaldkonnason seoses
liikmete
esimeheja juhatuseliige-halglaiilemarsti lepingul.et?ihtajal6ppemisegakonkurssuute
leidmiseks.

2008.aastaltdc,tajaterahulolu-ja sisekommunikatsiooniuuring
Jitkuks 2006.aastalekorraldatakse
liibiviimist kliinikute pdhiselt.
ningjiitkatakse2006.aastalalustatudjuhtimiskoolitr.rste
Haigla iileselt jiitkatakse haigla olemasoleva kvaliteedijuhtimissosteemi arendamist.
olev
kvaliteJdirtirt .-is viitjatddtamistdiagnostikakliinikukoosseisus
Struktuuritksustestlatkavad
ja sisehaiguste
kliiniku onkoloogiak.rk,rrckoosseisuiolev kiiritusravi osakond.Uhe
laboratoorium
2008. aastalaiutusieskasutuselolevateplankideajakohastamisele
suureprojektinakeskendutakse
ning patsiendilesuunatudinfovoldikuteviilj atdotamisele'
teabeplevad)kui ka
perearstide
200g.aastaljatkabhaiglanii riigisiseste(kevad-jasiigiskonverents,
rahvusvahelistemeditsiinialastekonverentsidelii,biviimist ja toetamist. Haigla peab tiihtsaks
kliinikute aasta6edja
to6tajatetunnustamist:valitakse GrandMan/Lady,noorearsti stipendiaadid,
kliinikute aastasekretbrid.

Raviteenusearendamine
Raviteenuse tehnoloogilise ja protsessilise standardi areng jatkub vastavalt miiiiratletud
prioriteetidele.
patsientideohutusetiagamisele:esimesenaEesti haiglatestvdetakse
200g. aastalkeskendutakse
kasutusele patsientide identifitseerimiseksrandlmepael,millele kantakse peale patsiendiga
andmed.
seonduvad
nahahaigusteskriininguksja
keskusesrakendatakse
kliiniku naha-ja suguhaiguste
Sisehaiguste
ja video-dermaskoopia
uurimismeetod.
jiilgimiseksluminestsentsmikroskoopia
diinaam-iliseks
se
ud seadmetes
I nvesteering
sh uuteravimeetoditekasutuselevdtmiseksvdi juurutamiseks,
tagamiseks,
arendamise
Raviteenuse
tehakseka 200g. aastalll.rti.i investeeringuidolemasolevaamortiseerunudaparatuuriviilja
ja uuteostmiseks.
vahetamiseks

2008. aastal on planeeritud investeerida meditsiinitehnoloogiasse190 miljonit krooni
16miljonit krooni (k2iibemaksuga).
(kiiibemaksuga)
ning muudesseseadmetesse
20145

Suurimad meditsiinitehnoloogia investeeringudtehakse:
kardioloogiakeskusesse investeeritakse 25 miljonit krooni
o sisehaiguste kliiniku
(kiiibemaksuga) ja onkoloogiak.rkur. kiirirlusravi osakonda investeeritakse 24 miljonit
krooni (kiiibemaksuga);
-radioloogiaseadmetesse
2l miljonit krooni (kiiibemaksuga), laborio diagnostikakliiniku
13 miljonit
ning endoskoopiaseadmetesse
seadmetesse10 miljonit kroJni @iiibemaksuLga)
krooni (ktiibemaksuga);
o anestesioloogiakliiniku anesteesia ja intensiivravi seadmetesse 13 miljonit krooni
(kiiibemaksuga);
o kirurgiakliiniku operatsiooniplokki ja sterrilisatsioonitalitusse 13 miljonit krooni
(kiiibemaksuga);

I nfos iisteemide ar endamine
aastaljatkub radioloogiainfosiisteemijuurutarninening lisanduvadlabori,patoloogia,
ZOOS.
hankedja juurutamised.
ja intensiivraviinfostislleemide
operatsiooniptoti,anesteesia
kasutuselevdtt,
olulisemateksprioriteetideksonLuue dokumendihaldusstisteemi
Juhtimissiisteemide
ning 2005. aastal Sotsiaalministeeriumi
mille abil viihendataksehaiglas iinglevat paberihLulka
tileminekuks:projekti iihe piloot-haiglana
kziivitatudprojektiihtseleriikiikule terviseinfosiisteemile
ga.
iihinetaksedigitaalseterviselooinfostisteemi

Infrastruktuur
kokku 568
uusehitisteja ehitistesoetamisse
ztios. aastalmoodustavadehituslikudinvesteeringud
15miljonit krooni.
miljonit krooni ning ehitisterenoveerimistesse

ja
seadmete
vajalikemeditsiinitehnoloogia
prioriteetidekson X-korpuseehitusning uutekorpusesse
mittemeditsiinilisesisustusehangetelabiuiirnin . Samuti C- ja B-korpuserekonstrueerimisega
meditsiinitehnoloogia eelprojekti kinnitamine
seotud tegevused nagu ko.prrt.
ning p6hiprojektikoostamin'e.
Sotsiaalministeeriumis
200g. aastal alustatakse ka Mustamiie korpuse C-korpuse renoveerimise projektiplaani
j 6udaaastaldpuksC-ko4lusprojekteeritud.
eesmiirgiga
koostamisega
jt ametkondade
hulgas on oluliseks 2008. aastal Pii2isteameti
Muude rekonstrueerimist6ode
ettekirjutustetiiitmiseksvajalikudehitustoodning uuekiirendi paigaldamine.
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RAAMATUPIDAMI

AASTAARUANNE

ioon
Juhatusedeklarats
Juhatusdeklareeriboma
raamatupidamise
1. raamatupidamise
Eesti hea
2. raamatupidamise
finantsseisundit.
3. kdik teadaolevad

on
14.04.2008
4. SA Pdhja-Eesti

ffi
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Regionaalhaigla
kuni 43 esitatudSA Pohja-Eesti
lehekiilgedel22
koostamisedigsuseeestning kiruritab,et:
koostamisel rakendatud arvestuspdhimdtted on vastavuses
lStavaga;
.o*oe kajastab digesti ja diglaselt SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla
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VastavaltVabariigi Valitsuse
nr 319.Tallinna
I 1.08.2006
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riigivara iileandmise
P6hja-EestiRegionaalhaiglale
kapitali iile:
l) P6llu ffr 61a,Tallinn,
2 hafiliku vdiirtusega2 200
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Raamatupidamiseaastaanlandelisad
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
hindamisalused

arvestusmeetodid ja

tiHpahmanet

SA Pohja-Eesti Regionaalhaigla(edaspidi: Regionaalhugla, ka asutus) raamatupidamise
ja kasutades
aastaaruanneon koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale
kirjeldatud
on
alljiirgnevalt
soetusmaks'museprintsiipi, v.a juhtudel, kui arvestuspdhim6tetes
ja aruandluse
teisiti. Eesti hea *u-utupiaamistava on rahvusvaheliselttunnustatudarvestuse
Vabariigi
Eesti
mille p6hin6udedon kehtestatud
p6him6teteletuginev raamatupidamistava,
Toimkonna poolt viiljaantavad
,.du tiii.ndavad Raarmatupidamise
seadusega,
Raamatupidamise
assiitestatudnduded'
i.ildeeskirj
juhendidning Riigiraamatupidamise
arvniitajadon esitatudEesti kroonides.Ulevaatlikkusehuvideson
aastaaruande
Raamatupidamise
kroonides'
numbrilisedniiitajad esitatudtuhandetes
seadusesolevat kasumiaruande
on kasutatudRaamatupidamise
aastaaruandes
Raamatupidamise
skeeminumbertiks.
ViilisvaluutasJikseeritud tehingud
on Eisti kroon,k6iki teisi valuutasidloetakseviilisvaluutadeks.
Asutusearveldusvaluutaks
pieval
Vlilisvaluutasfikseeritud tehingute kajastamiselon aluseksvdetud tehingu toimumise
ja
seisuga
kohustused
fikseeritudrahalisedvarad
Veilisvaluutas
kehtinudEestipangavaluutakur-sid.
Eesti Panga
31. detsember2006 on iimber hinnatud Eesti kroonidessebilansipiievalkehtinud
tamijate
seotud
ja
saadudkasumid kahjumid,mis on
alusel.vlili,svaluutatehingutest
valuutakursside
-kuluna'
Muud
tegevustuluja
aruandeperioodi
ja ostjatearveldustega,
on tulemiaruandeikajastatucl
ja
kajastatudfinantstuludes
saadudkasumidja katrjumidlon tulemiaruandes
viilisvaluutatehingutist
-kuludes.

t:..
.t
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Rahaja rahu ekvivalendid
kdrge
Rahaning raha ekvivalentidenaon kajastatudltihiefalisi (kuni 3-kuulisetlihtapgasoetatud)
ning
vastu
raha
summa
mida on vdimalik konverteeridateadaoleva
likviidsusegainvesteeringuid,
muutusorisk, sh raha kassasja pangas,n6udmiseni
mille puhu-lpuudub oluline turuv?i?irtuse
hoiuse^idja kuni 3-kuulisi deposiite. Rahavoc,gudearuandes on kajastatud rahavoogusid
otsemeetodil.

Finantsvarad
nOudeidostjatevastuja muid
loetakseraha,liihi- ja pikaajalisifinzurtsinvesteeringuid,
Finantsvaraks
liihi- ja pikaajalisin6udeidmilleks on antudfinantsvaraeestmakstud
Finantsvaraon v6etudalgseltarvelesoetusmaksurtruses,
sisaldab koiki finantsvaragaseotud kulutuli,
tasu 6iglane viiiirtus. Algne soetusmaksumus
maksudja
kaasnevadmittetagastatzvad
ja ndustajatele,tekLinguga
tasudvahendaja:tele
sealhulg-as
viilirtusesmuutusega
Oiglases
mida kajastatakse
kulutused,v.a sellistefinantsvarade,,
muudsarnased
soetamisega seotudkulutused.
liibi tulemiaruande,
K6ik tavapiirastelturutingimusteltoimunud finantsvaradeostudja mtiilgid on kajastatudnende
tehingutetehingupleval,i.t piieval, mil asutusvrSttisendalekohustuse(niiiteks sdlmis lepingu)
selliseid
teatudfinantsvaraostuksvdi miiiigiks. TavapiiraselturutingimuselJf##*btl$t#lfse
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iileandminemtii.ijaltostjaletoimub
osteja miiiike, mille puhul ostetavavdi miiiidava fi.nantsvara
n6utudperioodijooksul.
antudturul vtiljakujunenudv6i vastavatetururegulatsi.oonidega
piirastalgsetarvelevdtmiston kajastatudk6iki finantsvarasidOiglasesviiiirtuses,v.a ndudedteiste
mille
aktsiatesse,
investeeringud
osapooltevastu- on kajastatudkonigeeritudsoetusrraksumuses;
hinnata on kajastatudsoetusmaksumuses.
6igiastvtilirtustei ole voimalik usaldusv[?irselt
Nduded
kasutades
N6udedteiste osapooltevastu on edaspidikajastattrdkorrigeeritudsoetusmaksumuses,
finantsvara
efektiivset intressimiiiira. Korrigeeritud soetusmaksumusarvutatakse kogu
kehtivusperioodikohta, kusjuuresu*.tr. vdetakseigasugunesoetamiseltekkinud diskonto v6i
preemianing tehingugaotseseltseotudkulutused.
finantsvarasidon hinnatudalla juhul, kui on
meetodilkajastatudl
Korrigeeritudsoetusmaksumuse
t6enaoline, et nende kaetav viitirtus on vtiiksiem kui bilansiline viiiirtus. Konigeeritud
kajastatudfinantsvaradekaetav vii?irtuson finantsvarasttulevikus saadavate
soetusmaksumusel
rahavoogude niiiidiwiiiirtus diskonteerituna esmasel kajastamisel fikseeritud efektiivse
real
tulemiaruandes
p6hitegevusega
allahindluskajastatakse
seotudfinantsvaracle
intressimiiiiraga.
"muudtegevuskulud".
Individuaalseltoluliste finantsvaradeviiitrtuse lanl;ust hinnatakseiga objekti jaoks eraldi. Kui
tuvastataksestindmusi,mis viitasid sellele, et n,Oudekaetav viiiirtus on v?iiksemkui n6ude
laekuvaks.
bilansilineviiiirtus,siis hinnatakseneedndudedebatdeniioliselt
selle
allahindlusettihistaminetulemiaruandes
Varem alla hinnatudn6udelaekumisel,kajastatakse
kus allahindlusalgseltkajastati.
kulu viihendusena,

Varud
mis koosneb varude ostuhinnast,ostuga
Varud on vdetud arvele nende soetusmaksumuses,
iildeeskirjastei
Riigi raamatupidamise
tollimaksustja otsestestveokuludest.Turlenevalt
kaasnevast
ole lisatud varude soetamisellisandunudmittetagastavaidmakse varude soetamismaksumusse
real ,,muud
ja l6ivud on kajastatudtulemiaruandes
Soetamisellisandunudmittetagastatavadmaksud
tegevuskulud".
(ravimid) ia
kindlaks mtiiiramiselon kasutatudindividuaalmaksumuse
Varude soetusmaksumuse
kas
madalam,
on
mis
FIFO (v.a ravimid) meetodit. Varud hinnati bilansis liihtudes sellest,
soetusmaksumusv6i neto realiseerimismaksiumus.Varude hindamisel nende neto
kuluna tulemiaruandesreal ,,ostetud
on kajastatudaruandeprerioodi
realiseerimismaksumusse
ei kajastuasutusebilansis.
kaubad,materjalid, teenused".Konsignatsioonivarurd
Pi kaajalinefi nantsinvesteering
Investeeringsidusettev6ttesse
pttevOGkajastabosalustsidusettevdttes
meetodil.Sellemeetodikohaseltvdetakse
kapitaliosaluse
mida korrigeeritaksejiirgmistel perioodidel
investeeringalgselt arvele tema soetusmaksumuses,
omakapitalis,miinus investeeringuvilrtuse
investori osalusegamuutustesinvesteeringuobjekti
kajastatakse
languse allahindiused.Ettevdttele kuuluv osa iihisettevdttemajandustulemusest
s real "fi nantstuludj a -kulud".
kasumiaruande
konsolideeritud

Materiaalnepdhivaru
alates30 tuhandestkroonistja kasuliku
Materiaalsekip6hivaraksloetaksevarasidmaksunnusega
on alla
elueagatile iihe aasta.Varad,mille kasulikeluigaon iile I aasta,kuid mille soetusmaksumus
(varudena)
inventar.ina
30 tuhandekrooni, on kajastatudkuni kasutuselev6tmiseniv?ihev?iii-rtusliku
For identification purposesonty
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javarukasutusele vdtmise hetkel kantakse 100%-lisrtlt kulusse. Kuludesse kantud vdhev2iiirtuslike
inventaride iile peetaksearvestustbilansiv?iliselt.
mis koosneb ostuhinnastja otseselt
Materiaalne p6hivara on v6etud arvele tema soetusmztksumuses,
ei kapitaliseerita kiiibemaksu ja muid
soetamisegaseotud kulutustest. Pdhivara soetusmaksiumusse
kajastatud bilansis
tagasisaariisele kuuluvaid makse ja ldive. Edaspidi. on materiaalset pdhivara
ja vdimalikud viiartuse
tema soetusmaksumuses,rnillest on maha arvatud akumuleeritud kulum
langusesttulenevad allahindlused.
millel on
Juhul, kui materiaalsepohivara objekt koosneb iiksteisest eristatavatestkomponentidest,
eraldi
erinevad kasulikud eluead, on need komponenrlid raamatupidamises arvele v6etud
elueale'
varaobjektidenaning miiiiratud eraldi amortisatsiooninormidvastavalt kasulikule
varaobjekti
Arvelev6etud materiaalse pdhivaraga seotud hilisemad viiljaminekud (niiiteks mdne
tiiidetud
teatud osade asendamine) on lisatud varade bilansiilisele vri[rtusele siis, kui on olnud
j iirgmised kriteeriumid:
1) on t6en?ioline,et asutussaabsellesttulevikus majanduslikku kasu ning
2) nende soetusmaksumuston voimalik usaldus'r?iiirseltm66ta.
Asendatud osad on kantud bilansist viilja. Kdik teised v[ljaminekud on kajastatud kuludena
perioodil, mil vastavadkulutused tehti.
on
Asutus kasutab materiaalsepohivara amortiseerimisellineaarsetmeetodit. Amortisatsiooninorm
m2iiiratudigale pShivara objektile eraldi sdltuvalt selle kasulikust elueast.
Amortisatsioonim?iiiradaastason pdhivara gruppidele j iirgmised:
Maa
Hoonedja ehitised
Masinadja seadmed
Muu p6hivara

0%
2-5%
20%
20-33%

Materiaalse p6hivara arnortisatsioonimeetodid, -normid ia l6ppv66rtused on iile vaadatud
majandusaastal6pul ja uute hinnangute erinevuseclon kajastatud raamatupidamislike hinnangute
muutustena,s.t edasiulatuvalt'
juhtudel, kui mingid
Materiaalse p6hivara bilansilise viiiirtuse v6imalikku langust kontrollitakse
siindmusedv6i asjaoludernuutumisedntiitavad, et rrarakaetav v?iiirtusvdib olla langenud alla tema
bilansilise viUrtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viiakse asutusesliibi vara kaetava viiiirtuse
viiiirtus, siis hinnataksesee
,, hindamine. Kui hinnanguline kaetav viizirtuson vliiksem kui bilansiline
. varav6i raha g.nrr..riuu iiksuse moodustavadvarad alla kuni kaetava v?iiirtuseni,milleks on kas
sellest varast lulevikus saadavaterahavoogude nii'i.idisviiiirtus(ehk kasutusviiiirtus) vdi selle vara
6iglane viiiirtus, mida oli viihendatud mtiiigikulutr.stega, olenevalt kumb on k6rgem. Allahindlus
kajastataksearuandeperioodikuluna tulemiaruandereal "pdhivara kulum, allahindlus".
Kui hiljem vara kaetav v2iiirtuson tdusnud iile vara bilansilise viiZirtuse,siis allahindlus tiihistatakse
ja suurendataksevara bilansilist viiartust, kuid mitte suurema summani, kui bilansilise viiiirtuseni,
mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtu.d. Vara allahindluse ttihistamine kajastatakse
tulemiaruandessamal real, kus kajastati ka varasemallahindlus.
Materiaalsep6hivara kajastamineon ldpetatud vararv6drandamiselv6i siis, kui asutusei eelda selle
kasutamisest vdi miitigist enam majandusli}:u kasu saamist. Materiaalse pdhivara miitigist
' vara
saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud trtlemiaruandes saldeerituna real ,,muud tulud
, tegevusest". Varade bilansist eemaldamisel, kasrutamiskdlbmatuksmuutumise tdttu, tekkinud
kahjumid on kajastatudtulemiaruandesreal "p6hivilra kulum ja allahindlus".
onlY
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Immateriaalne Pdhivara
Immateriaalsedvarad on vOetudarvelejiirgnevatel tingimuste tiiitmisel:
1) varaobjekt on asutusepoolt kontrollitav;
2) on toenaoline, et asutussaabobjekti kasutamir;esttulevikus tulu;
3) objekti soetusmaksumuson usaldusviiiirselthinnatav'
mis koosneb ostuhinnast
Immateriaalnep6hivara on vdetud algselt arvele tema soetusmaksumuses,
ja otseselt soetamisega seotud liulutustest. Immateriaalse pOhivara soetusmaksumusse ei
ja l6ive. Edaspidi on
kapitaliseerita kiiibemalsu ja muid tagasisaamisele kuuluvaid makse
arvatud
im-materiaalsetpohivara kajastatud bilansis tema soetusmaksumuses,millest on maha
tulenevad allahindlused.
akumuleeritudkulum ja v6imalikud vli?irtuselanguserst
kasutab
Immateriaalsetevarade puhul on hinnatud vara piiratud kasuliku elueaga varaks. Asutus
meetodit.
amortisatsiooni
lineaarset
amortiseerimisel
pohivara
immateriaalse
Amortisatsioonimiilirad aastason j iirgmi sed:
Litsentsid
Tarkvara

20%
20%

kulum'
Immateriaalse vara amortisatsiooni kulu on kajar;tatud tulemiaruandes real "p6hivara
-meetodit
vaadatud
ja
iile
on
allahindlus". Immateriaalsete varade amortisatsiooniperioodi
aruandeaastalei olnud'
majandusaasta16pul.Muutusi raamatupidamislikeshLinnangutes

Finantskohustused
on kajastatudtarnijatele tasumataarveid, viitv6lgasid ja muid ltihi- ja
Finantskohustusena
pikaajalisi v6lakohustusi.
milleks on finantskohustuse
on algseltarvelev6etudnendesoetusmaksumuses,
Finantskohustused
eest saadudtasu 6iglaie vii?irtus.Edaspidi kajastataksefinantskohustusinende konigeeritud
kasutadesefektiivsetintressimtitira.Tehingukuludvdetaksearvesseefektiivse
soetusmaksumuses,
elueajooksul.
arvutamiselning kantaksekuludessefi,nantskohustuse
intressimii?ira
kaasnevintressikuluon kajastatudtekkepdhiseltperioodikulunatulemiaruande
Finantskohustustega
',frnantstulud
kajastaminebilansis on ldpetatud,kui see on
ja -kulud". Finantskohustuse
real
tasutud,tiihistatudvdi aegunud.

Rendiarvestus
ja
Kapitalirendikson loetudrendisuhet,mille puhul koik olulisedvara omandigaseonduvadriskid
hiivedkanduvadtile rentnikule.K6iki iilejiiiinudrenditehinguidon kajastatudkasutusrendina.
v6i
Kapitalirenditingimustelsoetatudvara vSeti rentnikubilansisarvelevara soetusmaksumuses
tingimustel
juhul, kui viimane oli madalam.Kapitalirendi
niiiidisviilirtuses
miinimumrendimaksete
oli varal,lasuliktooigav6i rendiperiood,olenevaltsellest,
soetatudvaradeamortisatsiooniperioodiks
tasumiseksselliselt,et
jagati frnantsl,uluksja rendikohustuse
mis oli liihem. Kapitalirendimaksed
real ,,finantstulud
intressimiiiiroleksigal ajahetkelsama.Finantskuludon kajastatudtulemiaruande
amortisatsioonikulu
varade
amortiseeritavate
kaasn.ev
ja -kulud',. Kapitaliiendigaaruandeperioodil
allahindlus".
kulum,
real,,pdhivara
on kajastatudtulemiaruande
Kasutusrendipuhul kajastasrenditavatvara oma bilansis rendileandja.Kasutusrendimaksed
rendiperioodijooksul lineaarseltrendileandjapoolt tulunaning rentnikupoolt kuluna.
kajastatakse
onlY
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Tuludeja kulude kaiastamine
tasuSiglasesviiiirtuses.Tulud koosnevadmiiiigituludest,
Tulu on kajastatudsaadudv6i saadaoleva
teenusedning tagastatudtooted ja
millest on maha arvatudhinnaviihendid,mitteaktserpteeritud
tulud on:
p6hitegevuse
kaubad.Regionaalhaigla
ja fiitisilistele
1) tervishoiuteenisterntiiik Eesti Haigekassal.ening teistele juriidilistele
isikutele;
ja perearstidele;
2) diagnostilisteteenusteosutamineteisteleravialsutustele
3) kiirabi teenuseosutarnine;
teostamine
ekspertiiside
;
4) ps$hhiaatriliste
juhendamine
j
;
j
residentide
a
lzibiviimine
koolifuse
5 meditsiinialase
juri:idilistele
isikutele.
mtitik raviteenustosutavatele
6) veretoodete
K6rvaltegevusetulud on ruumide renditulu, registrite toetused, ravimi kliinilise uuringute
toetused,tulu varademtiiigistjne).
labiviiminening muudtulud (sihtfinantseerimine,
printsiibi alusel s.t tulud on arvestatud
Tegevustuludon kajastatudtekkepohiseltrealiseer:imise
v6i lepingusfikseeritudperioodi(de)kohta.Kaupademtiiigisttulenevattulu
realiseerimismomenjil
ja
on kajastatud,kui k6ik olulised omandigur.otud r:iskidon l?iinudiile ostjalening mtiiigitulu
mliiiratav.Tulu teenustemiitigist kajastatakseteenuse
tehingugaseotudkulu on usaldusvaiirselt
laekuvaid,kuid teiste isikute nimel
os,rtaLisel.Miiiigituluna ei ole kajastatudRegionaalhaiglale
summasid,ning ostjatetehtudettemakseid'
sissendutud
mille kohta
laekumatandudesummad,
on kajastatudka arvestatudbilansiLpiievaks
Tegevustuludena
ei ole esitatudnoudedokunlenti(nt bilansipiievakslaekumataeelnevaperioodiintressid;aastaldpu
seisugahinnatudlopetamatateenusning raviteenusen6uded,mida Eesti Haigekassaaktsepteerib
j iirgnevalmajandusaastal).
intressimiiefast.
Intressituluon kajastatudtekkepdhiseltliihtudessisemisest
kajastapiselon jiirgitud tuludeja kulude vastavuseprintsiipi, aruandeperioodi
Majandustehingute
tulude saamiseksvajalikud kulud. Kulud on kajastatud
kuludesseon kantud aruandeperiooAi
alusel.
arvestusprintsiibi
tekkep6hise
To6j6ukulud on kajastatudtoovdtjateletekkepoh.iseltarvestatudtodtasud,nimetatudtasudega
maksustamisel v6rdsustatud tasud ja erisoodustusedning nendelt arvestatud maksudtodjouga seotud kulud on kajastatudkohustusenat66v6tjale.
Aruandeperioodilvziljamaksmata
kohustusthinnataksetiks kord aastas
ja viiljamaksmata
puhJrusetasude
puhkusep"aevade
Kasutamata
kuluna.
aruandeperioodi
ldpu rcirnguning on kajastatudldppenrud
. aruandeaast;
:.
ja allahindlusning finantstuludja Muud kulud on muud tegevuskulud,pohivaraamortisatsioon
on kajastatud:
kulud.Muudetegevuskuludena
ja
1) maksu,l6ivu trahvikulud;
nOuetest;
laekuvatest
2) kulu ebatdeniioliseltt
3) muudtegevuskulud.
p6hivara amortisatsioonija allahindlusenaon kajastatudmateriaalseja immateriaalsep6hivara
amortisatsioon.
tulud ja
ja vdetudlaenukohustuste
ja -kuludenaon kajastatudfinantsinvesteeringute
Finantstulude
kulud.

onlY
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SihtJinantseerimine
sihtfinantseerimine
saadud
Pdhivarasoetuseks
-pohiuara
.o.t rr.kr saaducl sihtfinantseerimine ning mitterahaline
Kuni 30.09.2007
abil soetatudvara on vdetud
on kajastatudbrutomeetodil,s.t siihtfinantseerimise
sihtfinantseerimine
saadudsummaon
finantseerimiseks
ning varadersoetamise
bilansisarveletema soetusmaksumuses
Soetatudvara
kui tulevasteperioodidetulu sihtfinantseerimisest.
kajastatudbilansiskohustusena
kohustusttulusse soetatudvara kasuliku eluea
kulusseja sihtfinantseerimise
amortiseeritakse
seotud tulud on kajastatudtulemiaruandesreal "muud tulud
jooksul. Sihtfinantseerimisegu
tegevusest".
alates01.10.2007avaliku sektoriiiksused'
iildeeskirjamuudatusele
Vastavaltriigiraamatupidamise
kelle p6hieesmiirgiks ot. omanikulekasumiteenirnineerandinakajastavadpdhivarasoetamiseks
"i tulunapohivarasoetamise'
perioodilvastal'usesIPSAS23 pohimdtetega'
sihtfinantseerimist
saadu-d
muutusegakajastataksepohivarasoetusekssaadudsihtfinantseerimist
Seosesarvestusp6him6tete
jbrgmiselt:
jaagid kontortihmas257 kantaksesealtviilja
kajastatudsihtfinantseerimise
1) kuni 31.12.2006
eelmisteperioodidejaotamatatulemisse;
Z) 2007. aastal saadud tiiiendav sihtfinantseerimine kajastatakse paranduskandega
kontoriihmast257iimber tuluks kontogruppi3 502;
paranduskandega.
ku.lumelimineeritakse
3) 2007.aastalarvestatudsihtfinantseerimise
(tuhandetes
Seosestilaltooduga on 2007. aasta aruandestehtud jiirgmised korrigeerimised
kroonides):

Bilansi kirje

Kajastatud2006.aasta
aruandes

Sihtfinantseerimine
2006.antatulem / toetused
Eelmiste perioodide tulem

.

Korrigeerimine seoses Korrigeeritud 2006.
arvestusp6him6tte
aastat
muutumisega

12 628

-t2 628

-20737

1 11 3 6

-9 601

| 492

1 65 5 4

15 06,2

0

sihtfinantseerimine
Tegevuskulude
T.gs,u.rrkr1rrd",ittf*utrtseerimisest saadudtulu on kajastatudtulemiaruandesproportsionaalselt
ja
kuludega.Tulu kajastamiselon rakendatudbrutomeetodit,s.t saadudtoetusi
,.lLgu seonduvate
seotud
eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega
komfenseeritavatkulu on kajastatudtulemiaruandles
real " muudtulud tegevusest".
tulud on kajastatudtulemiaruandes

l

siindmused
i . Bilansipiievaiiirgsed
ja asjaolud,rnis on selgunudaruandevalmimisekuuptievaks
.1" roif otlriisei teadaolevad
stindmused
'',
iarvesse
v6etudja esitatud.
nduetekohaselt
aastaaruandes
or raamatupidamise

Lisa 2. Rahaja pangakontod
5 838
rahajifiik kassason 181tuhatkrooni (2006:63tuhatkrooni),pangaarvetel
Seisuga31.12.2007
(2006:
40965
38 560 tuhatkrooni
tuhat-krooni(2006:q+iZ tuhatkrooni)ja investeerimisfondis
krooni).
tuhat
(2006:
45
520
tuhatkrooni),kokku 44 579tuhatkrooni
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Lisa 3. Nduded ja ettemaksed
tuhandeteskroonides

90 889
22 205
20 670
0
5 379
-55

100414
24 584
28 986
I0 414
3 4I9
-71

vastu
N6udedEestiHaigekassa
vastu
N6udedteisteostjate
t"
vii fu.f.r.ir.d
Muudnduded
eest
teenuste
Ettemaksed
^
- ostjatevastu 2
laekuvadnduded
EbatOenaoliselt

Nduded
ia ettemaksffioi<i<;lViitlaekumisedkoosnevadintressin5udestsummassztutratt.,@usEtulust28904tuhatkrooni

l6pul
hindamiseksviidi majandusaasta
raviteenuste
(2006:vastavalt l2rtuhat krooni, z0 54gtuhatkrooni.Ldpetarnata
Haigekassale
'12'2007
31
seisuga
arveteinventuur,mille tulemusenakajastatakse
liibi pooleliolevateraviteenuste
luludes'
.
aasta
raviteenused200T
kuid 2007.aastalteostatud
esitamata,
(aastakohta):
2 Ebatoenaoliselt
laekuvatenoueteosasostjatevastutoimusidjargmisedmuutused

Saldo perioodi algmes
Tiiiendavalt kajastatudallahindlus
Bilansist viilja kantud lootusetudn6uded
Ebatdeniiolisekshinnatud ndude laekumine

31.12.2001
-55
-39
0

31.12.2006

-r93
-6
100
44

L)

-71

Saldo perioodi l6Pus

-35

laekunud eelnevalt bilansist
Ebat6enlioliseks hinnatud n6uete laekumisi ja aruandeperioodil
44 tuhat krooni)' on
(2006:
viiljakantud lootusetuid n6udeid, summas +:l tuhat krooni
tulimiaruandes kaj astatudmuude tegevuskulude''rliltendusena.

Lisa 4. Varud
tuhandeteskroonides
Ravimid
Valmistoodang-veretooted
Majandusmaterjal
1
lisavahendid
operatsiooni
Proieesid,
Meditsiinilinematerjal
varud
Strateegilised
lnventar
Ettemaksed

K;il

'

,

5445
1145
605
11 663
7 382
381
224

.

2q.ss6.

4384
1059
'772
14 875
8 710
382
271

-lo4s3

tulemusenahinnati alla vtihekasutatud
r Aruandeperioodilviidi lribi varude liikumiste ia vaartustdEaliiflEille
on kajastatudreal ',ostetudkaubad,
tulemiaruandes
operatsioonilisavahendeidsummas2 052 tthai krooni, mis
(2006:I 396tuhatkrooni)'
teenused"
materjalid,

Lisa 5. Pikaajaline finantsinvesteering
AS V?ihiuuringute
N6ukogu 16.12.2004otsuse kohaselt osales SA P6hja-EestiRegionaalhaigla
summas 50 tuhat
Tehnoloogia Arenduskeskuse asutamisel omapoolse panusega aktsiakapitali
tuhat aktsiat nimivii?irtusega10
krooni. Sissemakseattsiakapitali tehti 11.01.200:t.omandati viis
aktsiakapitalist. Seisuga
krooni. sA pdhja-Eesti Regionaalhaiglaosalus moodustab 72,5yoettev6tte
6T2fihatkrooni.
31.12.2007oli AS vahiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuseomakapital
Foridentificationpurposesonly

3!tFnrvsrB

33145

SA Tewishoiu
N6ukogu 20.04.2006.otsusekohaseltosaiesS,\ P6trja-EestiRegionaalhaigla
loodudasutuse
tuhatkrooni,mis moodustab
pildipankasutamisel
panusega
summas1C)0
omapoolse
osakapitalist50yo,teise poole osatapitatirt m'aksisTartu ulikooli Kliinikum SA. Seisuga
oli SA Tervishbiupildipankomakapital3 776 tuhatkrooni,millest 1 888tuhatkrooni
3t.12.2007.
bilansis.
(50%)on kajastatudRegionaalhaigla

Lisa 6. Materiaalne Pdhivara
kroonides
tuhandetes
P6hivara riihm

Hooned ja Masinad ja
seadmed
elamud

Maa

L6petamata KOKKU
Muu
p6hivara ehitis ja
ettemaksed

Soetusmaksumus
Soetusmaksumusseisuga
31.12.2005
Soetatudpdhivara
Umberklassifitseerimine
Mahakantud p6hivara
Soetusmaksumusseisuga

3t.r2.2006
Soetatudpdhivara
Miiiidudja mahakantud
p6hivara
seisuga
Soetusmaksumus
3t.12.2007
Akumuleeritud kulum
Kulum seisuga31.12.2005
I
kulum
Aruandeperioodi
Miiiik j a mahakandmised
Kulum seisuga31.12.2006
Aruandeperioodikulum
Mi.ii.ikj a mahakandmised

31.12.2007

Kulum

17913
- 10 6 1

18689s
163393
1 83 2 8
-8 628

14674
9 836
0
- 14 3 8

7 022
9 95 3 0
-3624r
0

640396
34934r
0

11596s
0

409214
t29 364

359988
3 62 3 2

23 072
8239

70 311
146361

978610
320 196

-1r 332

-27392

-7 988

104633

stl246

92 956
23 009
0
0

338 849

0
0
0
0
0
0
0

)J )/J

49 6841
12 79tl
-I9tl
62 282]
217821

-s 2313
78830

388232

31.r2.200s
Jiiiikvtiiirtusseisuga
3r.12.2006
Jiiikviiiirtus

3t.r2.2001

1 ^ -

lLt

-47 985
30 038

216672

9 205

0
0
0
0
0
0
0

88194
43 329
-6 823
t24 700
59773
-7 s85
176888

-1403
tt 125
4 678
-1 491
t43t2

Jiiiikvfliirtus
Jiiiikviiiirtus seisuga

r r

-ll

1 250 82r

147083
59 446
-8 420
198109
86 235
-14314
270 030

92 956

289 165

9 87 0 1

5 469

7 022

493313

l 1 59 6 5

346990

235 288

tt 947

70311

7 8 05 0 1

104633

432 416

211344

1s726

216672

98079r

seisuga

ja lammutamisele
Seosesuue ravikorpuse ehitusega2006. aastal hin*tl frnutta-ae hoonekompleksi kuuluvate
hoone osade
kuuluvate
lammutamisele
suurendati
tulernusena
Hinnangu
minevate hoone osade Oiglast viiiirtust.
v6rra.
krooni
amortisatsiooni6 869 tuhande

2006.aastalehitati valmis ja v6eti kasutuseleajutine k66k, mis on m6eldud kasutamisekskuni Xry'erekeskuse arvel olnud p6hivarad ning
korpuse valmimiseni. Arvele on v6etud
Sotsiaalministeeriumiltsaadudkinnistud.Kapitaliseeritiosateostatudrenoveerimistoodest.
Aruandeaastalmtitidi Kivim6e kinnistu ja osteti J'.Siitiste tee 2I kinnistu. Jiitkati X-korpuse ehitust.
Kapitali seeriti osa 2007.aastalteostatudrenoveerimist66dest.
For identificationPurPosesonlY
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Regionaalhaigla
SA P6h-ia-Eesti

Lisa 7. Immateriaalne Pdhivara
tuhandeteskroonides

Immateriaalnepdhivara

Litsentsid

Soetusmaksumus
Soetusmaksumusseisuga31.12.2005
Soetatudpdhivaral
Soetusmaksumusseisuga 31.12.2006
Soetatudpdhivara2

Pooleliolevad

Tarkvara

Kokku

roiektid

| 632

452
0
452
0
452

1 180
13 5 6
2 536
901
3 437

0
821
821
2 038
2 859

2t0
90
300
90
390

256

578
1 155

0
0
0
0
0

466
4t1
877
668
1 545

seisusa3 1.12.2005
Jiitikviiiirtus

242

924

Jiiiikvii2irtusseisuga3 l J2.2006
31.12.20t1
Jiiiikviiiirtus

62

821
2 859

2932
s 203

seisuga 31.12.20A7
Soetusmaksumus
Akumuleeritudkulum
Kulum seisuga31.12.2005
kulum
Aruandeperioodi
31.12.2006
Kulum seisuga
kulum
Aruandeperioodi
3L.12.2047
Kulum sei
Jiiiikviiiirtus

32r
J t l

r52

r 959
2282

2 r7l
3 809
2 939
6148

| 166

d p r o j e k t i d o n : l ) r a d i r r l o o g i a i n f o s t i s t e e m m a k s u m u s e g atuhat
6 5 1 krooni ja
Abacus2maksumusega170 tuhat krr:oni.
raamatupidamisprogramm
t lmm#riaalse pOiivara pooleliolevad projektid on: 1) labori infosiisteem maksumusega1 lSStuhat krooni; 2)
4)
radioloogia infosiisteemrnukru*ur.ga qgS tutratkrooni; 3) patoloogiainfosiisteemmaksumusega639 tuhat krooni;
aruandluskeskkonnainfosiisteem fi uurutamine) 37 tuhat kro'oni.

Lisa 8. Laenukohustused
kroonides
tuhandetes

3t.12.2007

Lepingu nr. Tiihtaeg
sdlmimiseaeg

Intress

EestiHaigekassa

nr.020 01.06.200ti 4%
28.12.r995

EestiHaigekassa

laenuleping 30.08.2008 0%
20.04.1994
nr. IL 05/3 31.12.202:'0,22yo+
I]URIBOR
08.06.2006

Bank
NordicInvestment
Kokku

sh pikaKohustus sh liihikokku ajalineosa ajalineosa

306

306

3 090

3 090

234600

0

234600

231 996

3 396

234600

Eestikroon.Nordic
alusvaluutaks
kohaselton laenukohustuste
laenulepingute
EestiHaigekassa
EUR.
InvestmentBank laenulepingukohaselton laenulepingualusvaluutaks

3t.12.2006
Eesti Haigekassa
Eesti Haigekassa
Eesti Haigekassa
Nordic Investment Bank

foknr

Tlhtaeg
Lepingu nr.
sdlmimise aeg

Intress

sh pikaKohustus sh liihikokku ajaline osa ajaline osa

956
01.06.2008 4%
nr.020
28.12.1995
4 290
laenuleping 30.08.2008 0%
20.04.1994
30.11.20072!,,tyo+6kuu 3 084
nr.0l4
]EUzuBOR
21.12.1995
nr. IL 05/3 31.12.20250,22o/o+ I 56400
]EURIBOR
08.06.2006
164730

650

306

l 200

3 090

3 084

0

0

1 5 64 0 0

4934

L59796

3514s
-*ry,rysl,gvrg_rfg

94 219
2007. aastalostetiJ.Siitiste teeZl kinnistu, vastavalt ldnnistu miiiigilepingule on kajastatud
tuhat krooni pikaajalise kohustusena.

Lisa 9. Kapitalirent ja kasutusrent
Kapitalirent
kroonides
tuhandetes

sh PikaKohustus sh liihiosa
aialine
osa
aline
kokku
lntress
sdlmimise aeg Tflh
31.12.2007
l0 482
fAS NordeaFinance 20044273 30.12.20110,35%+6kuu
EURIBOR
30.12.2004
307
676
0,35%'+6kuu
20050455 15.02.2010
Finance
Nordea
2 AS
EURIBOR
t6.02.2005
6 882
2 060
8 942
3 AS NordeaFinance 20050591 15.02.20120,35%'+6kuu
Lepingunr.

22.02.2005
4 AS NordeaFinance

wffiH

EURIBOR

258

20050456 28.02.20100,35%r+6kuu

02.0r.2006

310

EURIBOR

21303

s296

16007

sh pikaKohustus sh liihi-epingu nr.
osa
aialine
osa
aialine
kokku
sdlmimiseaeg T?ihtaeg Intlress
31.12.2006 -omt
-l%
0
40
40
t-oz kuni ts.06.2007
1Instrumentaarium
oM-l5-02
Medical OU
17.06.2002
116
r16
2002-0398FL01.09.2007 6,"220
2 Siemens
ou 22.10.2002
Finantseerinsute
3 AS NordeaFinance 20044273 30.12.20110,!i596+6kuu 17 939

30.r2.2004
4 AS NordeaFinance

EUIUBOR

20050455 15.02.20100,359lo+6kuu

r6.02.2005

EUlUBOR

0,359lo*6kuu
s as Noro.aFinance 20050591 15.02.2012

22.02.2005
6 AS NordeaFinance

wffi

10950

2 008

8 942

820

252

s 68

26 619

5317

21302

]EUlUBOR

20050456 28.02.20100,359lo+6kuu

02.01.2006

676

976

EURIBOR

For identificationpurposesonly
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Allj6rgnevas tabelis on esitatud andmed seisuga 31.12.2007kehtivate kapitalirendilepingute alusel
renditud pdhivaradekohta:

ADU lisaseadmetega
I Anesteesiakomplekt
Mobilett Plus HP
2Mobiilne rontgeniseade
3 PerifeerneangiograafAXIOMA
4 tk, S/5i
4 Datex Ohmedaanesteesiamonitorid
kesktoojaam,
Printer HP Color LaserJet3700
5 Kompuutertomogtaaf LightSpeed 16 PRO
(Cardiac)(vaatalisa 16)
6 Reanimobiil Mercedes-Benz316 CDI Sprinter
Kokku

JiiiikSoetusJiiiikSoetusmaksumus
maksumus
maksumus
maksumus
3t.12,,2007 31.12.2007 3r.t2.2006 3r.12.2006
A<
448
0
448
140
764
0
764
9 71]I
t6 648
6 382
16 648

1 430

548

I 430

r 406

r3810
872

5 063
582
t2 575

1 38 1 0
872
33972

7 825
756
19883

33 972

Kasutusrent
Kasutusrendi makseid on aruandeaastatulemiaruandeskajastatud kogusummas 5 532 tuhat krooni
sh rent transpordivahenditeeest 635 tuhat krooni; majandusseadmeteja tarkvara eest 1 510 tuhat
krooni ning meditsiiniseadmeteeest 3 387 tuhat krooni. (2006: vastavalt 4 4I5 tuhat krooni,304
tuhat krooni,2 228 tuhat krooni, 1 883 tuhat krooni).
2007. aastalsaadikasutusrendilepingutesttulu 3 653 tuhat krooni.
Seisuga 31.12.2007kehtivatest mittekatkestatavatestkasutusrendilepingutestliihtuvalt on jiirgmiste
perioodide kasutusrendikulu 5 378 tuhat krooni.

Kasutusrenditingimustelon asutusviilja rentinud cit 5.3Vohoonetest,mille soetusmaksumusedja
j iiiikviiiirtusedon 3| .12.2007sei sugaj iirgmised:
tuhandeteskroonides
Hooned
Kasutusrendileantud vara soetusmaksumuses
Kasutusrendileantud vara b ilansiline i ii2ikviilirtus

3L.12.2006
3t.r2.2007
t4 r39
16s78
l1889
1 41 1 1

Mittekatkestatavatestkasutusrendilepinguteston asutuseltulevikus saada4 451 tuhat krooni.

Lisa 10. Vdlad ja ettemaksed
tuhandeteskroonides

31.r2.2007
V6lad tarnijatele
V6lad toovdtjatele
1
Maksuvdlad
Muud kohustused
2
Saadudettemaksed
V6lad ja :ettemaksed kokku

t40 171
72 034
49 767
4 629
182
266783

3t.12.2006
166877
54 159
40 494
2 255
377

264t62

For identificationpurposesonly

EllEngtsr*YeuN&,_ 37t4s
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I Maksuv6ladjagunevadmaksuliikideldikesjiirgmiselt:

3r.r2.2007
Sotsiaalmaks
Uksikisikutulumaks
Tdiituskindlustusmaks
Kogumispensionimakse{
Muud maksud
,;,:;

3r.12.2006

3 06 5 5
1 61 1 4
I5t

1 139
I t22

?4 470
1 31 8 1
587
87s
1381

2 Saadud ettemaksed on rentniku iiiiri ettemakse.

Lisa 1L. Sihtfinantseerimi$e
Tegevuskuludesihtfinantseqriminekoosneb:
tuhandeteskroonides
Periood

31.12.2006 Laekumine
0
400
varu
2004 Tervishoiuamet
0
5
AN
2006 RavimuuringEU
r20
0
2006 Teadusfondgrandi
10
0
finantseerimine
2007 Diamedica Ver
0
1
2006 Koolitus(M. Maser
-26
48
ur'
2006 Rahvusvaheline
",.,
'
22
ienergiaagentuur
2006 Rahvusvaheline
0
5
koolitus
2007 Diamedica - Patol.
162
0
iooni valve
2007 Kiirituskeskus- kii
22
0
finantseerimine
2008 Baxter Verekesk
20
0
idetoetusfond
2007 TarmoValgepea
I
r79
0
kaitsevahendid
2008 Tervishoiuamet
2251
0
2008 Tervishoiuamet -

sihtfi ntseeriia

Kulu

3r.12.2007
400
0
50
10
0
20
0
0
0
22
20
I r79
2251

0
5
70
0
1
2
0
5
t62
0
0
0
0

ourse Current Trends in the Radiation

j.
raamesvahendatud
Oncologyof Lung Cancer"Z]f f liou 200 tulemiaruandesei ole kajastatudkoosttidprogrammi
$€

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

"
r u ,
i
, '

t

;:"",lTE
a

'lauxJ

fil]|lits
,,t:*ti:*t+l:3
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SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla

on eelmisteperioodidefirlemissekantud30.09.2007:
Pdhivarasihtfinantseerimine
Eelmiste
perioodide
31.12.2006
tulem
31.12.2006

Sihtfinantsee

Periood

0

2001

Eesti-SoomeArijuhtide Utring

Ann^
Lvvr

RahvusvahelineTuumaenergiaAgentuur
Kiiritusravi Planeerimissiisteem
TV3 ,Kes tahab saadamiljoniiriks" miingu
toetus Kiiritusravi Planeerimissiisteemis
ostuks
RahvusvahelineTuumaenergiaAgentuur
Simulatsioonilaseritesiisteem
Ameerika Uhendriikide Humanitaar
Assotsiatsioonilt sdiduautoDODGE RAM
250 v.1.1992
Iseseisevdosimeetrilinestisteem,tiiiendus
TuurnaenergiaAgentuur
|.anvusyfeline
Lineaarktrrendi
RahvusvahelineTuumaenergiaAgentuur
Kiiritusravi liihiravi planeerimisesiisteemI
RahvusvahelineTuumaenergiaAgentuur
Kiiritusravi liihiravi planeerimisesiisteemII

2003
.nn,r
Lvv+
2004
2006
2006
AA,
zuuo
^AA,
zuuo

2006 Verekeskusevllisabifinantseerimine

546

546

0
0

263

263

r64

t64

20
517

20
517

0
0

2720

2720

0

3008

3008

0

t326
131

1326
131

0
0

Sotsiaalministeerium
3 933
3 933
X-komuse
' : ehitus
l ,'].-,:rrliii=":i',,rlt.:,.:1
i,'.'.'t1,it:.lZ'e}ii1.,.,{,$:.:{:r't
;.,r,,
Koekn
l'uvo

'r

o
tl0

Lisa 12.Tegevustulud
tuhandeteskroonides, aastakqhta

31.12.200731.12.2006

ffi.=

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

.i:i-,.i:. i:'1
:l
:r:1 l
:aJ:'\;l':r.-l:
,::t"-'t:.-.1.i'
.!.r.ji

T*r edailest
kiirabi
resistrid
TtM,h{e*a#e
raviteenuslepingualusel
ennetusravi
teenusmuudelepingutealusel

r

..,.'..i.==11fi!i,*

t?:ra;it

lzs'w
31155
1236
i
!,2&tffi7
1 186860
3 116
27 864
3 997
I

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

tulud omavalitsustelt
teenusemiitik teisteletervishoiuasutustele
j a veretee4ristuse
teenustemi,iiik
veretoodete
visiiditasu,voodipiievatasu
kindlustusfirmadel
raviteenusasutustele,
muudtasulisedtervishoiuteenused

22€64
21029
| 025
966$r
937098
2676
24452
2 105

ril2 34S
39164

94tro
3s405

29 597
14023
8 427
1 71 9 8
3 939

21 615
7 78r
7 721
1 84 8 5
3 9s3

EMTAKkoodile8610.
summavastrab
Tegevustulude
67 638tuhat
2007.aastalmiiiidudKivimiiekinnistusummas
onkajastatud
Muudestegevustuludes
krooni.

onlY
PurPoses
For identifrcation
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Lisa 13.Tegevuskulud

n

aasta
kroonides,
tuhandetes
31.12.2ffi6

[l
Il

r29 426
58208

sh ravimid,vaktsiini4verija
kokku
meditsiinitarvikud

120 146
24 4r9

meditsiinilisedmaterjalid
ostetudmeditsiiniteenused

tl

n

1938s
5 t77
5 85 1 3
2lr
6999
297r
104s6
12277
15440

sh toitlustamine
tekstiilpesu
pesupesemine,
kinnistute ja hoonete

Il

renditud ruumideti
transpordikulud
mittemeditsiinilisedtee
IT kulud
btirookulud

ft
tl

varade hooldusja

t66tajategaseotudkulud (
tervisekaitse)
esinduskulud

Il
l.l
|.l

6 469
r 59

68 904
3 236

il fi5

rl

Lisa 14.T66jdukulud
tuhandetes kroonides, aasta

3r.12.2006
t6iitasu
sotsiaalmaks
tdtrtuskindlustus
kulu (
puhkusekohustuse
erisoodustus(koos

tl
il

tulemustasueraldis(

|'l

n

I

97
a)

t-ja

375795
t24 016
I tt7
4268

)

4957

49

2999

fit

tIJ

[l {Y
*

482 |
1 5 9I

For,

1I

40t45

n
tl
tl

Aruandeperioodilarvestati
Juhid,n6ukogu,pdhitegevusej
Tippspetsialistid
Abispetsialistid
Hooldustd0tajad
Arnetnikudiamuud

|l
|"l
[l

Lisa 15. Finantstulud ja
Finantstalud
tuhandeteskroonides,aasta

tl

Lisa 16.Bilansiviiline

ff

(rfu

nW
ro
tl

3t.r2.2006
| 939
9s 1
0

Intressikululaenudelt
Intressikulukapitalirendilt
Muud finantskulud

il ffi

il

0
902

Finantskulud
tuhandeteskroonides,aasta

tl
il

|l

3r.12.2006

Finantstulukapitaliosaluse
Pildipank
lntressituluddeposiitidelt

l.1
Il
Il
il

ft

31,12.2W6
25 670
168803
r05782
48217
27 323

tuhandeteskroonides

31.12.2006
3 57 1 6
| 262
9 841
5 624
6 662
5 448

Meditsiiniline kiiibevara
Biirooseadmed
MOiibel
Majandusinventar
Pehmeinventar(pesu)
Muud

Bilansiv6line k?iibevaraon

vastutavateisikute

ry
ffi*&

d*a
q*"#

w
[l ff

Lisa 17.Bilansiviilised
2007. aastal anti vllja

T
Rahvusvahelisele

13830 tuhat

ine,mille sisuksonI
For

EII

-

kehtivusega01.08.2008

i ost.
only
41t45
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Lisa 18. Tehingud seotudosapooltega
Seotud osapoolteks on juhatuse ja ndukogu liikme,d ning nendega seotud ettev6tted, v.a need
ettev6tted,mille tile puudubjuhatuseja n6ukogu liikmetel oluline m6ju ja kontroll.
Juhatuseliikmetele makstavad tasud 2007. aastal mLoodustasid3 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 suurusessummasltretket ZSOtuhat krooni), kui ndukogu kutsub ta ennetiihtaegselttagasi,
u.u lnfrrt, kui tagasikutsumine oli tingitud juhatusre liikme poolt sihtasutuse huvide tahtlikust
kahjustamisest.
N6ukogu liikmetel ei ole lahkumishiivitist'
SA p6hja-Eesti Regionaalhaiglaon ostnud ning rniitinud kaupu ja teenuseidjiirgmistelt(-1e) seotud
osapooltelt(-le):
Miiiigid
kroonides,aastakohta
tuhandetes

31.L2.2007 3r.12.2006
Juhatuseliikmetegaseotudettevdtted
N6ukoguliikmetegaseotudettev6tted
Kokku

49
2603

96
9

2652

10s

Ostud
kroonides,aastakohta
tuhandetes

3r.12.2007 3r.12.2006
6 118
160
6278

liikmetegaseotudettevdtted
Juhatuse
N6ukoguliikmetegaseotudettev6tted
::'
Kokku

1 01 2 1
68
10189

seisuga31.12.2007seotudosapoolte
Nimetatudtehinguteston SA P6hja-EestiRegionaalhaiglal
ridadel n6uded ostjate vastu ning
vastu ja ees jiirgmised nouded ja kohustused(trrajastatud
tamijateees):
kohustused

Nduded
tuhandeteskroonides

3r.12.2007

31.12.2006

t22
185
307

Juhatuseliikmetega seotudettev6tted
Ndukogu liikmetega seotudettevdtted
:
Kokku

5
0
5

Kohustused
tuhandeteskroonides

3r.12.2007 3r.12.2006
321
397
1
0
321
398

Juhatuseliikmetega seotudettevdtted
N6ukogu I i ikmetegaseotudettevdtted

Kokkri
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s6lrunnn ru AUDIIToru.lAnnlousorsus
SA POhja'EestiRegionaalhaiglan6ukogule
mis sisaldabbilanssi seisuga
aastaaruannet,
oleme auditeerinudSA pohja-EestiRegionaalhaiglaraamatupidamis,e
omakapitali muutuste
kasumiaruannet,
majandusaasta
31. detsember 2007 ning eeltoodudkuupiieval idppenud
kokkuvotet ning
peamiste
arvestuspdhimotete
kasutatudl
koostamisel
aastaaruande
aruannetja rahavoogudea-ruannet,
identifitseerituna
poolt
lisatud meie
muid seigitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamiseaastaaruanneon
j
kbesolevaleiireldusotsusele.
Juhatuse kohustusedraamatupidamiseaastaaruundeosas
6iglane esitamine kooskdlas Eesti hea
Juhatusekohustuseks on raamatupidamiseaastaaruandekoostaminerning
kujundamineja tdcis
sisekontrollisiisteemi
raamatupidamistavan6uetega.Selie kohustusehulka kuulub asjakohLase
pettustest
vdi vigadest
ja
ilma
esitamise
koostamise
hoidmine, mis tagab raamatupidamiseaastaaruandekorrektse
ja
ning antud
rakendamine
valimine
arvestusp6himdtete
tulenevate oluliste viilirkajastamisteta, asjakohaste
tegemine'
hinnangute
tingimustesp6trjendatudraamatupidamislike
Audiitori kohustused
aastaaruandekohta. viisime auditi liibi
Meie kohustusekson avaldada auditi pdhjal arvamust raamatupidamise
n6uavad, et me oleme vastavuses
koosk6las rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.Need standardid
pShjendatud kindlustunde' et
eetikan6uetega ning et me planeerime ja viime auditi labi omandamaks
ei sisaldaolulisi viiiirkajastamisi.
aastaaruanne
raamatupidamise
ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi
Audit hOlmab raamatupidamiseaastaaruandesesitatud arvniiitajate
protseduuridetrglt ja sisu soltuvadaudiitori
Nende
liibiviimist.
protseduuride
kogumiseksvajalike
t6endusmaterjali
vdib sisaldadapettustestvoi vigadest
aastaaruanne
et
raamatupidamise
risfidele,
sealhulgashinnangust
otsustustest,
kavandamiseksv6tab audiitor nende
tulenevaid olulisi vaeirkajastimisi.Asjakohaste uua'iti protseduuride
aastaaruandekoostamiseksja esitamiseks
riskihinnangutetegemisel"u*"rr" 6ige ja diglase raamatupidamise
et avaldadaarvamustsisekontrollitulemuslikkusekohta' Audit
kuid mitte sell-eks,
juurutatudsisekontrollisi.isteemi,
juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute
h6lmab ka kasutatud arvestusp6himdteteasjakohasuse,
hindLamist'
iildise
esituslaadi
p6hjendatuseja raamatupidamiseaastaaruande
ja
me'iearvamuseavaldamiseks'
Usume, et kogutud auditi tdendusmaterjalon piisav asjakohane
Arvamus
olulistes osades diglaselt SA P6hja-Eesti
Meie arvates kajastab lisatud raamatupidamiseaastaaruannekdigis
ning sellel kuupiieval lOppenudmajandusaasta
Rlgionaalhaigla finantsseisunditseisuga 31. detsember 2007
fi nintstulemustja rahavoogusidkoosk6lasEesti hea raamatupidamistavaga.
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aruanne2007
Majandusaasta

JUHATUSE JA NOUKIOGUALLKIRJAD MAJANDU$AASTA ARUANDELE
ja
juhatuson koostanud
tegevusaruande
2007. aastamajpndusaasta
Regionaalhaigla
SA Pdtrja-Eesti
aastaaruan{e.
raamatupidamise
/1
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Juhatuseliige
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N6ukoguonjuhatusepoolt
raamatupidamise
heakskiitnud.
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aruande,mis koqsnebtegevusaruandest
majandusaasta
ja
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