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1 TEGEVUSARUANNE

SA POhja-Eesti Regionaalhaigla (ed.aspidi: Regionaalhaigla) on tervishoiuasutus, mille
p6hitegewseks on osutada eriarstiabi valdaval enamikul arstlikest erialadest, olla
tervishoiutddtajate diplomieelse ja tiiiendiippe baasiks ning tegeleda tervishoiualase teadustciriga.

Regionaalhaiglal on kaks tegevustaset: piirkondliku haigla funktsioon - arstiabi antakse k6igis
piirkondlikes haigekassades ravikindlustafud isikutele kdigist Eesti maakondadest, ning keskhaifla
funktsioon - samaselt kahe Tallinna koskhaiglaga teenindatakse Tallinna ja selle liihitimbruse
elanikke. Kiirabiteenuse osutajana on Itegionaalhaigla erakorralise meditsiini alase turvalisuse
tagaj aks Harj umaa elanikele.

Lai teenuste valik ja kvalitatiivselt k6rgel tasemel haigekiisitlus tagab Regionaalhaiglale patsientide
rohkuse, mille tulemusel saavutatud ressursside koormatus tagab majanduslim iruniivsuse, sh
<icipiievaringse eriarstiabi osas. Ulatuslik kliiniline kogemus on aluseks ravikvaliteedile. Teatud
erialadel, nagu kardiotorakaalkirurgia, neurokirurgia, suu-, niio- ja loualuukirurgia, hematoloogia ja
onkoloogia, on raviteenuse osutajateks Eestis ainult Pohja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Utit<ooti
Kliinikum.

Peamised arengud
SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla arengukava miiiiratleb aastateks 2010-2012 on haigla peamisteks
arengusuundadeks:

I ) ravitegevuse infrastruktuuri ratsionaliseerimise j a kaasaj astamise j iitkamine ;
2) tehnoloogilisse innovatsiooni panrustamine;
3) aktiivravi ltibilaskevdime kasvatamine statsionaaris ning vdimsuste kasvatamine

ambulatoorses j a ptievaravis;
4) olme- ja teenindusstandardi arendamine;
5) kliiniliste kompetentside markeerimine, koordinatsiooni ja koost<i6 edendamine

ravidiagnostilises ruumis;
6) professionaalsusesse ja meeskondadesse panustamine ning
7) koost60 edendamine rahvusvahelises m66tmes.

K6ikide haiglate tegevust ja majandustulemusi m6jutas 2010. aastal oluliselt 2009. aasta novembrist
rakendunud hinnakoefitsient haigekassa hinnakirjale (0,94 rakendus alates 15. novembrist 2009),
millele lisandus tiiiendav radioloogia teenuste hinnakirja timberkorraldusest tulenev tulude langus.
Samas andis see haigekassale vdimaluse tliendavaks ravijuhtude arvtr finantseerimiseks.

V6neldes ravimahtude pidurdamisega 21009. aastal tuli Regionaalhaiglal 2010. aastal tegeleda
ravimahtude suurendamisega, mis dnnestus nii statsionaarses (peamiselt siseerialadel) ja ptievaravi
(piievakirurgia) valdkonnas kui mitmetel erialadel ka ambulatoorses valdkonnas. Valdavalt
saavutati ravitud haigete arvu kasv lAbi ttt6 intensiivsuse kasvu (voodihdive t6us 3%), psiihhiaatria
kliinikus avati oktoobrist tiiiendav 30 voodikohaga osakond. Ambulatoorse t66 osas tekkis
ootamatul jiirsk erakorraliste haiget p66rdumiste kasv alates suvekuudest, mis on t6stnud
erakorralise meditsiini osakonna ja valvearstide igapiievast t66koormust miirkimisviiiirselt.

2010. aastal jaanuaris jdudis ldpule MustamEie korpuse juurdeehituse, X-korpuse, ehitus, mis on
esimeseks etapiks uueneva Mustamiie meditsiiniliruraku rajamisel. X-korpuses toimub k6ige
tehnoloogiamahukam osa ravit06st ning sellega parendatakse oluliselt k6rgtehnoloogilise plaanilise
ning erakorralise arstiabi ktittesaadavust ps4 800 0001e Regionaalhaigla teeninduspiirkonnas elavale
Eesti elanikule.

Viiekomrselise hoone 29 807 m2-l said uued ruumid 18 saaliga operatsioonikeskus, 4O-kohaline
intensiivravi keskus, nukleaarmeditsiini osakond, 3O-kohaline erakorraline sisehaiguste osakond,
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erakorralise meditsiini keskus, radioloogia keskus, kiiritusravi keskus, haigla apteek ja
sterilisatsioonitalitus. Hoone kasutusele v6tmine toimus I kvartali jooksul.
Alustati ka infrastruktuuri rekonstrueerinriskava II etapi projekteerimisega, mis hdlmab C-korpust
ja patoloogia korpust ning teostati osaliselt rekonstrueeritava ala vabastamiseks vajalikud ajut-ised
iimberkolimised (polikliinik).
Tulenevalt 2009. aasta otsusest koondada onkoloogiaalane tegevus Hiiu 44 korpusest Mustamiiele
kiirendatud korras (varasema kava kohaselt 2013), tuli tuua Hiiu 44 vabanevatele pindadele
jiirelravi kliinik Keila haiglast ja v66randada Keila haigla; realiseeriti ka suur osa selleks vajalikust
ettevalmistavast remondikavast Mustamiiel (B-korpuses remonditi 7 statsionaarset osakondajja mis
jAtkub nii Mustamiiel kui Hiiul kaveel 2011. aastal. Aastaviimastel ptievadel kolis Musiamiiele
kogu Hiiu kirurgiline (kolm osakonda), arestesioloogiline (sh intensiiwavi) tegevus ning valdav osa
diagnostilisest tegewsest. Keemia- ning kiiritusravi osakondade kolimine toimub 2011. aasta
aprillis. Remontidega kaasnevad kolimised pingestasid uiiendavalt statsionaarsete osakondade trj<id.
Miitigikonkursi tulemusel s6lmiti 14. de,tsembril 2010 v6la6iguslik teping Keila haigla miiiigiks
2011. aasta aprillis AS-ga PJV (miiiigihind 25 miljonit krooni).

Kirjeldatud tegevustega on Regionaalhaigla viinud ellu miirkimisviiiirse osa haigla infrastruktuuri
optimeerimise kavast, mida hakati kavandama koostrids Sotsiaalministeeriumiga juba haigla
asutamisest (2001) peale ning mille tuumikarendusi (X-korpuse ehitus ning C- ja patoloogia
korpuste rekonstrueerimine) toetatakse ka ERF (Euroopa Regionaalarengu Fond) rahastamisega.

Toomaks selgemalt esile Regionaalhaigla juhtivat rolli onkoloogiliste haiguste ravis ning seoses
vastava tegevuse iiletoomisega Hiiult Mlustamiiele loodi haigla juhtimisstruktuuris uus kliinik -
onkoloogia- ja hematoloogiakliinik senLini sisehaiguste kliiniku koosseisus olnud kiiritusravi.
keemiaravi ja hematoloogia osakondade baasil. Kliiniku juhatajaks valiti dr Vahur Valvere.
Ldppenud ttitileping (5a) pikendati jiirgrniseks perioodiks kirurgiakliiniku juhatajal dr Leonhard
Kukel, anestesioloogia kliiniku juhatajal dr Andrus Remmelgal, psiihhiaatriakliiniku juhatajal dr
Kaire Aadamsool. Sisehaiguste kliinikule valiti uus juhataja dr Toivo Laks.

Siiilitamaks investeerimisvbimekust tuli haiglal hinnalangusest tulenevalt tegeleda tegevuskulude
viihendamisega. Vtiltimatu kiirbe palgafondis (2010. aastal -7o , 2009. aastal -6 yo), mille maht
langes peaaegu 2007. aasta tasemele, realiseeriti liibi todkohtade koondamise (l l4), enamuse
palgastisteemi osaks olevate lisatasufonclide peatamise ja kohustuslike palgata puhkuse piievade.
Samas t6usid tOomahtude kasvust tingituna ravikulud ning hoonetega seotud nn karbikulud X-
korpuse kaivitamise ning uute hoonete .ia seadmetega kaasnevate hoolduskulude t6ttu. Oluliselt
m6jutas kulusid elektri energia kallinernine (Mustamiie ravikorpuse osas tekkis kohustus osta
elektrienergia vabaturult - maksumuse kasv vdrreldes I kvartaliga 65%) ning ka uue hoone ja
remonditud pindadele soetatud uus sisusfirs.

Regionaalhaigla suutis sdilitada ka olulisemaid arenguprioriteete teenuse arenduse, kvaliteedi,
infostisteemide j a teadus-arendustegewse, valdkondades.

Personalijuhtimine
Aastal 2010 m6jutas personalivaldkonna tood sarnaselt 2009. aastaga pingeline eelarve.
Tegevusmahtude siiilitamisega samaaegselt tuli viihendada personalikulusid, mis seadis
organisatsiooni ette keerukad td<ikonalduslikud ja optimeerimisalased otsused.

2010. aastal jdtkusid Regionaalhaiglas ehituste ja remontidega seotud iimberkonaldused - X-
korpuse valmimine ja suuremahulised remondid on oluline haigla strateegiline eesm?irk kaasaegse
t<idkeskkonna viiljaarendamiseks, kuid jrftlimisalaselt eeldas nimetatud protsess vdga pdhjalikku
planeerimist ja korraldamist eesmiirgiga tagada k6rgtasemel arstiabi osutamine ka muudatuste
perioodil. Hiiu korpuse teatud struktuurriiiksuste ja inimeste toomine Mustamiie korpusesse oli
oluline muudatus patsientidele kuid samuti oma triritajatele, kellel tuli kiiresti kohaneda uue
tddkeskkonna j a tddkonaldusega.
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Kena traditsioonina anti liiinudki aastal viilja noore arsti stipendiumid ning tunnustati tublimaid
sekrettire, ddesid ja hooldajaid. Siigiskonverentsil omistati diagnostikakliini-ku patoloogiakeskuse
Hiiu osakonna tilemarst dr Agu Lippingu'le Grand Man tiitel panuse eesi Regionaalhaigla
arengusse.

Tunnustust on pdlvinud meie t66tajad ka haiglavtiliselt. Tallinna parima arsti tiitliga tunnustati
kauaaegset intensiiwavi ja kiirabististeerni arendajat, Eesti piiiistemeeskonna asutajaliiget dr Ulo
Kivistikku. Tallinna parima 6e tiitliga tunnustati diagnostikakliiniku iilemdde Elena Mahhovat.

Kvaliteedijuhtimine
2010. aastal jiitkati nii asutuses iildiselt kui ka struktuuriiiksuste kvaliteedijuhtimissiisteemi
arendamist. Keskenduti uute kvaliteedististeemide viiljatddtamisele, protsesside
standardiseerimisele (sh viidi liibi auditeid), patsiendiOpetuste koostamisele ning organisatsiooni
kiisiraamatu dokumentide koo stamisele j a olemasolevate aj akohastamisele.
Olulisteks suuremateks projektideks olid. laboratooriumi akrediteerimine, allogeensete veresoonte
siirdamise tegevusloa saamine Ravimiametilt, organdoonorlusega seotud kvaliteedisiisteemi
vtiljatddtamine, haigla protsessimudeli ja kvaliteedistrateegia kinnitamine ning valuravi kasitluse
dokumenteerimine. Uroloogia osakond siai Euroopa erialaseltsi (EBU) tunnustuse rahwsvahelisel
tasemel aktsepteeritud oskuskeskusena. 2010. aastal anti viilja 34 eesti- ja venekeelset
patsiendiOpetust.

Teadus- ja arendusalane koostiiii
Traditsiooniks on kujunemas Regionaalhaigla loodud tervishoiumaastikku mojutavad
interdistsiplinaarsed ja koostci<iseminarid, nt haigla siigiskonverents, erakorralise meditsiini
kevadkonverents, interdistsiplinaarne sernLinar,,Neer", sisehaiguste kliiniku teabeptiev perearstidele,
psiihhiaatriakliiniku stigiskonverents j ne.

Endiselt jtitkatakse koost<icid nii teiste haiglate, Tallinna Tehnikaiilikooli Tehnomeedikumi
Viihiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse kui ka Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga.

Teadustdi)
Regionaalhaigla kardioloogiakeskus, kirurgia- ja anestesioloogiakliinik osalevad koostdris Tallinna
Tehnikaiilikooli (TTU) ja ELIKO 'l'ehnoloogia Arenduskeskusega teadus-arendusprojektis
,,Biosignaalid meditsiinilises diagnostilas". Kardioloogiakeskus osaleb koost<ids TTUga ka
koronaararteri t6vega patsientide arteriaalse jiiikuse hindamise uuringus. Kardioloogiakeskus osaleb
aktiivselt ka Eesti Miiokardiinfarktiregistri tegevustes.

Koostdds ttU tehnomeedikumi Biomeclitsiinitehnika instituudiga osales Regionaalhaigla dialtitisi
ja nefroloogia osakond Eesti Teadusfondi grandi r&rmes uuringus ,,lJudne optiline meetod
ureemiliste toksiinide - alatoitumuse ja lkroonilise pdletiku ning siidameveresoonte haiguste riski
potentsiaalsete markerite monitooringuks". Sama osakond osales ka Haridus- ja
teadusministeeriumi teadusfondi grandi raames uuringus ,,Biosignaalide interpreteerimine
meditsiinitehnikas' o.

Koost<itis Vtihiuuringute Tehnoloogia Ar,enduskeskusega osaleb onkoloogia-ja hematoloogiakliinik
rinnavtihi ja kolorektaalvfii molekulaardiagnostiliste mudelite vtiljatddtamisel.

Tallinna Tehnikaiilikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi teadusfondi grandi raames osales
Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku kutsehaiguste- ja tdcitervishoiu keskus aastatel 2007-2010
uuringus ,,Eosinofilopoeetilised mehhanismid hingamisteede pdletikus astma korral".

Haridus- ja teadusministeeriumi teadusfondi grandi riurmes osaleb sisehaiguste kliiniku
kutsehaiguste- ja tOdtervishoiu keskus azrstatel 2009-2010 uuringus ,,siisteemse pdletiku markerid
kroonili ste obstruktiivsete kopsuhai guste korral".
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Sisehaiguste kliiniku neuroloogiakeskus iihines Euroopa tromboliitisi registriga.

Regionaalhaigla psiihhiaatriakliinik osaleb koostricis Tallinna Tehnikatilikooli
Biomeditsiiniinstituudiga depressiooni hindamises (koostd<i fturmes on Regionaalhaigla
registreerinud patendi) ning koost66s Geenivaramuga psiitihikahiiiretega isikute andmlte
kogumises.

Anestesioloogiakliinik jiitkas intensiiwavi tegevusindikaatorite vordlusanaltiisi Soome keskustega.

Ravimite kliinilised uuring ad
2010. aasta jooksul alustati Regionaalhaiiglas 22ravimi kliinilist uuringut (2009. aastal 2B), aasta
l6pus oli kiiimasolevate uuringute arvuks 73 (2009. aastal 78).

2010. aastal laekus tulu veidi tile 4 milj,oni krooni, mis on 2%o enam kui 2009. aastal. Ule poole
teenitud tulust oli seotud sisehaiguste kliinikus toimuvate uuringutega, lisaks on suurenenud tulu
lisateenustelt.

Kuigi v6neldes 2009. aastaga jiii kiiimasolevate uuringute ja uute alanud uuringute arv veidi
viiiksemaks, siis ntiitab tulude suurenendne tddkorralduse muudatustest tulenevaid edusamme -
uuringute alustamine toimub kiiremini, samuti kasutatakse deteenust iiha enamates uuringutes
Mustamtie korpuses. Tiinaseks on kujunenud Regionaalhaigla kvaliteedimiirgiks uuringuravimite
n6uetekohane kiiitlemine haiglaapteegis, sielle standard on kdrgeim Eestis.

Regionaalhaigla jiitkas panustamist kliirrilistes uuringutes osalevate arstide, apteekrite ja 6dede
koolitusse - jdtkusid kliiniliste uuringute ja heade kliiniliste tavade kursused.

Raviteenuse arendamine
Sarnaselt eelnevatele aastatele, keskenduti ka 2010. aastal ravikvaliteedi parendamisele ning uute
meetodite juurutamisele ja rakendamisele, Sel eesmiirgil ldbiviidud tegevused olid paljus seotud uue
X-korpuse kasutuselev6tmisega:

o kaasaegsed tingimused raviteentste osutamiseks said erakorralise meditsiini osakond,
operatsiooniplokk koos iirkamisosakonnaga, intensiiwavi osakonnad, radioloogia keskus,
nukleaarmeditsiini osakond, kesksterilisatsioon ja apteek.

o esimese haiglana Eestis loodi erakorralise sisemeditsiini osakond, mis vdimaldas muuta
haiglasse sattunud patsientidele osutatava arstiabi kiiremaks ja efektiivsemaks.

o viidi liibi konkreetsed ettevalmistursed, et v6tta kasutusele uued kaasaegsed meetodid liihi- ja
kaugkiiritusravis gating-stisteemi, kuvastusjuhitava ja intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi
rakendamise kaudu.

o loodi piievakirurgia osakond, mis vdimaldas parandada elanikkonnale osutatava kvaliteetse
kirurgilise abi kiittesaadavust.

Raviteenuse arengud ei piirdunud X-korpuse p6histe tegevustega. Olulisemad nende seas olid
jiirgmised:

o valuravi protokolli ja ravijuhiste k.aasajastamine ja kinnitamine.
o multiorgandoonorluse ja transplimtatsiooni alase tegewse edendamine ning sellealane

koost6ri partnerhai glate ga.
2010. aastal paigaldati Regionaalhaigla;s esmakordselt Eestis siidame vasakut vatsakest toetav
seade, mida v6ib hinnata kui viiikest sammu maailma meditsiinis, kuid suurt arengut Eesti
tervishoiu ajaloos.

Tulud raviteenuste osutamisest
2010. aastal Eesti Haigekassa osakondadega sdlmitud lepingumaht kokku oli 1 456 714 088 krooni,
millest ambulatoorne eriarstiabi moodustas 27Yo,p:devnavi3Vo ja statsionaame eriarstiabiT}%.
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V6rreldes 2009. aastaga langes lepingunraht 4,4o/o elk 67,6 miljonit krooni. K6ige suurem langus
oli iildkirurgias -9,7 miljonit krooni, l.rardiokirurgias -14,7 miljonit krooni, onkoloogias -l-8,5
miljonit krooni, kardioloogias -13,3, miljonit krooni ja pulmonoloogias -6,4 miljonit kro[ni (alates
15. novembril 2009 kehtestatud tervishoiuteenuste mtiik koefitsiendiga 0,i4 tingis ravijuhu
keskmine maksumuse viihenemise ning selle arvelt ravijuhtude *r.o r.r*"nimise).
Haigekassa poolt ostetav ravijuhtude arv oli 329 431. Kasv 2009. aastaga l,6Yo eltk 5 189 ravijuhtu
(peamiselt ambulatoorsete ravijuhtude anrel). Kdige suurem kasv oli neurokirurgias 1 180 ravijuhtu
(l7,4yo), ortopeedias ] 103 ravijuhtu (8,4106), sisehaigustes I 502 ravijuhtu (16,6%),hematololgias
I 853 ravijuhtu (27,8yo), reumatoloogias 1 108 ravijuhtu (29,4%)janeuroloogias I 05g ravijrihtu
(10,4%). Viihenes uroloogias -I 502 ravijuhtu (23,80 ), veresoontekirurgias -726 ravijuhtu (30,5oA),
pulmonoloogias - 914 ravijuhtu (8,9%)ja oftalmoloogias -r 997 ravijuhtu (35,4%).
2010. aastal kujunes Regionaalhaigla ravijuhu keskmine maksumus EHK-ga kokkulepitult
kdrgemaks ning aasta ldpuks oli leping,umaht iiletatud 0,76yo, kuid ravijuhud jaia SN ulatuses
tiiitmata.

Ravikindlustuseta isikutele osutatud viilrlimatu eriarstiabi eest tasub Sotsiaalministeerium. 2010.
aastal sai abi 4 968 isikut ja neile osutatud raviteenuste kogumaksumus oli 36 508 681 krooni.
V6neldes 2009. aastaga oli neid isikuid 77 vdna rohkem, kuid tulusid 3,6 miljonit krooni v6rra
viihem.

Osutatud raviteenuste mahud
2010. aastal osutati Regionaalhaiglas ambulatoorset arstiabi 30 erialal. Ambulatoorsete arsti
vastuvdttude arv 2010. aastal oli kokku 3'44 607, vdrreldes 2009. aastaga (351 436) on vastuvottude
koguarv viihenenud 6 829 vastuv6tu vdrra (I,9%o). Vastuvdttude absoluutarv on enim suurenenud
erakorralise meditsiini, reumatoloogia, hematoloogia, anestesioloogia ja uroloogia erialadel.

Statsionaarse eriarstiabi teenust osutati 23 erialal. Ravivoodite arv oli 2010. aasta l6pu seisuga
| 263, sh aktiiwavi voodeid 850.

Hospitaliseeritute arv oli 2010. aastal 36 132, v6neldes 2009. aastaga (35 480) on hospitaliseeritute
arv suurenenud 652 hospitaliseeritu v6rra (1,8%).

Investeeringud
Regionaalhaigla realiseeris investeeringuid vastavalt Pdhja-Eesti Regionaalhaigla arengukavas
olevale investeerimisplaanile.

2010. aastal realiseerunud investeeringute maht oli kokku 390 miljonit krooni, sh ehitusse ja
rekonstrueerimisse 166 miljonit krooni ja seadmetesse 192 miljonit krooni. Ehitusinvesteeringutest
moodustasid Regionaalhaigla X-korpuse ehitust66d 97 miljonit krooni ning muude hoonete
remonditdcid 69 miljonit krooni.

2010. aastal tehti suurimad investeeringud kirurgiakliiniku operatsioonikeskuse tehnoloogiasse ning
sterilisatsiooni seadmetesse (kokku 60 miljonit krooni), anestesioloogiakliiniku seadmetesse (kokku
52 miljonit hooni) ning radioloogiakeskurse tehnoloogiasse (kokku 102 miljonit krooni).

Esitatud investeeringute mahud on kajastatud kiiibemaksuta hinnas. Tervishoiuteenuseid ei
maksustata ktiibemaksuga ning seetdttu kajastatakse kiiibemaks investeeringutelt perioodi kuluna.
2010. aastal arvestati kuludes investeeringutelt kiiibemaksu kokku 77 miljonit krooni.

Olemasolevatest hoonetest teostati renoveerimistOid enam Mustam?ie C- ja B-korpuses (vastavalt 13
ja 35 miljoni krooni eest).
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Struktuur

Joonis 1 Regionaalhaigla juhtimisstruktuur seisuga 31.12.2010
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Personali aruanne

Seisuga 31.12.2010 tcicitas Regionaalhaiglas 3 441t66tajat. Neist k6ige sugrema grupi moodustavad
dendus-hooldust<idtajad kokku 2 037 tddtajat. Lisaks oendus-hooldustOcitajatele tcj6tab
Regionaalhaiglas 482 arsti.

Meditsiinitddtajad moodustavad tdcltajate iildarvust Tg,3yo,miuemeditsiinilist personali on20,7%o.
Iga-aasta omandab Regionaalhaigla praktilisi teadmisi sadakond arst-residenti,2010. aastal oli neid
109, vdrreldes m<iddunud aastaga on seel5 residenti rohkem.
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,[-
Antid, sh Resi-

valvearstid dendid
Provii- 

&O
sono

Labo- Hooldus- Muu
randid personal personal

t 31.12.2@9 I 298 3 tl89

r 31'u.2010 1264 91 773 34/1

Joonis 2 T60tajate arv p6higrupiti

2010. aastal jiitkus ametikohtade ja koosseisude alane optimeerimine, mille tulemusel viihenes
Regionaalhaigla td<itajate iildarv 48 ininrese v6rra. Kdige erurm vdhenes dendus-hooldustriritajate
arv.
Personali voolavuse protsent suurenes l'drreldes 2009. aastaga 2,3o/o vdrt:a (2009. aastal 6,5 oh,
2010. aastal 8,8%).

Koolitus
T66tajate koolitus ning enesetdiendamine on loomupiirane osa Regionaalhaigla igaptievatOdst, mis
tagab meditsiinitdcitajate erialase kvallifikatsiooni siiilimise ja vastavuse kaasaja nouetele.
Koolituste valikul liihtutakse eriala arengusuurldadest ning personaalsetest ambitsioonidest.
dppimas kiiiakse nii viilismaal kui ka Eestis.

2010. aastal osalesid Regionaalhaigla tOcitajad koolitustel kokku 6 030 korda. Vdrreldes 2009.
aastaga on v?ihenenud nii koolitustel osalemiste kui ka koolitustel osalejate arv.
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Joonis 3 Koolitusel osalenute arv

Koolitustel osalemise languse nii sise- kui v?iliskoolituste osas tingis varasemate aastatega vdrreldes
tagasihoidlikum koolituseelarve ning olulised muutused organisatsioonis - strukttruritiksuste
restruktureerimine ja fiiiisiline iimberkolimine.

IT koolitustest oli suuremahulisim koolitus Laboriinfostisteemi koolituse haigla personalile, kus
osales 123 inimest.

Tulenevalt Tuleohutuse seaduse muudatusest l6bis uuendatud tuleohutuse koolituse aasta l6pus 109
t<i6tajat.

Vtiliskoolitustel osaleb traditsiooniliselt rohkem arste ning Regionaalhaigla koolitustalituse poolt
korraldatavatel sisekoolitustel rohkem 6endus- ja hoolduspersonali ttititajaid.

Regionaalhaigla sisekoolitused on populaarsed nii haigla tridtajate kui ka viilisosalejate hulgas.
2010. aastal moodustasid viilisosalejad 30% kOikidest koolitustel osalenutest. Viimase 2 aasta
jooksul..on enim koolitustel osalenud AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA
Tartu Ulikooli Kliinikumi, SA Lddne-Tallinna Keskhaigla, SA Piirnu Haigla, SA Kurissaare
Haigla, AS Rakvere Haigla t66tajad. Sisekoolituste teemade valik on aastatega mifinekesistunud
ulatudes 52 koolitusteemalt 2007. aastal 128 teemani 2011 aastal. Kokku osales Regionaalhaigla
koolitnstel 2010. aastal 2551 inimest, neist 762 viiljastpoolt Regionaalhaiglat. Kui haigla td<itajate
koolitustel osalejate arv on 2010 kahanenud, siis viilisosalejate arv on j6tkuvalt t6usnud.
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Joonis 4 Regionaalhaigla sisekoolitustel osalemine
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Regionaalhaigla spetsialistide juures on r,dimalik k6ikidel huvilistel ftibida praktilist 6pet t6<ikohal.
20t0' aastal tiiiendati end nditeks jiirgmistel teemadel: iigeda koronaarsiindioomiga traige kasitlus;
tuberkuloosi infektsioon, selle diagnostika ja tuberkuliinitesti teoreetiline ja frakiline teostus;
flisioteraapia vdljadpe elektriravi alal; e-doonor ja kvaliteedisi.isteem jt.

2010. aastal kiiisid Regionaalhaigla spetsrialistid loenguid pidamas niiiteks Piirnus (laboriuuringute
tdlgendamise koolitusel osales ca 30 perearsti ja -6de) ja Hiiumaal (artroosi ja osteoporoosi
koolitusel osales ca 30 perearsti ja -dde).

2010. aastal sooritati Regionaalhaiglas praktikat 553 korral (92 822 tundi), neist enim
kirurgiakliinikus, sisehaiguste kliinikus ja psiihhiaatriakliinikus. Endiselt on k6ige rohkem
praktikante Tallinna Tervishoiu K6rgkoo.tist (501) ja Tartu Tervishoiu K6rgkoolist (242). praktikal
kaidi veel Tallinna Ulikoolist, Tartu Ulikoolist, Lti2ine-Viru Kdrgkoolist, Tallinna
Tehnikatilikoolist, Tallinna Maj anduskoollist.

Hea traditsioonina on jiitkunud mitmed Rr:gionaalhaigla eestvedamisel toimunud konverentsid ja
seminarid:

o Regionaalhaigla IX stigiskonverents ,,Kui diagnoos loeb aastaid..... Pstihhosotsiaalse toe ja
palliatiivravi v6imalikkusest Eestis";

o psiihhiaatriakliiniku III siigiskonverents ,,Depressioonist hingedekuul - kurbuse erinevad
tahud";

o Kliiniline pstihholoogia Seewaldis 40;
o IV Erakorralise meditsiini kevadkonverents;
o kardiointensiivravi osakonna 30. aastaptieva seminar,,Ageda siidamehaige 6ige kiisitlus -

mis selleks vaja on?";
o sisehaiguste kliiniku V koolituspiit:v perearstidele ,,Sudame-veresoonkonna haigused

sisehaiguste kliinikus";
o kardiokirurgia 30 + 70 aastat;
o ,,Endoskoopiline ultraheli - uus diagnostika- ja ravimeetod Pdhja-Eesti Regionaalhaiglas";
o V interdistsiplinaarne koost<idseminar,,V6ike liiges".
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Kliinilise tegevuse aruanne

Regionaalhaiglas osutati 2010. aastal raviteenuseid 30 J eriarstlikul erialal: anestesioloogia
(intensiivravi), dermatoveneroloogia, endokrinoloogia, erakorraline meditsiin (ainult
ambulatoome), gastroenteroloogia, gi.inekoloogia, hematoloogia, infektsioonhaigused (ainult
ambulatoome), kardioloogia, kardiovas}:ulaarkirurgia, laborimeditsiin, nefroloogia, neurokirurgia,
neuroloogia, oftalmoloogia (ainult ambulatoorne), onkoloogia, ortopeedia, otorinolartingoloogia,
patoloogia, pstihhiaatria, pulmonoloogia, radioloogia, reumatoloogia, sisehaigused, suu-, ndo- ja
lOualuukirurgia, taastusravi ja fiisiaatria (ainult ambulatoorne), torakaalkirurgia, tootervishoid,
uroloogia ning iildkirurgia. Keilas osutilti lisaks hooldusraviteenust. Residentide iseeisev t<i<i on
re gistreeritud iildarstiabina.

Ambulatoorne arstiabi
Amb ulatoors ed vastuvdtud
2010. aastal toimusid ambulatoorsed eriarstiabi vastuv6tud Regionaalhaigla Mustamde, Hiiu, ja
Seewaldi korpustes ning alates oktoobrist alustati pulmonoloogi vastuv6ttudega Kose korpuses.
Erakorralist titipiievaringset abi osutasid erakorralise meditsiini osakond Mustamiiel ja
pstihhiaatriakliiniku vastuvdtuosakond Sr:ewaldi korpuses.
2010. aastal oli arsti ambulatoorsete vastuvdttude koguarv 344 607 (2009. aastal - 351 436).
V6rreldes 2009. aastaga v?ihenes ambulatoorse tdd maht t,9o/o. Ambulatoorsetest vastuv6ttudest
83,loA (286 465) tehti polikliinikus ja 16,90/o (58 142) erakorralise meditsiini osakonnas. 2009.
aastaga vOrreldes on vastuvOttude an' polikliinikus viihenenud 2,7oh, erakorralise meditsiini
osakonnas aga suurenenud 11,7o/o Quur<lekasv aastaga 6 090 vastuv6tu vdrra). Ambulatoorsetest
vastuv6ttudest 55,9Yo olid esmased (2009. aastal 5l,6yo). 57oh anbulatoorsetest vastuvdttudest
toimusid Mustamlie korpuses.

Ambulatoorseid vastuvdtte tehti arvuliselt kdige rohkem jiirgmistel erialadel:
o [ldkirurgia-42 558 vastuv6ttu;
o pstihhiaatria - 38 229 vastuvdttu'
o onkoloogia-2i 866 vastuvdttu;
o dermatoveneroloogia- 24 395 vastuvdttu;
o ortopeedia- 19 600 vastuv6ttu.

Vastuvdttude arv suurenes 2010. aastal k6ige enam erakorralise meditsiini, reumatoloogia,
hematoloogia anestesioloogia ja uroloogia erialadel. Vastuv6ttude arvu suurim langus oli
ortopeedia, iildkirurgia (mammoloogia), oftalmoloogia, torakaalkirurgia ja pulmonoloogia erialadel.

Polikliinikutes tehti 2010. aastal tihes t66piievas keskmiselt ll28 (2009. aastal 1168 ) ja
erakorralise meditsiini osakonnas diipiievas keskmiselt f59 (2009. aastal 156) ambulatoorset arsti
vastuv6ttu.

Pahaloomulise kasvaja diagnoosiga haig;etele kompleksravi mii2iramiseks toimus erinevate arstlike
erialade esindajate konsiiliume kokku 6 753 korral (2009. aastal 6 574 konal). Oendusalatii0tajad
tegid 17 198 iseseisvat vastuvdttu, neist psiihhiaatriaded 12 335 vastuv6ttu. (Tabel l).

Lisaks vastuvdttudele tehti ambulatoorsetele patsientidele 21 849 kirurgilist protseduuri (2009.
aastal 21 779), sealhulgas 2 9ll operatsiooni (2009. aastal 2 625), mis moodustab k6ikidest 2010.
aastal Regionaalhaiglas tehtud kirurgilistest protseduuridest 33,5% ja operatsioonidest I2,2oh.
Ambulatoorsetest operatsioonidest 790 (:27,l%) tehti erakorralise meditsiini osakonnas. (Tabel 1)
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Tabel 1 Ambulatoorse tti6 koondandmed
Ambulatoorse t66 liik 2009 2010

Ambulatoonete arsti vastuv6ttude arr
neist Mustamlie korpus

sh polikliinik
erakorralise meditsiini osakond

neist Mustamie ko4lus

Ambulatoonete kiruryiliste protseduuride arv
sh operatsioonide arv

neist erakorralise meditsiini osakond

Arstlike konsiiliumite arr

Psiihhiaatrilise ravimeeskonna vastuvdttude arv

6e iseseisvate Ysstuvdttude aw

351 436
184  481
294 4r0
57 026
52 052

21779
2 625

8 1 4

6 574

402

t7 176

344 607
196 572
286 465
58 t42
58 142

21849
2 911

790

6753

398

t7 198

Erakorralise meditsiini osakonnas andsid arstiabi lisaks erakorralise meditsiini arstidele ja
iildarstidele (residentidele) (38 905 vastuvdttu) ka otorinolariingoloogid (7 S55 vastuv6ttu),
ortopeedid (5 088 vasfuv6ttu), iildkirurg;id (4 331 vastuv6ttu), suu-, niio- ja ldualuukirurgid e6a
vastuvdttu) ning vtiiksemas mahus ka neurokirurgid neuroloogid, kardioloogid, hematoloogid,
hematoloogid, kardiovaskulaarkirurgid jt.
Lisaks ambulatoorsetele vastvdttudele osutati aasta jooksul arstiabi 14 096-le erakorraliselt
hospitaliseeritud haigetele, seega erakonalise meditsiini osakonna pcirirdunute arv kokku oli 72 238
ja keskmine haigete arv 0Opflevas oli 198.

K6igi ambulatoorsele vastuvdtule pcicirdurniste juhtivad p6hjused (RHK-I0 jairgi) olid samad, mis
eelnevatelgi aastatel: (Joonis 5)
1. kasvajad (77 462 vastuvdttu);
2. psiitihika- ja kditumishiiired (38 021 vastuvdttu);
3. vigastused, miirgistused ja teatavad muud viilisp6hjuste toime tagajfied (31 858 vastuv6ttu).

Sisesekretsiooni-
, to i tumis ja a inevah.

N arv is0steemihaigus

reatavaa natfu€ij3'7
parasiithaiBused; 3,6

haigused;1,4

Teised
haigusr i jhmad; 8,1

Kasvaiad;22,5

H ingamiselundi te
haiS,used;4,4

Naha-ia nahaaluskoe
haiSused;4,5

Vereringeelundite h-
d ;6 .O

Kuse-suguelundite
haigused;6,4

Pstiiihika ja

Vigastused,
mairBistused, ;  9,2

Lihasluukonna ja
sidekoe haigused; 7,8

Joonis 5 Ambulatoorsete vastuv6ttude strukf,uur diagnoosiriihma jiirgi

Erakorralise meditsiini osakonna vastuvdttude pdhjuste struktuuris moodustasid 5 juhtivat
haigusriihm a 7 3Yo kdigist vastuvdttude pbhjustest:

1. vigastused, miirgistused ja teatavad muud viilisp6hjuste toime tagajiirjed 26 989 vastuvottu -
46,4Yo; sh vigastuse sagedaseharJ vtilisp6hjused olid jiirgmised: sdiduki6nnetused | 382,
kukkumised ll 205, eluta mehaaniilise jdu toime 8 792, riinne 1 983 juhul;

2. lihasluukonnaja sidekoe haigused 4280 vastuvdttu -7,4%o;
3. vereringeelundite haigused 3 839 vastuvdttu - 6,6Vo;
4. siimptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorset leidude htilbed 3 674 vastuvottu -6,3yo;
5. hingamiselundite haigused 3 500 vastuv6ttu - 6,0Vo.
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Polikliinikutes olid sagedasemateks (kol,rku 65%l ) p06rdumise pdhjusteks:
1. kasvajad 76 806 vastuv6ttu -26,8Yo;
2. pstiiihika- ja kiiitumishtiired 37 20'6 vastuvdttu - l3,0Vo;
3. terviseseisundit m6justavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega 29 957 vastuvdthr -

l0,5yo (sh tcidtervishoiualane liibivaatus, korduv liibivaatus pihast luumurru ravi, kirurgiliste
sidemete ja 6mbluste hooldus, srlidamerttmuri kohanduskiiitlus, ortopeediline jiirelhooldus
jm);

4. lihasluukonna ja sidekoe haigused 22 569 vastuvdttu - 7,9o/o;
5. kusesuguelundite haigused 20 444 vastuvdttu - 7,1o .

2010. aastal Regionaalhaiglasse ambulatoorse arstiabi saamiseks pci<irdunuid oli koikidest
maakondadest ja 664 haiget (0,5yo pd<irdunutest) teistest riikidest. Harjumaal elas 84,8 %0, neist
64,604 Tallinnas, 2,7oh Ida-Yirumaal, 12,7o/o Raplamaal, 2,4yo Liline-Virumaal, 2oA PArnumaal,
l,2o/o J dw amaal, l,2Yo Liiiinemaal.

Piievaravi, p dev akir urgia
Lisaks 6 onkoloogia ja 5 psiihhiaatria piievaravivoodile avati 06.09.2010 Regionaalhaiglas 15
ravivoodiga piievakirurgia osakond. dasta jooksul osutati piievakirurgia teenust ortopeedia,
neurokirurgia, iildkirurgia, otorinolariinLgoloogia, suu-, n6o- ja ldualuukirurgia, giinekoloogia,
uroloogia ja rindkerekirurgia erialadel ning pievaraviteenust onkoloogia (keemiaravi) ja
psiihhiaatria erialadel.
2010. aastal raviti pdevaravis ja piievakinrgias kokku 3 548 haiget (2009.a.3 166 haiget), voodipiievi
oli 3 904 (2009.a 3 545). Pdevakirurgias tehti 2803 (2009.a. 1587) kirurgilist protseduuri ja
operatsiooni, neist operatsioone 2 617 (2009.a | 464).

2010. aastal olid piievaravi ja piievakirurgia haigete juhtivateks diagnoosideks:
1. kasvajad I 582 haiget - 44,60A (2Ct09.a.2 021haiget - 63,9%);
2. lihasluukonna ja sidekoe haigused 61 t haiget - 17,2o (2009.a. 376haiget - lI,9 Yo);
3. niirvististeemi haigused 440 haiget - l2,4yo (2009.a.374haiget - Il,8yo).

Lisaks eelnevale tehti kroonilise neerupuudulikkusega haigetele aasta jooksul piievaravis 6 006
dialtitsiprotseduuri (2009.a. 5 070). (Tabel 2)

Kdikidest 2010. aastal teostatud kirurgilistest protseduuridest tehti piievakirurgias 4,3%o (2009.a.
2,5yo) ja operatsioonidest II% (2009.a. 6,7oh). Kirurgilistest operatsioonidest moodustasid luu- ja
lihaskoe operatsioonid 33,2yo (2009.a.39,0yo), ntiwisiisteemi operatsioonid 20% (2009.a.28,6%o)
ning k6rva-, nina- ja k6rioperatsioonid 11.,\yo (2009.a.8,3oA).

Kiirabi tdi)
Regionaalhaiglal oli 2010. aastal kokkur 8 kiirabibrigaadi, sh 2 reanimobiilbrigaadi Tallinnas, 6
kiirabi brigaadi Harjumaal (2 Sakus, I Keilas, I Kehras, I Kosel ja 1 Paldiskis), neist 1,5
arstibrigaadi ja 4,5 6ebrigaadi.
Regionaalhaigla kiirabi- ja reanimobiilbrigaadid tegid kokku 16 151 visiiti, tliidetud viiljakutseid
oli 15 550 (2009.a. olid vastavad arrnrd 16 333 ja 15 714), abi saanute arv oli t25 vdna v?iiksem.
kui eelneval aastal. Oebrigaadide tehtucl visiitide osat?ihtsus langes 2010. aastal eelmise aastaga

iliste protseduuride ja operatsioonide arv
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vdrreldes 70,9o6-lt 68,7%o-ni. 2010. aastal tegid arstibrigaadid 3I,3 o (2009.a. 29,lyo) k6igist
kiirabi visiitidest, sh reanimobiilbrigaadidg,3Yo (2009.a.8,7yo). (Tabel 3).

Tabel 3 Kiirabibrisaadide t66

Brigaadi liik
Visiitide anr Abisaanute atv sh lapsed

2009 2010 2009 2010 2009 2010
Oebrigaadid
Arstibrigaadid
Reanimobiilbrieaadid

n 576
3 344
| 413

11tJ97
3 547
I :507

10 853
3  t l 1
| 285

t0  413
3 324
| 393

|  7 t 7
5 1 0
34

I  681
597
7 l

Kokku 16 333 16 t5l 15 255 15 130 2261 2349

Kiirabibrigaadide poolt antud meditsiiniabi tiipsemad andmed on toodud tabelis 4.2010. aastal on
suurenenud haiguste tdttu ja viihenenud vigastuste ja mtirgistuste t6ttu triidetud vEiljakutsete arv.
Transpordikutsete arv on suurenenud 17,3 korda. Elustamistest 40oh (2009.a 3l,5yo) on olnud
efektiivsed.

Tabel 4 Viiliakutsete struktuur

Meditsiiniabi tiik
Haisete an'

2009 201 0
Haieestumine 12 002 1.2 053
Vieastus 2399 2 2!64
Mtirsistus t27 r 0 0
Transpordikutsed 52 t04
Siinnitaiate vedu l4r 136
Elustamine 92 93

neist efektiivsed 29 a n
) t

Surma konstateerimine 459 tl20
Ambulatoorne vastuv6tt 442 2!.95
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Statsionaarne arstiabi

Raviv o o dit e k as utamin e
Regionaalhaigla osutas 2010. aastal statsionaarse eriarstiabi teenuseid Mustamde, Hiiu, Seewaldi,
Keila ja Kose korpustes. Alates veeb.ruarist 2010 tOOtavad I-III intensiivravi osakond uutes
ruumides Mustamlie X-korpuses. Ptirast Keskkonnaametilt kiirgustegevusloa saamist pakub
Regionaalhaigla statsionaarset isotooprar,'i 7 radioloogia ravivoodil.
Ulatuslike remonditddde ja kolimiste t6ttu oli aastakeskmine ravivoodite arv viiiksem ja
tti<itingimused raskemad, kuid vaadatarna sellele suudeti haigeid rohkem ravida, kui 2009.aastal.
Regionaalhaigla avatud ravivoodite arv oli 2010. aasta l6pu seisuga | 263 (2009.a. I 250), sh
aktiivravi voodeid 850 (2009.a. 837). Aktiivravi vooditeks ei ole loetud pstihhiaatria-, tuberkuloosi-
ja hooldusravi voodeid. Aastakeskmine ravivoodite arv oli 2010. aastal I 176, sh aktiivravi voodeid
oli 800 (2009.a. vastavalt 1222 ja 826) ning aktiivravi voodid moodustasid 2010. aasta l6pu seisuga
670/o ravivoodite koguarvust. (Tabel 5).

Tabel 5 Ravivoodite arv
Indikaator 2009 2010

Aastal6pu ravivoodite arv
sh aktiivravivoodid

Aastakeskmine ravivoodite arv
sh aktiivravivoodid

| 250
837

| 222
826

r 263
850

I 176
800

Hospitaliseeritute arv oli 2010. aastal 36132, mis on l,SYovdna suurem kui 2009. aastal (2009.a.
35 480). Aktiivravi vooditele hospitaliseeritute arv oli 3l8I2 ja see suurenes 3,60lo v6rreldes
eelneva aastaga (2009.a. 30 70S). K0igist hospitaliseeritutest 88% hospitaliseeriti aktiivravi
vooditele.

Erakorraliste hospitaliseerimiste osatiihtsus oli slrg%o, sama, mis 2009.aaastalgi.
Hospitaliseeritutest vajas kohest intensiivravi 5 783 haiget (16% hospitaliseeritutest), neist III urt-t
intensiiwavi 928 tiliraskes tildseisundis haiget.
Haiglast lahkunute arv oli 2010. aastal 36145, 1,9%o vSna suurem kui eelmisel aastal. (2009.a.35
488), neist aktiivravi vooditelt 31825 (2009.a. 30 671). Haiglast lahkunute arvust moodustas
viiljakirjutatute arv 92,5%o (33 426), teise haiglasse iileviidute arv 3,8%o (l 3S7) ja surnute arv 3,7o/o
(r 332).

Voodipiievade arv oli 2010. aastal 353 293 (2009.a.356 432), sh aktiivravi voodipiievade arv
235 595 (2009 .a. 232 603). Vdneldes 2009 .aastaga viihenes voodiptievad e arv 0,9o/o ttinu keskmise
ravikestuse liihenemisele 0,2 piieva v6rra, Intensiiwavi voodipiievad moodustasid20,60/o koigist
aktiivravi voodipZievadest (2009.a.20,5%c,), sh I astme intensiiwavi voodiptievi oli 9 595, II astme
intensiiwavi voodiptievi26 276ja III astrne i ntensiivravi voodipdevi 12 570.

Keskmine ravikestus oli 2010. aastal 9,8 pfleva (2009.a.10,0 piieva), sh aktiivravi vooditel 7,4
pdeva (2009.a. 7,6 paeva).

Ravivoodite kasutamine intensiivsus 2010. aastal t6usis. Voodikiiive (keskmine haigete arv iihe
ravivoodi kohta aastas) t6usis 5,9Vo ja o.li 30,7 (2009.a.29,0), sh aktiivravi vooditel 39,8 (2009.a.
40,0).

Voodih6ive (voodip?ievade %o maksimaalselt v6imalikest voodipiievadest) t6usis 3% ja oli 2010.
aastal 82'3oh (2009.a.79,9o/o; Eesti 72,.5o/d, sh aktiivravi vooditel 80,70 (2009.a.77,1%o; Eesti
67,7o%).
IVHO andmebaasi jdrgi oli aktiivravi vooalihdive 2009. aastal jcirgmine: Euroopa Liit 71,4%; Euroopa
regioon 79,3; Austria 79,8,4o/o; Norra 91,6%; Iisrael 96%; Ldti 64,0%; Leedu 72,4%; Sal<samaa 76,t%
(2008); Tiehhi 70%; Sloveenia 71,2%o; UnlTari 74,3%; Armeenia 57,8%; Tiirgi 62,3; UK 84.2; Moldova
76,2.
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Statsionaarsete haigete struktuur
2010. aastal haiglast lahkunute hulgas oti mehi ja naisi peaaegu vdrdselt, mehi oli 18 044 (49,9%)
ja naisi 18 102 (50,1%). Lapsi (vanur;es 0-14 aastat) oli kokku 317. Kasvas nende haigete

osatiihtsus, kes olid 65-aastased ja vanemad.2010. aastal oli selles vanusrtihmas 15 250 haiget -

42,30 haiglast lahkunutest (2009.a.14 874 haiget - 40,7yo). Tavaliselt on selles eas haigetel ka mitu

p6hihaiguse ttisistust ja kaasuvat haigust, mis muudab uuringud ja ravi kallimaks ning

pikaajalisemaks. Haigete vanuseline jaotus on toodud tabelis 6.

Tabel 6 Haiglast lahkunute iaotus vanuse

Vanusriihm
(vanus aastates)

2009 20 0

Ilaigete aru
Vanusriihma

osatflhtsus
(Vol

Haigete arv
Vanusriihma

osatiihtsus
( " 1

0-14
r5-24
25-34
35-44
45-54
5 5 - 6 4
65  -74
75+

378
2 t06
2 747
3  186
5 r43
7  081
7 824
7 023

1 , 1
5,9
1 1

9,2
15,9
19,0
22,9
17.8

317
2265
2 778
3  187
4 795
7 553
7 975
7 275

0,9
6,3
7,7
8,8

13,2
20,9
22,1
20.r

Kokku 35 488 100.0 36 145 r00.0

2010. aastal on Regionaalhaiglas statsionaarsel ravil viibinute hulgas k6ige enam suurenenud
kasvajate, vereringeelundite haiguste ja kuse- ja suguelundite haigustega haigete arv, vdhenenud on
psiitihika- ja kAitumishdiretega ning hringamiselundite haigustega haigete arv. Regionaalhaiglas
.trtriottu-sel ravil viibimise 5 juhtivat pdhjust on viimastel aastatel olnud iihed ja samad:

1. vereringeelundite haigused - 23,,9% - 8 645 haiget, keskmine ravikestus 8,8 piieva (2009.a.
23,5yo - 8 325 haiget, keskmine ravikestus 9,0 piieva);

2. kasvajad - 23,Iyo - 8 358 haig,et, keskmine ravikestus 8,7 piieva (2009.a. 22,40 - 7 934
haiget, keskmine ravikestus 9,1 piieva);

3. vigastused, mtirgistused ja muud viilisp6hjuste toime tagajiirjed ' l0,Iyo - 3 655 haiget,
keskmine ravikestus 8,5 piievar (2009.a. 9,9yo - 3 508 haiget, keskmine ravikestus 8,6

Piieva);
4. psiiiihika- ja kiiitumishiiired - 9,7yo - 3 498 haiget, keskmine ravikestus 21,8 paeva (2009.a.

10,50 - 3 736 haiget, keskmine ravikestus 20,4 paeva);
5. seedeelundite haiguse d - 7 ,3yo - 2 625 haiget, keskmine ravikestus 4,9 paeva (2009.a. 7 ,5oh -

2 663 haiget, keskmine ravikestus 5,2paeva).

Haiglast lahkunute keskmine ravik:stus oli 9,7 ptieva (2009.a. 9,9 piieva), sh haiglast
viiljakirjutatute keskmine ravikestus 9,:\ paeva, surnutel 15,4 piieva ja teise haiglasse iileviidutel 14
p?ieva. Pikaajalist haiglaravi vajasid need haiged, kelle p6hidiagnoosiks olid nakkus- v6i
parasiithaigused - 58,7 paeva (sh tuberkuloos 144, 0 ptieva - 131 haiget; HIV-t6bi25,2 piieva - l8
ilaiget) voipsiitihika-SJtaitumishiiired 21,8 piieva- 3 498 haiget. Uteiiianud haigusrtihmade haigete
keskmine ravikestus jAi alla Regionaalhaigla keskmist ravikestust (Tabel 7, Joonis 6).
Haigeid, kelle ravikestus oli kuni 2 piieva oli l0 505 ja ravikestusega iile 25 pdevaz 644.
Haiglaravi kestuse mediaanvfliirtus olii5 piieva ja mood 2pileva.

r T l s l



SA P6hja-Eesti Regionaalhaiela Majandusaasta aruanne 2010

Tabel 7 Haielast lahkunute arv ia keskmine ravikestus

Ilaigusrtihm (RIIK-IO iflrgi)
Ilaigete arv Osakaal (%)

Keskmine
ravikestus

(niiev)

2009 2010 2009 20r0 2009 2010

Nakkus-j a parasiithaigused

Kasvajad

Vere- j a vereloomeelundite haigused

Sisesekretsiooni-, toitumis- j a
ainevahetushaigused

Pstiiihika - ja kflitumish?iired

Ndrvisiisteemihai gused

Silma- ja silmamanuste haigused

Kdrva- j a nibujatkehaigused

Vereringeelundite haigused

Hingamiselundite haigused

Seedeelundite haigused

Naha- ja nahaaluskoe haigused
Lihasluukonna ja sidekoe haigused

Kuse- ja suguelundite haigused

Rasedus, siinnitus ja siinnitusj iirgse
perioodi haigused
Kaasastindinud vii?irarendid,
deformatsioonid ja anomaaliad

Klassifitseerimata siimptomid, tunnused
ja kliiniliste leidude hdlbed

Vigastused, miirgistused ja muud
vdlispdhjuste toime tagajiirjed

I Terviseseisundit mdjustavad tegurid,

I kontaktid tervi seteenistusega

I Osutusid terveks

3791
I

7  e34 l
223 

|
I

66s I
I

3 7361
621

2
r69

8 325
2 063
2 663

592
2 578
| 397

J

165

157

3 508

296

t2

377
8  358

225

612

3 498
716

4
r66

I 645
I 853
2 625

600
2 634
l  533

8

r75

r64

3 655

282

1 5

'i:'tl
1 , 9 1

I10,5 I
1 ,8

0
0,5

23,5
5,8
' 7 5

1,7
7,3
3,9

0,0

0,5

0,4

9,9

0,8

0,0

1 ,0  |
I

23 ,1 |
l

0,6

1 ,7

9,7
2,0
0,0
0,5

23,9
5 ,1

1 ,7
7,3
4,2

0,0

0,5

0,5

10 ,1

0,8

0,0

64,1|
I

9 ,1 |
8 ,1 |

I
9,9

20,4
7,7
5,0
3,8
9,0
- a
I t J

5 )- ) -

8,6
5 ,9
5 , 1

) 7

5 , 1

8,6

3,8

8,5

'l,il
7,1  |

I
9 ,1  |

I
21,8
8,8
3,0
3,9
8,8
n a

4,9
8,3
5 5

s ' )

4,4

4,9

4,2

8,5

3,9

6,1

Kokku 35 488 36 r45 100.0 100.0 9,9 9.7
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Vereringeelundite
Hingamiselundite

haig,used 5,1%
haigused 23,9%

Seedeelundite
haigusep 7,3%

[ihasluukonna ja
sidekoe haigused

7,30/o

Psiiilhika - ja

kiiitumishiiired 9,7%

Kasvajad 23,1%

Vigastused,
m tirgistused .ia mur.rd
vilisp6hjuste toimre
tagaierjed 10,1%

Joonis 6 Haiglast lahkunute struktuur diagnoosiriihma jlirgi, 2010

2010. aastal viibis Regionaalhaiglas sl.atsionmrsel ravil haigeid k6ikidest maakondadest ja 140

haiget (0,4%) teistest riikidest. Statsionaarist lahkunutest 71,6 % elasid Harjumaal, neist 52,7o/o
Taliinnas, 5,2Yo Ida-Yirumaal 4,7Vo Llilne-Virumaal, 4,lo Ptirnumaal, 3,9oA Raplamaal, 5,7o
Liiinemaal ja saartel, 2,40h J'atvamaal,2,lyo Lduna - Eesti maakondades.

Kirurgiline ravi statsionaaris
Sotsiaalministri miiiirusega on kehtestatud alates 1. jaanuarist 2003 n6ue kodeerida kirurgiline ravi

NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni (NCSP) versiooni 1.6 jtirgi.

Regionaalhaiglas on paralleelselt kasutusel ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)

definitsioonile vastav kirurgiliste operatsioonide klassifikatsioon, mille alusel kirurgiliseks
operatsiooniks loetakse need kirurgilised protseduurid, mis tavapiiraselt toimuvad
operatsioonisaalis, rakendatakse aseptikameetmeid, kasutatakse anesteesiat ning kirurgilisi
te-hnikaid: intsisiooni, ekstsisiooni v6i kudede destruktsiooni, rekonstruktsiooni ja mis tehakse
patsiendile haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks, raviks vdi haigusniihtude leevendamiseks;

deformatsiooni v6i defekti korrigeerimiseks; seoses raseduse v6i kontratseptsiooniga.
Tabelis 8 on toodud 2009-2010. aasrta statsionaari haigete kirurgilise ravi andmed erinevate
klassifikatsioonide alusel: NOMESCO klassifikatsioonile vastav kirurgiliste protseduuride arv ja

WHO definitsioonile vastav operatsioonide arv.

i andmed erinevatte klassifikatsioonide jairgiTabel E Haigla klrurgillse ravl

Kirursiline ravi 2009 2009
Kirurgiliste protseduuride arv

sh operatsioonide arv
39:279
17 183

40 549
18 306

@eksoperatsi.coniksloetudainultneidkirurgilisiprotseduure,misvastavaltMaailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) operatsiooni de.Frnitsioonile'

04.02.2010 avati Mustamiie X-korpuses uus 18 operatsioonisaaliga operatsioonikeskus ja alates
27.12.2010 t<i<itavad Regionaalhaigla kirurgiakliiniku k6ik osakonnad Mustamiie korpuses. Kuni
27. detsembrini 2010 toimusid operatsioonid ka Hiiu korpuse 5 operatsioonitoas.
2010. aastal tehti Regionaalhaiglas kokku 65 201 (2009.a. 62 645) kirurgilist protseduuri ja

operatsiooni, neist 23 835 operatsiooni (2009.a. 21 872). Statsionaari haigetele tehti 18 306
operatsiooni (2009.a. 17 783), neist ptihioperatsioone 14 094 (2009.a. 13 774). Statsionaaris tehtud
operatsioonidest 74,6Yo (17 757) olid plaanilised ja 25,4% (6 048) erakorralised. 2010' aastal
Regionaalhaiglas tehtud operatsioonide koguarvust moodustab statsionaarsetele haigetele tehtud
operatsioonide arv 76,8oh (2009.a. 81,'.J%). Statsionaarsete operatsioonide osakaalu viihenemine on
toimtrnud tiinu piievakirurgia osakonna avamisele ja piievakirurgia operatiivse t66mahu
suurenemisele.
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Erakorralistest operatsioonidest 60,70 tehti 24 tunni jooksul ptirast hospitaliseerimist, neist 28,7Yo

esimesel 6 tunnil. Plaanilistest operatsioonidest 54,60/o toimusid esimesel 60piieval ia26,7% teisel

66piieval piirast hospitaliseerimist.

Kirurgiline aktiivsus (opereeritute arv 100 haiglast lahhtnu kohta) oli Regionaalhaiglas tervikuna
36,60/o (2009.a. 37o/o), kirurgiakliiniku strrtsionaaris 78,2 o/o (2009.a.76,5oh).
Kirurgiakliiniku iihe ravivoodi kohta telrti 2010. aastal 52 operatsiooni, neist 40 p6hioperatsiooni
(2009. aastal vastavalt 47 ia37).

Regionaalhaiglas tehti 2010. aastal k6i5ge rohkem jiirgmistesse operatsiooniriihmadesse kuuluvaid

operatsioone:

1. Lihasluukonna operatsioone 4164 (22,7Vo operatsioonide koguarvust). Lihasluukonna
operatsioonide hulgas oli endopr,cteesimisi kokku 672,neist suurte liigeste endoproteesimisi
656, sh puusaliigese totaalseid endoproteesimisi 251, puusaliigese subtotaalseid
endoproteesimisi 113, pdlveliigese totaalseid endoproteesimisi 269 ja 6laliigese totaalseid
endoproteesimisi 23. Artoskoopiltisi operatsioone oli kokku 350.

2. Seedeelundite ja p6rna operatsioone 3 276 (17,9%), neist k6ige rohkem soolteoperatsioone
I 048; sapipoie, -teede, maksa operatsioone 702 (sh laparoskoopilisel meetodil 492); mao-
ja duodeenumi operatsioone 389. Seedeelundite operatsioonidest 794 olid viiltimatud, tehtud

,,ilgeda k6hu hai getele".

3. Hammaste, l6ualuude, suu- ja rreeluoperatsioone | 578 (8,6yo), sh tonsillektoomiaid 434,
niiopiirkonna kasvajate ja defektide eemaldamisi ning vigastuste ravi koos plastikaga 195,
mikro- ja progeenia ning mikro- ja prognaatia kirurgilist ravi 66, uranoplastikaid 20.

4. K6rva-, nina-, k6rioperatsioone | 420 (7,8yo), neist kdige rohkem oli, funktsionaalseid
endoskoopilisi antrotoomiaid ja etmoidofrontotoomiaid kokku 346; konhotoomiaid 329,
septoplastikaid 369.

5. Niirvisiisteemi operatsioone oll | 407 (7,7yo), neist diskogeense patoloogia operatsioonid
701, subduraal-, epiduraal- ja ajusiseste hematoomide eemaldamisi 124, peaaju kasvajate
operatsioon e I37, ajuarterite aneuriismi operatsioone 3 6.

6. Stidame- ja suurte torakazrlveresoonte operatsioon tehti I 143 (6,2Vo), neist
aortokoronaarseid Sunteerimisi 472, sh kolmel ja enamal arteril 355.
Lisaks siidameoperatsioonidele tehti perkutaanne transluminaalne koronaarangioplastika
| 102 haigele ja implanteeriti 461 ptisivat kardiostimulaatorit.

Anestesioloogiakliinik viib anesteesiajid labi nii operatsiooniosakonnas kui ka iiha sagedamini

diagnostika- ja raviprotseduuridel viiljarspool operatsioonitube (angiograafiakabinet, MRT- kabinet

;m;. ZO1O. aasta anesteesiate tildarv oli kokku 14 847 (2009.a.13 713), neist tildanesteesiaid ll926
(2009.a. r0 827).
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Terviseuuringud ja raviprotseduurid

Nii ambulatoorsetele, piievaravi kui ka statsionaari haigetele tehtud ja eelmise aasta andmetega
v6neldavad terviseuuringute ja raviprots,:duuride andmed on toodud tabelis 9.
2010. aasta radioloogiliste uuringute andmed ei ole v6neldavad eelmise aasta andmetega, sest 2009.

aasta jooksul muutis Eesti Haigekassa mitu korda radioloogiliste tervishoiuteenuste

kodeerimisjuhendit ja teenuste loetelu. 2010. aastal tehti rdntgendiagnostika uuringuid
(r6ntgentilesv6tted, rdntgenoskoopia, k.ontrastainega uuringud, mammograafia) 76 868 haigele
kokku ll2 630 uuringut; kompuutertomograafia uuringuid tehti 22 361 haigele 140 843;
tuumamagnetresonantstomograafia uurinLguid 6 816 haigele kokku 12 300 uuringut.
piltdiagnostikas on mdrgataMRT uurinlgute osakaalu tdusu, eriti kasvaja diagnoosiga haigete osas.

Regionaalhaigla teeb ainsana riigis ka riruraniizirme MRT-uuringuid.
Viimastel aastatel on lisandunud mitmerl endoskoopiliste uuringute v6imalused ja raviprotseduurid,
niiiteks ultraheliendoskoopia. Edukalt on kasutusel ambulatoorselt teostatav kapselendoskoopiline
uuring peensoole patoloogia diagnoosimiseks (2010.a. 80 uuringut).
Angiograafra ja menetlusradioloogia vallas on ptisinud tendents keerulisemate raviprotseduuride

tegemisele (aiajaseme peente arteritedilatatsioonid ja stentimine, vtiikese vaagna verejooksude

sulgemine, nefrostoomide paigaldam:ine, kasvaja kollete raadiosageduslik ablatsioon jm).

RaJioisotoopdiagnostika vallas on suffenenud nukleaarliimfogrcafra ja luustiku stsintigraafia

uuringute arv, alustati kilpniidrme funlctsiooni uuringuid radioaktiivse joodiga ja siidame FDG-

PET/KT uuringuid miiokardi kahjustuse hindamiseks.
Taastusravis alustati 2010. aastal 60 min,utit kestvate fiisioteraapia protseduuridega.

abel 9 Terv rav

Uuringud, protseduuriid 2009 2010

Funktsionaaldiagnostiliste uuringute arv

Ultrahelidiagnostika uuringute arv
Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride, arv
(NOMESCO klassifi katsiooni j argi)

Laboriuuringute arv

Nahatestide arv

Raviprotseduuride arv

taastusravi

baroteraapia

hemodialiiiis

logopeediline ravi

pstihhoteraapia
Siisteemse ravi kuuride qrv

Kiiritusravi protseduuride arv

84 482
65 729

10 841
2 060 146

29 005

sl  806
| 745
6  771
I  0 1 0

t2 061
l0 459
25 659

86 726
60 299

10 96s
2 128383

31 682

s\ 643
1 ,214
7 939

476

12 549
I I  627
25 847
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Letaalsus, surmapdhjused ja lahangud

Haiglaravil viibinutest suri 2010. aastal | 332 haiget (2009.a 1 359), 347 haiget (26,0%) olid
vanuses 20-64 aastat, 752 haiget (56,5ot'o) vanuses 65-84 aastat ja 233 haiget (17,5%) vanuses 85
aastat javanemad.
Letaalsuse niiitaja (surmajuhtude arv l0C)haiglast lahkunu kohta) oli3,7o/o, aktiivravi vooditel 3,5olo
(2009.a. olid vastavad indikaatorid 3,7o/o ja 3,6%). ja aktiivravi vooditel ilma jiirelravi ja

hooldusravi kliinikuta 2,7o .24 tunni jooksul piirast hospitaliseerimist suri 216 haiget (2009.a.228),
neist 34 miiokardiinfarkti tdttu (2009.a, 58). Esimese 60piieva letaalsus (24 tunni jooksul piirast
hospitaliseerimist sumute arv 100 samal perioodil hospitaliseeritu kohta) oIi 0,60/o.
Surmapdhjuste seas olid 2010. aastal juhtivad diagnoosid samad, mis eelmistelgi aastatel selle
erinevusega, et seedeelundite haigused ttiusid eelneva aasta 5. kohalt 4. kohale:

1. vereringeelundite haigused 633 juhtumit - 47,5yo surmapdhjustest (2009.a. 630- 46,4Yo);
2. kasvajad 362 juhtumit-27,2yo surmapdhjustest (2009.a.375 juhtumit - 24,3Yo);
3. hingamiselundite haigused 86 jutrtumit-6,50/o surmap6hjustest (2009.a.76'5,6yo).
4. vigastused ja mtirgistused 8l juhtumit - 6,10 surmap6hjustest (2009.a. 105 '7,7oh);

5. seedeelundite haigused 78 juhturnit- 5,9Yo surmap6hjustest (2009.a.78 - 5,7%;o);
6. ntirvististeemi haigused 27 juhtumit-z,Iyo surmap6hjustest (2009.a. 15 - l,6yo).

Patoanatoomilisi lahanguid tehti Regionaalhaiglas 2010. aastal 328 (2009.a. 373), neist 199
Regionaalhaiglas surnutele (2009.a.21,1). Kohtuarstlikult lahati 2010. aastal 72 Regionaalhaiglas
surnut (2009.a. 96 surnut).
Lahangusagedus on aasta-aastal langenLud ja oli 2010. aastal 20,3yo, eelneva aastaga v6rreldes
2,5Vo vdrra madalam. Patoanatoomiliste lahangute sagedus oli 15,8% (2009.a. 16,90 ), eelnevast
aastast l,lYo vdnamadalam. (Tabel 10)

Tabel 10
Lahangute andmed 2009 2010

Haiglas surnute arv
neist lahatute arv kokku

sh patoanatoomiliselt
kohtuarstlikult

Lahangusagedus (%)
Patoanatoomiliste lahanzute sagedus (oZ)

1 359
3 1 0
214
96

22,8
t6.9

|  332
271
r99
72

20,3
l  s .8

Lahkdiagnoose oli 2010. aastal 65, lahkdiagnooside sagedus oli 24,1%o (2009.a. vastavalt 56 ia
18,1c.6), Loplik kliiniline ja lahangudiagnoos lahknesid 33 juhul, kui haiglaviibimine oli liihem kui
24 twLdija neist 18 juhul ltihem kui 3 tundi. Nii liihikese haiglasviibimise aja jooksul ei jdutudki

teha diagnoosi ttipsustamiseks vaj alikke terviseuuringuid j a analiitise.

Haiglas surnute lahangusagedus on erinevates riikides 2009.aasta andmete idrgi vtiga erinev: Eesti 17ok;

Austria 27,5% Armeenia 80,1%; (Jlcraina 65,6%; Ldti 11,8%;Leedu 6,194; Iirimqa l0o%; Leedu 6,5ok;

Moldova 79,7%; Israel0,7%; Tsehhi 37,696; Sloveenia 21,7o4; Slovakkia 31,7o%.

Kokkuvdttena on joonisel 7 on toodud isikute arv,
Regionaalhaiglas ambulatoorsel v6i r;tatsionaarsel ravil.

on 2010. aasta jooksul olnud
ambulatoome haige kiiis aastas

kes
Ut<s

keskmiselt 2,8 korda ambulatoorsel vasituvdtul, iiks statsionaarne haige viibis haiglaravi keskmiselt

1,7 korda.
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Verekeskuse tii6

Verekeskus tagab veretoodetega varustatuse Tallinna ning P6hja-, Kesk-, Ida- ja Liiiine-Eesti

haiglatele. Doonoriverest valmistatakse preparaate tiiiskasvanutele, lastele, vaststindinutele ja veel

siindimata loodetele, kokku 37 erinevat nimetust.
Doonorivere kogumine toimub varustusalaga samast piirkonnast, 40yo donatsioone kogutakse

mobiilse vtiljas6idugrupi poolt, 60% kah,ls statsionaarses verekogumise kohas Tallinnas.
Donatsioonide arv t6usis vorreldes eelmise aastaga2% ja doonorite arv l,6oh. Doonorite arvu tOus

toimus korduvate doonorite arvelt, mis on viiga positiivne tendents, viiljendades doonorite rahulolu
osutatud teenusega ja tiihendades doonorivere ohutuse ja kvaliteedi t6usu.

Tabel 1l Doonorite ia donatstoonrde arvu muutuLs

Aasta 2009 2010
Doonorite arv t9 773 20 089
Donatsioonide arv 30 752 3t 409

Eriitrotsi.ititide suspensiooni valmistamitne on v6rreldes moddunud azstaga pisut t6usnud, oluliselt

on tousnud trombotsiiiitide kontsentraalide produktsioon - 28Yo. Pdhjuseks haiglate suurenenud

n6udmine. plasma n6udlus haiglate poolt viihenes - iilekandeks v[ljastati 6022 doosi (2009.a. 7098

doosi), samas suurenes fraktsioneerimir;plasma osakaal. Kokku viiljastati haiglatele 4,8olo rohkem

erinevaid verekomponente ja fraktsioneerijatele 5,8olo rohkem plasmat, kui 2009. aastal.

Tabel 12 Vereko valmistamine (dooside anm muutus
Aasta

Komponent

2009 2010

Eri.itrotsiiiitide suspensioon 28 056 28 947

Eriihotsiiiitide suspensioon lastele 439 397

Plasma 30 569 3t 205

BC trombokontsentraadid 2 304 2 820
Afereesi trombokontsentraadid 699 1 036

2010. aastal olid verekeskuse tegevuse olulisemateks suundadeks uue, siidalinnas asuva

statsionaarse verekogumiskoha muutmine doonoritele omaseks ja vaga kaidavaks, plasmafereesi

programmi laiendamine ning korduvdoonorite motivatsioonististeemi viiljatdcitamine.

2 4 t 5 r



Infektsioonikontrollialane tegevus

Infektsioonikontrolli talitus loodi 2002. aastal teostada hospitaalinfektsioonide ning
antibiootikumide kasutamise jiirelvalvet rring
tagasisidet.

infoga anda osakondadele nende olukonast

2010. aastal jiitkus regulaarne t66 hospitaali jiirelvalve osas. Hospitaalinfektsioonide
esinemine on k6rgem intensiivravi teosta ning keerulisemate haigetega tegelevates
osakondades, milledele oli ka suunatud pdhiline epanu. Hospitaalinfektsioonide ennetamises

ning selle t6hustamiseks alustas t6ddon olulisel kohal ka Oenduskvaliteedi ta
infektsioonikontrollialane denduskomitee.

Antibiootikumide ratsionaalne kasutaminer ning jiilgimine on tihe osana oluline mikroobide
resistentsuse tekke viiltimises. Antibiootikumide
see ei erine teiste Eesti haielate keskmisest.

iivsust on jiilgitud ltibi aastate ning

Kiitehiigieeni soostumuse hindamiseks jiiJtgitakse antiseptikumide kulu ning viimastel aastatel
on see piisinud madalana. Kiitehiigieem
ning kaasaj astati katehi,igieeni j uhend.

iseks jiitkusid 2009. aastal alanud koolitused

Oluline infektsioonikontrollialane meede, on i vaktsineerimine, et tagada tddtajate ning
patsientide ohutus. 2010. aastal teostati tci<itajate iseerimisi B-hepatiidi vastu 283 konal ning
antud immuniseerimise efektiivsuse hii teostati antikehade kontroll 185 tciritajal.
Hooajalise gripi vastu vaktsineeris end 282 td<itaj

Tervishoiutddtaj ate nakatumisohuga seotrnd iuhtumeid (torke-16ike vigastusi, pritsmeid
limaskestadele) registreeriti 2010. aastal 190 konal K6iki juhtumeid analtiiisiti individuaalselt ning
vaj adusel rakendati profiilaktilisi meetmeid. Antud
samal tasemel, kuid ilmselt ei kajasta kdiki haiglas

juhtumite arv on piisinud viimaselt paaril aastal
inud vigastusi.

Tabel 13 rte arv
Aasta 2009 2010
Juhtumite arv 92 90
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20It. aasta tegevusplaan

2011. aasta tegevusplaan on orienteerituil Regionaalhaigla arengukavas miiiiratletud strateegiliste
suundade elluviimisele.

Juhtimine
2011. aasta t66mahtude osas keskendutzrkse ambulatoorse ja piievaravi mahtude kasvatamisele.
Seoses tddmahtude kasvuga plaanib haigla lOpetada palgata puhkuse piievad personalile.
Piievakirurgiline tegevus on plaanis viia ajutiselt Hiiu 44 hoonesse kuni C-korpuse
rekonstrueerimise l6puni. Seoses keemiaravi tiletoomisega Mustamiiele luuakse keskne
ptievaraviosakond nii onkoloogilistele, hemtoloogilistele kui reumatoloogilistele haigetele.
Aprillikuuks peab haigla viima iile jiirelravi kliiniku tegevuse Keila haiglast Hiie 44 hoonesse.
2011. aastal jatkab Regionaalhaigla nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste meditsiinialaste
konverentside llbiviimist ja toetamist. Haigla peab tlihtsaks t66tajate tunnustamist: valitakse Grand
Man/Lady, noore arsti stipendiaadid, kliin:ikute aasta 6ed ja hooldajad ning aasta sekretiirid.

Personalijuhtimine
Personalivaldkonnas keskendutakse 2011. aastal endiselt kolimistega seotud personalimuudatuste
(osakondade restruktureerimine) elluviimisele, uue tticitaja sisseelamise programmi
viiljatriotamisele, t<idtajate triririskide kaardistamisele ja maandamisele kuid samuti tulenevalt
jiitkuvalt survestatud eelarvest ka personal.i koosseisude ja t66 planeerimise efektiivisuse tdstmisele

Kvaliteedijuhtimine
2011. aastal jiitkatakse olemasoleva haiglertilese kvaliteedijuhtimisstisteemi arendamist.
Akrediteerimise suunas liiguvad verekeskus ja patoloogiakeskus. Plaanis on spetsiifilisemate
kvaliteediindikaatorite rakendamine ning :interdistsiplinaarsete koost<i<ivormide suurendamine.

I nfos iisteemide arendumine
2011. aastal piiiiab haigla juurutada mitmetel erialadel ambulatoorse epikriisi (sh edastamisega E-
tervise infosiisteemi), v6ffa tiiies mahus; kasutusele labori ja patoloogia infosiisteem, juurutada
haigla keskne aruandlusstisteem ning piloteerida perearstide saatekirjade prioritiseerimine
uroloogia, kardioloogia erialadel. Piloteeritakse ka kvaliteedi analtitisi eesmtirgil haiglasiseste
diagnoosip6histe andmekogude loomist rinnaviihi niiitel. Uueks prioriteediks on kujunemas koost66
suurendamine olemasolevate rakenduste (RIS) juurutamisel teistesse haiglatesse.

Raviteenuse arendamine
Raviteenuse tehnoloogilise ja protser;silise standardi areng jatkub vastavalt mtiiiratletud
prioriteetidele.
2011. aastal p66ratakse jiitkuvalt haigelcassa lepingu tAitmise kdrval tiihelepanu tasulise teenuse
ar uud usulu j a ulr.spur diulus tu v oiurul us tu uuluuiluuni,rulu.
Tehnoloogiliste arenduste poolelt oll suurem fookus isotoopravi
kasutuselevdtuks (uues nukleaarmeditsiini osakonnas X-korpuses) ja uute
metoodikate juurutamisel.
Esimesena Eestis on plaanis kiiivitada leevendusravi (palliatiivravi)
stisteemsemalt ravimatuid haigeid ja nencle liihedasi.

erinevate vdimaluste
koesiseste kiiritusravi

meeskond aitamaks

Investeeringud seadmetesse
Regionaalhaigla realiseerib investeeringuid vastavalt arengukavas olevale investeerimisplaanile.
Raviteenuse arendamise tagamiseks, sh urute ravimeetodite kasutusele v6tmiseks v6i juurutamiseks,

tehakse ka 2011. aastal olulisi investeeringuid olemasoleva amortiseerunud aparatuuri vdlja
vahetamiseks ja uute ostmiseks.
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2011. aastal on planeeritud investeerida m.editsiinitehnoloogiasse ja -sisustusse 215 miljonit krooni
(kiiibemaksuga) ning muudesse seadmetesise 1l miljonit krooni (kiiibemaksuga). 213 antud mahust
moodustavad 20 I 0. aastast iilekandunud hrmgete l6petamine.

Suurimad meditsiinitehnoloo gia investeeri ngud tehakse :
o diagnostikakliiniku radioloogiaseadmetesse investeeritakse 4l miljonit krooni

(kdibemaksuga), labori-, patoloogia ja verekeskuse seadmetesse kokku l0 miljonit krooni
(kiiibemaksuga) ning endoskoopiaseadmetesse 21 miljonit krooni (kiiibemaksuga);

o kirurgiakliiniku operatsioonikeskusesse ja sterilisatsioonitalitusse - 25 miljonit krooni
(kiiibemaksuga);

o onkoloogia- ja hematoloogiakliinil<u kiiritusravi keskuse tehnoloogiasse investeeritakse 42
miljonit krooni (kiiibemaksuga).

Infrastruktuur
2011. aasta prioriteetideks on X-korpuse insenerilahenduste jiirelseadistus ja kontroll, samutiL
lahenduste katsetused garantiiperioodil tdciolukonas maksimaalsetel koormustingimustel (kesksuviL
ja -talv) ning uue korpuse sisustamine kiiritusravi seadmete ja mittemeditsiinilise sisustusega
2011. aastal on prioriteetideks osakondad,o uuele pinnale kolimine seoses aktiivravi koondamisega
Mustamiie korpusesse ja ettevalmistus- ning projekteerimistcidd Mustamiie C- ja patoloogia korpuse:
rekonstrueerimiseks.
Jiitkatakse investeeringuid olemasolevat hoonete raviruumide, inseneri- ja turvalahenduste:
parendustesse.
2011. aastal moodustavad ehituslikud investeeringud kokku 229 miljonit krooni, millest
investeeringud Mustamiie korpuse C- ja patoloogia korpuse rekonstrueerimiseks on 113 miljonit
krooni, olemasolevate hoonete raviruumiile, inseneri- ja turvalahenduste parendustesse 102 miljonit
krooni ning C- ja patoloogia korpuse reko;nstrueerimise ettevalmistustdddesse 14 miljonit krooni.
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2 RAAMATUPIDAMISE fu{ST'AARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehektilgedel28 \uni 49 esitatud SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla
raamatupidamise aastaaruande koostamise digsuse qest ning kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspdhim6tted on vastavuses
Eesti hea raamatupidamistavaga j a Riigi raarpatupidamise tildeeskirj aga;

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab diggsti ja diglaselt SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla
finantsseisundit, maj andustulemust j a rahavQogusid;
k6ik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupZievani
25.04.2011 on raamatupidamise aastaaruandps nduetekohaselt arvesse vdetud ja esitatud;

a
J .

4.

T6nis Allik

Sven Kruup

Sergei Nazarenko

juhatuse esimees

juhatuse liige

juhatuse liige

25. aprill20ll

25. apill20ll

25. aprill2}ll
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Bilanss

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

VARAI)

Rahaja pangakontod

Nduded ja ettemaksed

Varud

Kflibevara kokku

Pikaaj aline fi nantsinvesteering

Materiaalne p6hivara

Immateriaalne p6hivara

P6hivara kokku

VARAD KOKKU

KOIIUSTUSBD JA NETOVARA

Laenukohustused

V6lad ja ettemaksed

Ltihiajalised eraldiseo

Sihtfinantseerimine

Liihiajalised kohustused ltokku

Pikaaj alised vOlakohustused

Pikaajalised kohustused kokku

Kapital

Annetatud kapital

Eelmiste perioodide tulem

Aruandeaasta tulem

Netovara kokku

KOIIUSTUSED JA I\IETOVARA
KOKKU

Li;sad 31.f2.2010 31.f2.2009

.2 17 460 273 688

.3 23r 433 213ls7

.4 40 742 33 770

5

6

7

tt,9

.t0

1 I

50

| 802987

t3  751

4 946

266 662

6  8 5 1

J

50

I 593 070

9 749

r I7  913

237 949

3 990

32

8,:9,10 697 635 695 240

697 633 695240

316 964

218 809

532 587

6t 966

316 964

218 809

30 506

502 081

1 130 326 I 068 360
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Tulemiaruanne

tuhandetes kroonides. aasta kohta

Lisad 2010 2009

Tegevustulud
Tulud riigieelarvest
Tulud haigekassadele raviteenuste
miiiigist
Tulud juriidilistele ja fiiiisilistele
is ikutele raviteenuste miitigist

Tulud maj andustegevusest
Toetused

Muud tulud tegevusest

Tegevustulud kokku

Tegevuskulud
Ostetud kaubad, materjalid, teenused

Verekeskuse tootmiskulud
Majandamiskulud
T66j6ukulud

Muud tegevuskulud

Tegevuskulud kokku

Pdhivara kulum, allahindlus

Tegevustulem

Finantstulud ja -kulud

Aruandeaasta tulom

I 805 703 2220282

I2

t2

I2

1 '3

38 604

| 470 363

I  l 8  201

12  810
1 5 8  5 1 2

7 213

-49t 115
-r7 rl9

-203 020
-695 737
-r77 5t5

-146864

74 333

-r2 367

61966

36 704

| 500 749

tt7 897

6 848
5 5 1  0 1 6

7 068

-458 795
-r7 864

- t70 775
-748 693
-t67 087

-137 807

519 26r

-17 180

502 081

,14
'14
,14
' 5

,t4
-l 584 505 -t 563214

.t6
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Rahavoogude aruanne

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Rahavood fl ritegevusest
Laekumine raviteenuste eest
Haigekassalt

Laekumine raviteenuste eest asutustelt

Laekumine rii gieelarvest

Saadud intressid

Muud laekumised

Hankijatele tasutud arved

T66tajatele tasutud

Tasutud maksud

Tasutud intressid

Muud tasutud kulud

Rahavood flritegevusest kohku

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud p6hivara eest

Laekunud p6hivara miiiigist

Rahavood investeerimistegevusest
kokku

Rahavood fi nantseerimistegevusest

Vdetud laenud

Laenude p6hiosa tagasimaksed

Kapitalirendi p6hiosa tagasimaksed
Rahavood f inantseerimistegevusest
kokku

Raha ja pangakontode netonuutus

Raha ja pangakontod aruande perioodi
algul
Raha ja pangakontod aruande perioodi
l6pul

207 620 589 285

Lisad 2010 2009

I  4 5 6  1 1 1
184 439
128 038

839
t7 993

-856 079
-418 037
-292336

-11  635
- l7 t3

I s22 593
r74 548
510 253

4 571
16  851

-843 740
-461 101
-309 882

-23 452
-1  356

-346 056
t2l

-581  018
2 l

-345 935 -580 997

I
8
8

0
-112 661

-5 252

303 5r7
-ttz 655

-5 433

-rt7 9t3 $s a9

-25622E 193 717

273 688

17 460

79 971

273 688
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Netovara muutuste aruanne

tuhandetes kroonides, aasta kohta
Kapital Annetatud Eelmiste

kapital perioodide
tulem

Aruande-
perioodi
tulem

Kokku

Saldo 31.12.2007 316964 218 $09 8s s83 621 356

Aruande perioodi tulem -55 077 -55 077

Saldo 31.12.2008 3t6 964 218 Eoq 85 583 -55 077 566279

Eelmiste perioodide tulem

Aruande perioodi tulem

0

0

0

0

-55 077

0

55 077

502 081

0

502 081

Saldo 31.12.2009 3t6964 218 809 30 506 502 081 l 068 360

Eelmiste perioodide tulem s02 081 -502 081

Aruande perioodi tulem

Saldo 31.12.2010

0

3t6964

0 61 966 61 966

s32 587 61 966 I r30 326

Allkirjartatd idcmifioocrinirc.lr:

Ecsd 32 5 1



Raamatupidamise aastaaruande lisa<l

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid i:r

hindamisalused

AMpohimaaed
SA pohja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidli: Regionaalhaigla, asutus) raamatupidamise aastaaruanne

on koostatud vastaialt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit,

v.a juhtudel, kui arvestusp6himotetes allj?irgnevalt on kirjeldatud teisiti' Eesti he'a

,**ut rpiaamistava on rahvuwaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse pohimotetele tuginev

raamatupidamistava, mille p6hin6uded o:n kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega,

seda tiiiendavad 
' 

Raamatupidamise Toimkonna poolt viiljaantavad juhendid ning

fuigiraamatupidamise tildeeskirj as siitestrltud n6uded'

Raamatupidamise aastaaruande arvntiitajad on esitatud Eesti kroonides. Ulevaatlikkuse huvides on

numbriliied niiitajad esitatud tuhandetes .koonides'

Raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud Raamatupidamise seaduses olevat kasumiaruan<le

skeemi number iiks.

Vtilisv ulu utas ftks e eritud te h in g ud
Asutuse arveldusvaluutaks on Eesti kroon, koiki teisi valuutasid loetakse viilisvaluutadeks.

vzilisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks vdetud tehingu toimumise pdeval

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

31. detsember 2010 on iimber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipiieval kehtinud Eesti Panga

valuutakursside alusel. vtilisvaluutatehirrgutest saadud kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnij:rte

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

vtilisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud finantstuludes ja

-kuludes.

Raha ja raha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena on kajastatud ltihiajalisi (kuni 3-kuulise tlihtajaga soetatud) kdrrge

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

mille puhul puudub oluline turuvtiiirtuse muutuse risk, sh raha kassas ja pangas, ndudmiseni

hoiuseid ja kuni 3-kuulisi deposiite. Rahavoogude aruandes on kajastatud rahavoogusid

otsemeetodil.

Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, ltihi- ja pik:aajalisi finantsinvesteeringuid, noudeid ostjate vastu ja muid

liihi- ja pikaajalisi n6udeid.

Finantsvara on v6etud algselt arvele sc,etusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud

tasu 6iglane viiiirtus. Algne soetusmaksumus sisaldab k6iki finantsvaraga seotud kulutusi, sh tasud

vahend-ajatele ja nOustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud samased

kulutused (v.a selliste- finantsvari<li:, mida kajastatakse Oiglases viiiirtuses muutusega labi

tulemiaruande), soetamise ga seotud ku lutused.

K6ik tavapiirastel turutingimustel toirnunud finantsvarade ostud ja miiiigid on kajastatud nende

tehingute iehingupaeval, 
-s.t 

p?ieval, nnil asutus vdttis endale kohustuse (niiiteks sdlmis lepirrgu)

teatud finantsvara ostuks v6i mtitigiks, Tavaptirasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse sellirseid
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oste ja miiiike, mille puhul ostetava v6i mtiodava finantsvara iileandmine mtii'ijalt ostjale toimub

antud turul viiljakujunenud v6i vastavate t.ururegulaltsioonidega ndutud perioodi jooksul'

pzirast algset arvelev6tmist on kajastatud k6iki finpntsvarasid Oiglases v6drtuses, v.a nduded teiste

osapoolte vastu - on kajastatud konigeerritud soetusmaksumuses; investeeringud aktsiatesse, mille

Oigtrt viiiirtust ei ole v6imalik usaldusviliirselt hinrpata - on kajastatud soetusmaksumuses'

Nduded
Individuaalselt oluliste finantsvarade viiiirtuse laprgust hinnatakse iga objekti jaoks eraldi' Kut

tuvastatakse siindmusi, mis viitasid sollele, et n6ude kaetav viiiirtus on vdiksem kui n6ude

bilansiline vdiirtus, siis hinnatakse need nL6uded ebotoeniioliselt laekuvaks.

Varem alla hinnatud n6ude laekumisel kajastatakse allahindluse tiihistamine tulemiaruandes selle

kulu viihendusena, kus allahindlus algseh kajastati'

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

kaasnevast tollimaksust ja otsestest veol<uludest. Tulenevalt Riigi raamatupidamise iildeeskirjast ei

ole lisatud varude soetamisel lisandunrud mittetagastavaid makse varude soetamismaksumusse'

Soetamisel lisandunud mittetagastatavad. maksud jalOivud on kajastatud tulemiaruandes real ,,muud

tegevuskulud".

Varude soetusmaksumuse kindlaks milliramisel on kasutatud individuaalmaksumuse (ravimid) ia

FIFO (v.a ravimid) meetodit. Varud hinnati bilansis lfitudes sellest, mis on madalam' kas

soetusmaksumus v6i neto realiseerimismaksumus. varude hindamisel nende neto

realiseerimismaksumusse on varud kaja.statud aruandeperioodi kuluna tulemiaruandes real ',varude

allahindlus".

P i kaaj al in e ftn ants inv este e r in g
Vastavalt ,iigi raamatupidu-ir. iiLldeeskirjale viiiirtpabereid ja tuletisinstrumente (r'.a.

lunastustiihtajani hoitavad votakirjad) kajastatakse Siglases viiiirtuses. Juhul kui puudlub

informatsiool oiglur. viiiirtuse kohta,-kajastatakse neid soetusmaksumuses' korrigeerides seda

allahindlusega. fui soetusmaksumus ei ole teada, kajastatakse neid nullviiiirtuses.

Osalusi sihtasutustes ja mittetulundusiihingutes kajastatakse jtirgmiselt:

l) kui ettev6te omab sihtasutuses'rdimittetulundusiihingus valitsevat m6ju (tildjuhul tile 5ll%

heUleOigusest), kaj astatakse osalust 100%:o'na;
2) kui ettev6te .i o-u sihtasutuses v6i mittetulundusiihingus olulist moju (tildjuhul 20-5t0%

hliiile6igust), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajasta. Sissemaksed osaluse

sihtkapitali kaj astatakse antud toetuse kuluna'
Sihtasutused Ja miuetulundusiihingud, kelle juhtimises osaletakse alates 2|o/o-lise hiiiile6iguserga,

kuid keda bilansis osalustena ei kajastatta, avalikustatakse aastaaruande lisades.

Materiaalne Pdhivara
Materiaalseki p6hivaraks loetakse varasid maksumusega alates 30 tuhandest kroonist ja kasulliku

elueaga iile tihe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on i.ile I aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla

30 tuhande krooni, on kajastatud kuni kasutusele v6tmiseni vZiheviiiirtusliku inventarina (varudena)

javarukasutusele votrnise hetkel kantakse l00%-liselt kulusse. Kuludesse kantud viihevliirtuslike

inventaride tile peetakse arvestust bilanLsiviiliselt.

Materiaalne p6hivara on v6etud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otserselt

soetamisega seotud kulutustest. Pohivara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita kiiibemaksu ja muid
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tagasisaamisele kuuluvaid makse ja 16ive. Edaspidi on materiaalset p6hivara kajastatud bilansis
tema soetusmaksumuses, millest on maln arvatud akumuleeritud kulum ja vdimalikud viiiirtust:
langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse p6hivara objekt koosneb iiksteisest eristatavatest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, on need komponendid raamatupidamises arvele v6etud eraldi
varaobjektidena ning miiiiratud eraldi amc,rtisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale.

Arvelev6etud materiaalse p6hivaraga seotud hilisemad viiljaminekud (niiiteks mdne varaobjekti
teatud osade asendamine) on lisatud vauade bilansilisele vii2irtusele siis, kui on olnud tiiideturJ
j iirgmised kriteeriumid :

1) on t6en?ioline, et asutus saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning
2) nende soetusmaksumust on vdimalik usaldusvtiiirselt m66ta.

Asendatud osad on kantud bilansist vrdlja. KOik teised vtiljaminekud on kajastatud kuludena
perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

Asutus kasutab materiaalse p6hivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm on
miiiiratud igale p6hivara objektile eraldi s6ltuvalt selle kasulikust elueast.
Amortisatsioonimiiiirad aastas on pdhivara gruppidele j iirgmised:

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

Materiaalse pdhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja l6ppviiiirtused on tile vaadatuLd
majandusaasta l6pul ja uute hinnangute erinevused on kajastatud raamatupidamislike hinnangutte

muutustena, s.t edasiulatuvalt.

Materiaalse pohivara bilansilise v?i2irtuse vdimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid

siindmused v6i asjaolude muutumised ntiitavad, et vara kaetav vtiiirtus v6ib olla langenud alla tema

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

hindamine. Kui hinnanguline kaetav viiiirtus on viiiksem kui bilansiline viiiirtus, siis hinnatakse sr:e

vara vdi raha genereeriva iiksuse moodustavad varad alla kuni kaetava vdiirtuseni, milleks on klas

sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude ntiiidisv?iiirtus (ehk kasutusvtiiirtus) v6i selle vara

6iglane vddrtus, mida oli viihendatud miiiigikulutustega, olenevalt kumb on k6rgem. Allahindlus

kajastatakse aruandeperioodi kuluna tulemiaruande real "p6hivara kulum, allahindlus".

Kui hiljem vara kaetav vtilirtus on tdusnud i.ile vara bilansilise viitirtuse, siis allahindlus ttihistatakse
ja suurendatakse vara bilansilist viiiirtust, kuid mitte suurema sunmani, kui bilansilise viiiirtusetri,

mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Vara allahindluse tiihistamine kajastatakse
tulemiaruandes samal real, kus kajastati .ka varasem allahindlus.

Materiaalse pohivara kajastamine on lopretatud vara vS6randamisel v6i siis, kui asutus ei eelda sellle

vara kasutamisest vdi mttigist enam rnajandusliku kasu saamist. Materiaalse pOhivara mi.ii.igist

saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes saldeerituna real ,,muud tul'ud

tegevusest". Varade bilansist eemaldamisel, kasutamiskdlbmatuks muutumise t6ttu, tekkinud

kahjumid on kajastatud tulemiaruandes real "pdhivara kulum ja allahindlus".

Immateriaalne pd hivara
Immateriaalsed varad on v6etud arvele jiirgnevatel tingimuste tditmisel:

1) varaobjekt on asutuse poolt kontrollitav;
2) on tdeniioline, et asutus saab objokti kasutamisest tulevikus tulu;
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3) objekti soetusmaksumus on usaldusviiiirselt [rinnatav.

Immateriaalne p6hivara on voetud algselt arvele te6na soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast

ja otseselt soetamisega seotud kirlutustest. I{nmateriaalse pdhivara soetusmaksumusse eri

iapitaliseerita kAibemiksu ja muid tagasisaamilsele kuuluvaid makse ja lSive' Edaspidi on

immateriaalset p6hivara kajastatud bilansis tem4 soetusmaksumuses, millest on maha arvatud

akumuleeritud kulum ja v6imalikud viiiirtuse langupest tulenevad allahindlused.

Immateriaalsete varade puhul on hinnatud vara piiqatud kasuliku elueaga varaks'

Asutus kasutab immaieriaalse p6hivara amortiBeerimisel lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsioonimliiirad aastas on jiirgmised:

Litsentsid
Tarkvara

Immateriaalse vara amortisatsiooni kulu on kEiastatud tulemiaruandes real "p6hivara kulurn,

allahindlus". Immateriaalsete varade ,amortisat$iooniperioodid ja -meetodid vaadatakse tile

majandusaasta l6pul. Muutusi raamatupi,ilamislikes hinnangutes aruandeaastal ei olnud.

Finantskohustused
Finantskohustusena on kajastatud tamijatele tasumata arveid, viitvdlgasid ja muid liihi- ja

pikaaj alisi v6lakohustusi.

Finantskohustused on algselt arvele voetud nendg soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuLse

eest saadud tasu 6iglaie vtilirtus. Edlaspidi k4jastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud

soetusmaksumuses, k-asutades efektiivset intressimiiiira. Tehingukulud vdetakse arvesse efektiil'se

intressimiiiira arvutamisel ning kantakse kuludesse frnantskohustuse eluea jooksul'

Finantskohustustega kaasnev intressikulu on kajastatud tekkepdhiselt perioodikuluna tulemiaruande

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

tasutud, tiihistatud v6i aegunud.

Rendiarvestus
Kapitalirendiks on loetud rendisuhet, mille puhul kdik olulised vara omandiga seonduvad riskidlja

htived kanduvad iile rentnikule. K6iki tilejiiiinud r,enditehinguid on kajastatud kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud varar vdeti rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses v6i

miinimumrendimaksete niitidisviiiirtuses juhul, kui viimane oli madalam. Kapitalirendi tingimustel

soetatud varade amortisatsiooniperiood:iks oli vara kasulik t66iga v6i rendiperiood, olenevalt sellest'

mis oli liihem. Kapitalirendimaksed jagati finantskuluks ja rendikohustuse tasumiseks selliselt' et

intressimiiiir oleks igal ajahetkel rurnu. Finantskulud on kajastatud tulemiaruande real ,,finantstulud
ja -kulud". Kapitaliiendiga aruandeperioodil kaasnev amortiseeritavate varade amortisatsioonikulu

tn kajastatud tulemiaruande real ,,p6hivara kulum, allahindlus".

Kasutusrendi puhul kajastab rendital,at vaxa oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed

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

Tulude ja kulude kaiastamine
Tulu on kajastatud saadud v6i saadaollva tasu Oiglases viitirtuses. Tulud koosnevad m[Ugituludest,

millest on maha arvutatud hinnaviihendid, mitteaktsepteeritud teenused ning tagastatud tooted ja

kaubad. Regionaalhaigla p6hitegewse tulud on:
l) tervishoiuteenuste miitik Eesti Haigekassale ning teistele juriidilistele ja fiiiisilistele

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

3) kiirabi teenuse osutamine;
4) psiihhiaatriliste ekspertiiside teostamine ;
5 j meditsiinialase koolituse ltibiviimine j a resi$entide juhendamine ;
6j veretoodete mtitik raviteenust osutavatele j rtrriidilistele isikutele.

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

kibiviimine ning muud tulud (sihtfinantseerimine, toetused, tulu varade miitigist jne).

Tegevustulud on kajastatud tekkepohisr:lt realiseFrimise printsiibi alusel s.t. tulud on arvestafitd

realiseerimismomeniil v6i lepingui fiksrleritud pe6ioodi(de) kohta. Kaupade mtiogist tulenevat tulu

on kajastatud, kui k6ik oluliied omandiga seotug riskid on liiinud iile ostjale ning miiiigitulu ja

tehinguga seotud kulu on usaldusviiiirselt mii6ratav. Tulu teenuste mtiiigist kajastatakse teenuse

osutamisel. Miiiigituluna ei ole kajastar;ud Regionaalhaiglale laekuvaid, kuid teiste isikute nimLel

sissen6utud summasid ning ostjate tehtud ettemakseid.

Tegevustuludena on kajastatud ka arvestatud bilapsipiievaks laekumata n6udesummad, mille kotrta

ei ote esitatud n6udedokumenti (nt bilansipaevaks laekumata eelneva perioodi intressid; aastalOpu

seisuga hinnatud ldpetamata haiguslood).

Intressitulu on kajastatud tekkep6hiselt.

Majandustehingute kajastamisel on jtirgitud tulude ja kulude vastawse printsiipi, aruandeperioodi

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

tekkep6hise arvestusprintsiibi alusel.

Tiidjoukulud on kajastatud tcirivotjatete tekkepbhiselt arvestatud t66tasud, nimetatud tasuderga

maksustamisel v6rdsustatud tasud ja erisoodustused ning nendelt arvestatud maksud.

Aruandeperioodil vtiljamaksmata to<ijtiuga seotud kulud on kajastatud kohustusena tdcitajatele.

Kasutamata puhkusepaevade ja viiljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse tiks kord aastas

aruandeaastu tOp.t r.itugu ning on kajastatud lOppenud aruandeperioodi kuluna.

Muud kulud on muud tegevuskulud, p6hivara amortisatsioon ja allahindlus ning finantstulud ja

-kulud. Muude tegevuskuludena on kaj zrstatud :
1) maksu, l6ivu ja trahvikulud;
2) kulud ebat6eniioliselt laekuvatesti n6uetest;
3) muud tegevuskulud.

p6hivara kulumi ja allahindlusena on kajastatud materiaalse ja immateriaalse pdhivara

amortisatsioon ning v?iiirtuse langus.

Finantstulude ja -kuludena on kajastatud finantsinvesteeringute ja v6etud laenukohustuste tulud ja

kulud. Finantstulud ja -kulud on kajastirtud nende tekkimise perioodil.

SihtJinantseerimine

Pdhivara soetuseks saadud sihtfi nantsetlrimine
ff6t"""tt tiigiraamatupidamise tildeesl<irja muudatusele alates 01.10.2007 avaliku sektori iiksused,

kelle p6hie.r*aitgitr Ji ol" omanikule kasumi teenimine, kajastavad erandina pdhivara soetamiseks

saadud sihtfinantseerimist tuluna pdhivara soetamise perioodil vastavuses IPSAS 23 pdhim6tetega.

Tegevuskulude sihtfi nantseerimine
Ggevuskulude sihtfinantseerimisest saadud tulpr on kajastatud tulemiaruandes proportsionaalselt

r.ll"gu seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel on rakendatud brutomeetodit, s.t saadud toetusi ja
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vat kulu on kajastatud tullemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud

on kajastatud tulemiaruandes real " muud tulud tegevusest"

an s ip ii ev ai iir g s e d s iin dmus e d
ik oiulised teadaolevad siindmused ja asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuuplieval's

raamatupidamise aastaaruandes n6uet,ekohaselt arvesse v6etud j a esitatud.

2. Raha ja pangakontod

kroonides, seisuga 31. detserrrber
3r.12.2010 31.12.2009

197
137

t7 126
0

34
5 1

143 603
130 000ine hoius

gla poolt inkasseeritud, kuid pangaarvele laekumata summad'

3. N6uded ja ettemaksed

kroonides, seisuga 31. detsernber

Eesti Haigekassa vastu
teiste ostjate vastu

uud n6uded 2

teenuste eest
iselt laekuvad n6uded ostjate vat;tu 3

ja ettemaksed kokku

ud nduded koosnevad jiirgmistest n6uetest:

Laekumata tegevuskulude sihtfinanrtseerimine

Laekumata p6hivara sihtfinantseerilnine
Laekumata seadusandlusest tulenevad
toetused

Kinnipidamised tdotasudest

Makstud tagatisdePosiidid
Klibemaksu ettemaks, periood ei oJ[e
saabunud

K?iibemaksu ettemaks pdhivara eest

Muud n6uded kokku

-246

231 433 2t3 157

31.12.2010 31.12.2009
0

30992

1 8
I

117

73r
s 855

Allkirjutanrd identifioocrinirclc:

Ecsti 38 /

t7 460 273 688

3r.r2.2010 31.12.2009
t22 862
22288
4 l  0 1 8
42 129
3 382

1 1 8  1 2 3
22 149
31  50s
37 714
3 701

-35

Viitlaekumised koosnevad lopetamata haiguslugude tulust 41 018 tuhat krooni (2009: ldpetamLata

iguslood 31 505 tuhat kroonij. Lopetarmati haiguslugude hindamiseks viidi majandusaasta l6pul l.2ibi

liolevate haiguslugude inventuur, mille tulemusena kajastatakse seisuga 31.12.2010 ostjatele esitamiata,

id 20 I 0. aastal teostatud raviteenused 201 0. aasta tuludes'

I 4
4 0 0 1 1

26
3

tt7

1 683
27s

42 129 37 714



3 Ebat6eneoliselt laekuvate nouete osas toimusid jiirgmiqed muutused (periood

31.12.2010 31.12'2009

Saldo perioodi alguses
Tiiiendavalt kaj astatud allahindlus
Bilansist v2ilja kantud lootusetud n6uded
Ebatdenloliseks hinnatud n6ude laekurnine

Saldo perioodi l6Pus
-l-- 

-246 -35

-35
-242

2
29

-524
-5

480
l4

Lisa 4. Varud

tuhandetes kroonides, seisuga 3l ' detsember
31.12.2010 3r.12.2009

Ravimid 15 467 11 398

Valmistoodang - veretooted 2 249 1 81 3

Majandusmaterjal | 075 751

Proteesid, operatsiooni lisavahendid I 14 l4l 13 147

Meditsiiniline materjal 6 697 5 590

itrateegilised varud 931 981

Inventar 90 90

Ettemaksed varude eest 9,? , 
0

Kokrru 
- 

n1!,? ,,, ?stto
r Aruandeperioodil viidi llbi varude liikumiste ja vziiirtuste unultitis, mille tulemusena hinnati alla

v[hekasutatud operatsiooni lisavahendeio summrc ioq tuhat krooni, mis turemiaruandes on kajastatud real

..ostetud kaubad, materjalid, teenused" (2009: hinnati itles 223 tuhat krooni)'

Lisa 5. Pikaajaline finantsinvesteering

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsernber

Noukogu 16.12.2004 otsuse kohaselt osales Regionaalhaigla AS vihilwingute Tehnoloogia

Arenduskeskuse asutamisel omapoolse panusega akisiakapitali summas 50 tuhat krooni. Sissemalcse

aktsiakapitali tehti 11.01.2005. oniandati viis tuhat aktsiat nimiviiiirtusega l0 krooli'

Regionaalhaigla osalus moodustab 12,506 ettevdtte aktsiakapitalist. Seisuga 31.12.2009'a' 9t77

tuhat krooni ja 31 .12.2010.a.1 215 tuhaft krooni'

N6ukogu 20.04.2006. aasta otsuse kohaselt osales Regionaalhaigla SA Eesti Tervishoiu Pildipank

asutarnisel omapoolse panusega sunrmas 100 tuhat krooni, mis moodustab loodud asutuse

osakapitalist s0%, teise poole osakapitalist makl; Tartu utikooli Kliinikum sA. Seisrlga

31.12.2009.a.7 294 tuhat krooni ja 31 .112.2010.a.8 016 tuhat krooni .

Kuna Regionaalhaiglal ei ole SA Eesti Tervishoiu Pildipank otsustavat mdju ega digust osaleda

kasumi jaotamises, siis seda ei kajastata oma bilansis'

Allkirjutanrd idpntifitccdnisekl:
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Lisa 6. Materiaalne P6hivara

tuhandetes kroonides, sei 31. detsember

P6hivara riihm Maa Horoned ja

elamud

Soetusmaksumus seisuga
31.12.2008 126 633 s12325 462 696 29 720 561 119 16924931

Masinad ja

seadmed
Muu

p6hivara
Ldpetamata KOKKU

ehitis ja
ettemaksed

Soetatud P6hivara
Umberklas sifi tseerimine

Mahakantud Pbhivara
Seotusmaksumusega

0
6 038

0

518 363

20 051
34 330
-1 830

r 863
0

-720

416',l60
-40 373

0

438 67tI
-:'

-2 550

31.12.2009
Soetatud p6hivara

U mberklas sifi tlseerimine

Mahakantud P6hivara
Soetusmsksumus seisuga
31.12.2010

0

126 633
0 0
0  I  017  834

-1 -45

t26 632 ll 536 152

s15247 30 863 937 506 2128 6l,l
355 62'9180  951

1 008
-24299

4 950
I  785

-2 419

169 728
-l 020 621 $

-26 763

672907 35179 86 613 2 457 483

Kulum

Kulum
Aruandeperioodi kulum
Allahindlus'
Mtitik j a mahrftandmised

0 t4t 139 242 549 17 480 0 401 16;8

0
0
0
0

28 936
26 326

0

196 401

77 590
0

-t 689

318 450

3 906
0
-695

20 69r

0
0
0

0

rtD 432
26 32:"6
-2 384

535 54:2
Kulum 31.12.2009
Aruandeperioodi kulum
Allahindlus
Mi.iiik j a mahakandmised

49 272 92248 0
0
0
0

0
0
0
0

0
-t2

245 ffil

0
-23 985
386 713

3 665
0

-z  zJ+

22 r22

145  185
0

-26 2:\l
654 4t 6

Kulum 31.12.20[0

Jbiikvii?irtus seisuga
3r.12.2008 t26 633 371 186 220 r47 12240 5 6 1  1 1 9 | 2913"25

JbZikviiiirtus seisuga
31.r2.2009 126 633 32r 962 t96 797 t0 172 937 506 1 s93 070

Jii5lcviiirtus seisuga
31.12.2010 126632 1290 286194 13 057 86 613 1 802 987

ffir"*i@ffihtud kulutused objekti kaetava v62irtuseni

summas 22 385 tuhat krooni'
2008. aastal hinnati alla Tallinn, J. Siitist;e tee 21 kinnistu soetamiseks

vii2irtuseni) summas 13 266 tuhat krooni.
2 2009. aastal ei muudetud Keila, P;argi 30 kinnistu soetamiseks

raamatupidamislik j iiiikviidrtus osutus mad:rlamaks eksperthinnangust.

2009. aastal hinnati alla Tallinn, J. Siitiste tee 21 kinnistu soetamiseks

viiiirtuseni surmmas 26 326 tuhat krooni'

tehtud kulutused objekti kaetava

tehtud kulutusi, kuna obj,okti

tehtud kulutused objekti kaetava

2009. aastal jatkati X-korpuse ohitust ja kapitaliseeriti osa 2009- aastal teostatud

renoveerimistoodest. 2010. *.tul kapritaliseeriti X-korpuse renoveerimist<iddest 1 017 834 ilrhat

krooni.

Alkirja$ardidonti

lgdilBcsd 40 / 5



Lisa 7. Immateriaalne Pdhivara

tuhandetes kroonides 31. detsember

Kulum
Kulum seisuga 3f .12.2009
Aruandeperioodi kulum
Kulum 31.12.2010
JiiiikviiSirtus
Jblkviilrtus seisuga 3 I'12.2009

Jflfllcviiflrtw seisuga 3 1.12.2010

Lisa 8. Laenukohustused

Pooleliolevad
Immateriaalne p6hivara l,itsentsio Tarlcvara 

'"olii."r.iii- Koku

Soetusmaksumus
Soetusmaksumus seisug , 31.12.2009 757 4 789 7 519 13 065

Soetatud p6hivara 230 2 149 2 448 4827

Soetusmalrcumusoeisugapl.l2'2010 
-

286 1944
4L7 3367

3 316
825

4 l4l

7 519 9 749
9967 13 751

471
99

570

2845
726

3 571

0
0
0

Immateriaalse pohivara pooleliolevad projektid or- seisuga 31.12'2010 jiirgmised: 1) labo'ri

infosiisteem maksumus 
"gizzle 

tuhat kr:ooni, 2) radioloogia infosiisteem maksumusega 4209 tuhat

krooni, 3) patoloogia infististeem maksttmusegagT6tuhai krooni, 4) aruandluskeskkonna stisteerni

juurutamine maksumusega 682 tuhat krrooni,-5; digiregistratuuri X-tee liidese arendus 622 ttthat

krooni, 6) identiteedi haldussiisteemi arendus gge tunat krooni, 7) elektroonilise saatelehe

ir"*t.*i" e lg6tuhat krooni ja s) muud tarkvara investeeringud maksumusega 20 tuhat krooni'

tuhandetes kroonides, seisuga 31' detsernber
2010. aasta

V6lakirjadl

Pikaajalised pangalaenud 2

Kapitalirendi kohustus3

Laenukohustused kokku

2009. aasta

Arvelduskrediit

V6lakirjad 1

Pikaaj alised pangalaenud 2

Kapitalirendi kohustus3

Laenukohustused kohku

Liihiajaline osa Pikaajaline osa
1 - 5 aastat

Pikaajaline
osa iile 5 aasta

Kohustus
kokku

0

0
4 946

4946

187 7r0

r03 469
376

291 s55

0

397 077
0

397 077

187  710

500 546
5 322.

693 578

Liihiajaline osa Pikaajaline osa
I - 5 aastat

Pikaajaline
osa iile 5 aasta

Kohustus
kokku

46 946

65 7r5
0

5 252

lt17 913

0

t87 710
0

5 322

193 032

0

0
500 546

0

s00 s46 811 491

46 9416

253 42t5
500 546

10 5'.,74

lunastamise tahtaag
iihe kuu Euribor ja

12008.aasta lemi tee. i t i tugamaf f i@ooni( l2mi l jon ieuro)u latuses,mi l le

alusvaluutaks on euro iu lunastamisl tahtaeg 30.06.2014. vdlakirjade intressim[2ir koosneb

baasintressimiiiirast, milleks on iihe kuu Euribor ja lisandub intressimarginaal0,6Yo'

2009. aastal ehitustegevuse finantseerinniseks kuni eurotoetuse laekumiseni konaldati kolmel korral

v6lakirjade emissioonid:
l) OZ.O1.ZOOq 95457 tuhat krooni (3,8 miljonit eurot), alusvaluutaks euro,

31.12.2009. V6lakirjade intressimd,lr koosneb baasintressim[drast, milleks on

identifitse€rini$eks:lisandub intressimarginaal 0, 8o%. Vdlakirj ad on lunastatu d 3 | . 12.2009'



2) 15.06.2009 53 198 tuhat krooni (3,,4 miljonit eTot), alusvaluutaks euro, lunastamise tiihtaeg

3l.lz.z0o9. Volakirjade intressimiiiir'koosn-eb baasintressimiizirast, milleks on iihe kuu Euribor ja

lisandub intressimar! inaal l,5o/o. V6lak irj ad on lunastatu d 27 -l 0 .2009'

3) 20.03.20ag 65715 tuhat krooni (4,2 miljonit egrot), alusvaluutaks euro, lunastamise tiihtaeg

24.03.2010. Volakirjade intressimiiar'koosneb baasintressimdbrast, milleks on iihe kuu Euribor ja

lisandub intressimarginaal l,3o/o'

2 pikaajalise pangalaenu alusvaluutaks on eu'o, nominaalviiiirtus on 500 546 tuhat krooni (32 miljonit eurot')'

lntressim6?ir on seotud kuue kuu Euribor:iga ja lisandub inffessimarginaal 0,22o/o. Pikaajalise laenu

tagastamise t[htaeg on 31.12.2025.
3 Lisainformatsiooni vt lisas 9'

AS sEB pank ja Regionaalhaigla vahel on s6lmitud arvelduslaenuleping summas 60 miljonit kroorri

(alusvaluuta on r.too"). seisuga 31.12.2010 krediiti ei ole kasutatud'

Nordea Bank Finland pt. Eesti filiaali ja Regionaalhaigla vahel on sdlmitud arvelduslaenulepin'g

sunmas 47 miljonit krooni (3 miljonit eurot, alusvaluuta on euro)'

s.ir.rgu 3112.i00g kasutatud arvblduskrediidi summaon46 g46tthatkrooni (3 miljonit eurot)'

Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrent

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Kapitalirent

Kohustuse liihiajaline osa - maksetiihtaiaga kuni 1 aasta

Kohustuse pikaajaline osa-maksetiihtajaga I - 5 aastat

Kapitalirendi v6lgnevus [rokku

Lisainformatsioon on lisas 8.

Alljiirgnevas tabelis on esitatud
renditud pdhivarade kohta:

31.12.2010 31.r2.2009
4 946

376
5 252
5 322

5 322 to 574

andmed seisuga 3 1 .12.201 0 kehtivate kapitalirendilepingute alusel

Renditud seadmete mfksumus kokku

Kasutusrent

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Transpordivahendid
Maj andusseadmed j a tarkvara
Meditsiiniseadmed

Kasutusrendi maksed kokku

JAtik- Soetus- Jiiiik-
maksumus maksumus maksumus
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

225 33 965 233

2010 2009

Soetus-
maksumus
3t.12.2010

33 965

| 329
998

3 954
6281

1 375
432

5 387
7 r94

2010. aastal saadi kasutusrendilepingutest tulu 7 T62ttthatkrooni (2009. aastal: 7 324 tuhat kroo:ni).

Kasutusrenditingimuste1onasutusvaljiarentinudca6,42o/ohoonetest,@ja

Seisuga 31.j,22010 kehtivatest mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest liihtuvalt on jiirgmiste

perioJdide kasutusrendi kulu 4 755 tuhat krooni (31.12.2009: 4 796 tuhat krooni).

j ii2ikvtiiirtused on 3 | . 12.20 | 0 seisuga j iirgmised :

AtrdrEl|d



SA Pohja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2010

31.12.2010 31.r2.2009Hooned
Kasutusrendile antud vara soetusmaksumuses
Kasutusrendile altud vara bilansiline j?i?ikviiiirtus

31 698
17 276

31 698
r7 282

Mittekatkestatavatest kasutusrendi lepingrrtest on a$utusel tulevikus saada 7 632 tuhat krooni.

Lisa 10. Vdlad ja ettemaksed

tuhandetes kroonides, seisuga 3 1 .detsemtrer

31.12.2010 3r.u.2010 31.12.2009 31.L2.2009

ialisedLiihiaialised

V6lad tarnijatele

V6lad totivdtjatele
Maksuvdladr
Muud kohustused
Saadud ettemaksed2
V6lad ja ettemaksed kokku

r54 525
5 8  5 1 7
48 932
3 447
1 241

266

8  5 3 1
0
0
0

472
9 003

t 1 8  7 9 1
67 588
48282
2 040
| 248

r  190
0
0
0

47',.t"
L 662237 949

I Maksuvolad jagunevad maksuliikide lOikes jargmiselt:

Sotsiaalmaks
Uksikisiku tulumaks
Tdotuskindlustusmaks
Kogumispensionimaksed
Muud maksud
Maksuv6lad kokku

2 Saadud pikaajalised ettemaksed on Tervishoiuameti
2011-2012 tulusse kantav summa 472 tuhat krooni'

31.12.2010 31.12.2009
29 034
15 063
3 387

745
703

28 826
t4 937
3 271

275
973

Lisa 11. Sihtfinantseerimine

tuhandetes kroonides, seisuga 3 I .detsember

Tegevuskulude sihtfi nantseerimine koosneb :

Kohustuste saldo perioodi alguses
Laekunud sihtfi nantseerimine
Tuluna amortiseeritud sihtfinantseerimine
Kohustuste saldo Perioodi l6Pus

48932 48282

isikukaitsevahendite ostuks laekunud ning aastatel

31.12.2010 31.12.2009
32

900
- 929

3

220
612

-800
32

afi*lasuud idgntifitseedrnise.tr:



Sihtfinantseerimine toetuse andj ate l6ikes :

Jiiek
31.12.2010

EV Sotsiaalministeerium

Tervishoiuamet

eraisikud
Baxter OY

Eesti Teadusfond

Kokku

Lisa 12. Tegevustulud

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Tulud riigieelalves$ sh

kiirabi fi nantseerimine

registrite pidamine

Tulud haigek$sadele raYiteenuste miitgilt' sh

raviteenuse osutamine lepingute alusel

ennetusravt
muud teenused lePingute alusel

raviteenus vdlismaalastele
Tulud juriiditistele ja fiifisilistele isikutele revitepn{ste
mfiiigist' sh
tulud omavalitsustelt

teenuse miiiik teistele tervishoiuasutustele

veretoodete j a vereteenistuse teenuste mtiiik.

visiiditasu, voodiP?ievatasu

raviteenus asutustele, kindlustusfirmadele

muud tasulised tervishoiu teenused

Tegevustulude summa vastab EMTAK koodile 8610'

Lapkus
20[0.a.

Kasutatud
2010.a.

JAiik
3r.12.2009

0
0
2
1
0

900
0
0
0
0

900

-900
0

-12
0

-17
-929

0
0

t4
1

t 7

32

2010 2009

38 604
38 604

0

I 470 363
1 406 801

3 380

5 7  3 1 0

2 872

118 201
34 639
27 867
25 441

8 627

14 470

7 157

36704
36 704

0
1 500 749
| 44r 467

3 r28

53 677
2 477

tt7 897
39 642
27 986
2 1  1 3 8

8 479

t 6  2 1 7

4 435



Lisa 13. Toetused

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Toetused, sh
residentide j uhendamistasu
i.ili6pilaste Oppepraktika juhendamine

tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine'-
Sotsiaalministeerium
tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine - Residentide
t66tasu
kodumaine sihtfinantseerimine p6hivara soeluseks

muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
muu mittesihtotstarbeline finantseerimine kii ibemaksuga
maksustatav
valismaine sihtfinantseerimine pohivara soelllseks (EL toetus)

2010 2009
5s1 016

| 491
4 l

3  5 1 8

I  3 8 1

2t 484
197
406

125
522 373

Euroopa Komisjon kiitis heaks I 1.03.201.0 Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) antava rahalir;e

toetuse suurprojektile ,,p6hja-Eesti Regionaalhaigla juurde- ja iimberehitus". Toetusega teostatakse

Mustamiie -.ditriirrilinnaku infrastruktuuri arengukava kaks etappi: X-korpuse ehitus ning C-

korpuse ja patoloogia korpuse rekonstrueerimine. P6hja-Eesti Regionaalhaigla juurde- .ia

timferehituse projektiEpFi toetus sn l,t)35 miljardit krooni, projekti hinnanguline kogumaksumus

ilma kiiibemaksuta on 1,682 miljardit krooni. Sotsiaalminister allkirjastas siseriikliku projek:ti

rahastamise otsuse 13. augustil joog, mis vdimaldas projekti rahastada enne komisjoni otsur;t.

projekti kestvuseks on plurr..titud 2007-2014. Seega 2008 a. viiljamakstud rahaline toeilus

suurprojektile enne otsuse kuuptieva tehtud kuludele on jiirgnev 33 l7l tuhat krooni (2007. aasta.l),

224 626 tuhat krooni (2008. aastal) ja233 585 tuhat krooni (2009. aastal). 2010. a. rahaline toetrus

133 635 tuhat krooni, millest kiisiti tagasi kui mittetoetuse k6lbulik 1 049 tuhat krooni.

158 512
| 076

1 0 1
226

2 539

2t 390
0

504

90
132 586



Lisa 14. Tegev'uskulud

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Ostetud meditsiinilised k4ubed ja teenused, sh

ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid

meditsiinitarvikud
meditsiinilised materj alid
ostetud meditsiiniteenused

Verekeskuse tootmiskulu0

Majandamiskulud, sh
toitlustamine
pesupesemine, tekstiilpesu soetus

kinnistute ja hoonete iilalpidamine

renditud ruumide illalpidamine

transpordi kulud

mittemeditsiinilised teenused
IT kulud
btirookulud
varade hooldus ja kasutusrent
t66tajatega seotud kulud (koolitus, liihetus, liindlustus,
tervisekaitse)
esinduskulud

Muud tegevuskulud' sh
kiiibemaksu kulu
makstud stipendiumid (Eesti Teadusfondi CiRANT)

kodumaine sihtfi nantseerimine tegevuskuludeks

kodumaine sihtfinantseerimine p6hivara soetuseks

liikmemaksud, sisseastumismaksud

tulevaste kulude reservi moodustamine

maamaks
ettevOtte tulumaks
riigi16ivud
loodusressursside kasutamise ja saastetasudl

kulu ebat6entioliselt laekuvatest nOuetest

valuuta kursivahed, iimardamised (v.a. fi nantskulud)

kahj utasud, viivised (v. a. maksuintressid j a fi nantskulud)

n6udeavaldus - valesti vormistatud retsept

ndudeavaldus - valesti vormistatud haigusllht

varude allahindlus
muud mitmesugused kulud

2010 2009
491 115
224 060
90 203

161 037
1 5  8 1 5

t7 tlg

203 020
22 644
9 57r

96 090
| 722
9 293
4 779

1 3  8 1 8
9 049

31 899

3 792
363

177 5r5
t74 613

0
789

0
339

0
423
25

r06
72
48

1 1 3
-12

252
0

704
43

458 795
2t4 t7l
84  181

1 3 6  l 6 l
24282

t7 864

170 775
22 875
9 328

64 666
1  561
8 rl2
7 840

t3 246
8 642

28 459

5 868
178

167 087
160 584

36
568
t57
336

3 990
423
84
49

254
t 7
76
85

324
t2
72
20



Lisa 15. Tdiijdukulud

Tuhandetes kroonides, aasta kohta

T66j6ukulud' sh

tddtasu

sotsiaalmaks

t66tuskindlustus
puhkusekohustuse kulu (sotsiaal- ja tddtuskinrdlustusma$suga)

erisoodustus (koos maksudega)

tulemustasu eraldis (sotsiaal- ja tddtuskindlustusmaksuga)

Juhid, n6ukogu, P6hitegevuse juhid

Tippspetsialistid
Abispetsialistid
Hooldustddtajad, ametnikud jm tdtitajad

Kohku

Lisa 16. Finantstulud ja -kulud

Finantstulud

Tuhandetes kroonides, aasta kohta

lntressitulud dePosiitidelt
Finantstulud kokku

Finantskulud

Tuhandetes kroonides, aasta kohta

lntressikulu laenudelt
lntre ssikulu kapitalirendilt
Intressid diskonteeritud kohustuselt
Muud finantskulud
Finanbkulud kokku

2010 2009

Aruandeperioodil arvestati palkadeks tdtitajate kategooqiate lOikes qUig{ggyqE

695737

stg 296

t70 987

7 184
-9 029

4 438

2 861

748 693

558 336

1 8 4  1 1 1

5 126
- 4 7 1 4

5 834

0

2010 2009
58 994

249 342
134 878
76 082

57  819
258 960
135 662
105 895

5r9296 558 336

2010 2009
839 4 571
839 4 571

2010 2009
12962

l l l
0

133

18  454
397

2 145
75s

13 206 2175r



Lisa 17. Bilansiviiline vara

tuhandetes kroonides, seisuga 3 1 .detsember

Meditsiiniline k?iibevara
Biirooseadmed
Mti6bel
Majandusinventar
Muud
Bilansivflline kflibevan kPkku

Miiiigid

Juhatuse liikmetega seotud ettevOtted
Ndukogu liikmetega seotud ettevdtted
Kokku

Ostud

Juhatuse liikmetega seotud ettev6tted
Ndukogu liikmetega seotud ettev6tted

Kokku

31.12.2010 31.12.2009
82 595
2 662

25 934
l 1  3 8 3
t5 220

56 041
13  838
t7 532
l0 702

t75
t37 794 98 288

Bilansiviiline kiiibevara on materiaalselt rrastutavatp isikute hoiul'

Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks on juhatuse ja n6ukogu liikmed ryttt nendega seotud ettev6tted, v'a need

ettevdtted, mille iile puudub juhatuse ja rroukogu liikmetel oluline m6ju ja kontroll'

Juhatuse liikmetele makstavad tasud 2010. aastal moodustasid 2 528 tuhat krooni ning n6ukogu

liikmetele 306 tuhat krooni (2009: vastavalt 4 138 ja254 tuhat krooni). Auditikomitee tasu oli kaks

tuhat krooni (2009: neli tuhat krooni).

vastavalt juhatuse liikmete lepingule on juhatuse liikmel 6igus saada lahkumishiivitist kolrne

kuupalga suuruses srunmas (ne*et SOq rruhat krooni), kui ndukogu kutsub ta ennetiihtaegselt tagasi,

v.a juhul, kui tagasikutsumine oli tingitud juhatuse tiikme poolt sihtasutuse huvide tahtlikust

kahjustamisest.
NSukogu liikmetel ei ole lahkumishtivitj,st.

SA p6hja-Eesti Regionaalhaigla on ostnud ning miiiinud kaupu ja teenuseid jiirgmistelt:

tuhandetes kroonides, aasta kohta

2010 2009
1 3 5

2 993
t4l

6 370
3 128 6 511

2010 2009
4  9 1 0

74
2 654

70
4984 2724



Nimetatud tehingutest on SA Pohja-Eesti Regiongalhaiglal seisuga 31.12.2009 seotud osapoolte

vastu ja ees jrirgmised nouded ja kotrustur.d lkuiuttatud ridadel n6uded ostjate vastu ning

kohustused tarnij ate ees) :

hrhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Nduded

Juhatuse liikmetega seotud ettev6tted
Ndukogu liikmetega seotud ettev6tted

Kokku

Kohustused

Juhatuse liikmetega seotud ettev6tted

N6ukogu liikmetega seotud ettevdtted

Kokku

31.t2.2010 31.12.2009
32

314
2 l

z t6
346 237

31.12.2010 31.12.2009
420

1
277

274
J

421

Lisa 19. Laenu ja kohustuste tagatiseks panditud vara

AS SEB pank ja sA pdhja-Eesti Regionaalhaigla vahel s6lmitud arvelduslaenulepingu

nr. 200501 l3T2tditmise tagatiseks on pemditud kinnistu, asukohaga J. Stitiste tee 19, Tallinn.

Pandi liik: htipoteek summas l5 miljonit krooni.

Lisa 20. Siindmused peale bilansipiieva

Alates 1. jaanuarist20ll iihines Eesti ,eurotsoonflga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUI{).

Sellest tulenevalt konverteeris Regionaalhaigla sellest kuupiievast alates olna

raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 1ott. aasta ia jtirgnevaid finantsaruandeid hakatahse

koostama eurodes.
Vordlusandmed konverteeritakse ametliku tileminekukursiga 15,6466 EEK/EUR'

Allkirjasanrd

E153fll9l5



Deloitte. AS Deloitte Audit Eesti
Roosikrantsi 2
10119 Ta l l inn
Estonia

Tel: +372 640 6500
Fax: +372 640 6503
www.deloitte.ee

Reg.no. 10687819

SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutuse P6hja-Eesti Regionaalhaigla n6ukogule:

Oleme auditeerinud lehektilgedel 28 kuni 49 esirtatud Sihtasutuse p6hja-Eesti Regionaalhaigla raamatupidamise
aastaaruannet, mis koosneb bilansist seisuga 31. detsember 2010, antud kuup?ieval l6ppenud aruandeaa.tu kohtu
koostatud fulemiaruandest, netovara muutuste aruandest ja rahavoogude aruandest, oluliste arvestusp6himdtete
kokkuv6ttest ja muudest selgitavatest lisadest.

Juhatus e vastutus raamatupidamise aastaaruande koostamise ees t

Juhatus vastutab nimetatud raamatupidamise aarstaaruande koostamise ja 6iglase esituse eest koosk6las Eesti
raamatupidamise seaduse, Riigi raamatupidamise iildeeskirja ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ja
sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et vdimaldada kas pettusest v6i veast tulenevate otutisie
vliiirkaj astamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandequdiitori vastutus

Meie vastutame arvamuse eest, mida avaldame nirnetatud raamatupidamise aastaaruande kohta meie auditi p6hjal.
Viisime oma auditi liibi kooskdlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid n6uavad,-et te
jiirgime eetikandudeid ning planeerime ja viime auditi liibi saamaks p6hjendatud kindlust asjaolule, et raamatu-
pidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu.

Audit h6lmab protseduuride liibiviimist eesmdrgiga saada t6endusmaterjali raamatupidamise aastaaruandes
esitatud arvniiitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta. Sooritatavad auditi protseduurid s6ltuvad vande-
audiitori hinnangutest, sealhulgas hinnangust riskile, et raamatupidamise aastaaruanne vdib sisaldada olulisi vizu.
mis tulenevad pettusest v6i eksimusest. Nimetabud riski hindamisel, eesmiirgiga planeerida asjakohaseid auJiti
protseduure, v6tab vandeaudiitor arvesse raamiatupidamise aastaaruande koostamiseks ja 6iglase esitusviisi
tagamiseks ettev6ttes juurutatud sisekontrollisiisiteemi, kuid ei anna hinnangut selle toimivuse kohta. Audit
h6lmab ka kasutatud arvestusp6him6tete asjakohasuse ja juhatuse poolt antud arvestushinnangute p6hjendatuse
ning raamatupidamise aastaaruande iildise esitusvriisi hindamist.

lJsume, et meie kogutud auditi t6endusmaterjal onr piisav ja asjakohane arvamuse avaldamiseks.

Arvsmus

Oleme seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas 6iglaselt Sihtasutuse p6hja-Eesti
Regionaalhaigla finantsseisundit seisuga 31. detrsember 2010, aruandeaasta majandustulemust ja rahavoogusic
koosk6las Eesti raamatupidamise seaduse, Riigi raamatupidamise iildeeskirja ja Raamatupidamise Toimkonna
juhenditega.
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Veiko Hintsov
Vandeaudiitor nr 328
AS Deloitte Audit Eesti
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4 JUHATUSE JA NoUTOGU ALLKI
ARUANDELE

SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla juhatus on
raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus

AD MAJANDUSAASTA
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Ndukogu on juhatuse poolt koostatud mqjand aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja

raamatupidamise aastaaruandest ning millele on vandeaudiitori aruanne, liibi vaadanud ja

heaks kiitnud.
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