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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
ja tiiiendiippebaasiksning tegeledatervishoiualase
diplomieelse
teadustciriga.
Regionaalhaiglalon kaks tegevustaset:
piirkondliku haigla funktsioon - arstiabi antaksek6igis
piirkondlikeshaigekassades
ravikindlustafudisikutelekdigist Eestimaakondadest,
ning keskhaifla
funktsioon - samaseltkahe Tallinna koskhaiglagateenindatakseTallinna ja selle liihitimbruse
elanikke. Kiirabiteenuseosutajanaon Itegionaalhaiglaerakorralisemeditsiini alase turvalisuse
tagajaksHarjumaaelanikele.
Lai teenustevalik ja kvalitatiivseltk6rgeltasemelhaigekiisitlustagabRegionaalhaiglale
patsientide
rohkuse,mille tulemuselsaavutatudressurssidekoormatustagab majanduslimiruniivsuse, sh
<icipiievaringse
eriarstiabiosas.Ulatuslik kliiniline kogemuson aluseksravikvaliteedile.Teatud
erialadel,nagukardiotorakaalkirurgia,
neurokirurgia,suu-,niio-ja loualuukirurgia,hematoloogia
ja
onkoloogia,on raviteenuseosutajateksEestisainult Pohja-EestiRegionaalhaigla
ja Tartu Utit<ooti
Kliinikum.

Peamisedarengud
SA P6hja-EestiRegionaalhaigla
arengukavamiiiiratlebaastateks2010-2012on haigla peamisteks
arengusuundadeks:
I ) ravitegevuse
j a kaasajastamise
infrastruktuuriratsionaliseerimise
j iitkamine;
2) tehnoloogilisse
innovatsioonipanrustamine;
3) aktiivravi ltibilaskevdime kasvatamine statsionaaris ning vdimsuste kasvatamine
j a ptievaravis;
ambulatoorses
4) olme-ja teenindusstandardi
arendamine;
5) kliiniliste kompetentside markeerimine, koordinatsiooni ja koost<i6 edendamine
ravidiagnostilises
ruumis;
ja meeskondadesse
6) professionaalsusesse
panustamine
ning
7) koost60edendamine
rahvusvahelises
m66tmes.
K6ikide haiglatetegevustja majandustulemusi
m6jutas2010.aastaloluliselt 2009.aastanovembrist
rakendunudhinnakoefitsienthaigekassahinnakirjale(0,94 rakendusalates15. novembrist2009),
millele lisandustiiiendavradioloogiateenustehinnakirjatimberkorraldusest
tulenevtulude langus.
Samasandisseehaigekassale
vdimalusetliendavaksravijuhtudearvtrfinantseerimiseks.
V6neldes ravimahtudepidurdamisega21009.aastaltuli Regionaalhaiglal2010. aastaltegeleda
ravimahtudesuurendamisega,
mis dnnestusnii statsionaarses
ja ptievaravi
(peamiseltsiseerialadel)
(piievakirurgia)valdkonnas kui mitmetel erialadel ka ambulatoorsesvaldkonnas.Valdavalt
saavutatiravitudhaigetearvu kasv lAbi ttt6 intensiivsuse
kasvu(voodihdivet6us 3%), psiihhiaatria
kliinikus avati oktoobrist tiiiendav 30 voodikohagaosakond.Ambulatoorset66 osas tekkis
ootamatul jiirsk erakorralistehaiget p66rdumistekasv alates suvekuudest,mis on t6stnud
ja valvearstideigapiievastt66koormustmiirkimisviiiirselt.
erakorralise
meditsiiniosakonna
2010. aastaljaanuarisjdudis ldpule MustamEie
korpusejuurdeehituse,X-korpuse,ehitus,mis on
esimeseksetapiks uuenevaMustamiie meditsiinilirurakurajamisel. X-korpusestoimub k6ige
tehnoloogiamahukam
osaravit06stning sellegaparendatakse
oluliselt k6rgtehnoloogilise
plaanilise
ning erakorralisearstiabiktittesaadavust
ps4 800 0001eRegionaalhaigla
teeninduspiirkonnas
elavale
Eestielanikule.
Viiekomrselise hoone 29 807 m2-l said uued ruumid 18 saaliga operatsioonikeskus,4O-kohaline
intensiivravi keskus, nukleaarmeditsiini osakond, 3O-kohaline erakorraline sisehaigusteosakond,
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erakorralise meditsiini keskus, radioloogia keskus, kiiritusravi keskus, haigla apteek ja
sterilisatsioonitalitus.
Hoonekasutusele
v6tminetoimusI kvartalijooksul.
Alustati ka infrastruktuurirekonstrueerinriskava
II etapiprojekteerimisega,
mis hdlmabC-korpust
ja patoloogiakorpustning teostatiosaliseltrekonstrueeritava
ala vabastamiseks
vajalikud ajut-ised
iimberkolimised(polikliinik).
Tulenevalt2009.aastaotsusestkoondadaonkoloogiaalane
tegevusHiiu 44 korpusestMustamiiele
kiirendatud korras (varasemakava kohaselt 2013), tuli tuua Hiiu 44 vabanevatelepindadele
jiirelravi kliinik Keila haiglastja v66randada
Keila haigla;realiseeritika suurosaselleksvajalikust
ettevalmistavast
remondikavast
Mustamiiel(B-korpusesremonditi7 statsionaarset
osakondajjamis
jAtkubnii Mustamiielkui Hiiul kaveel 2011.aastal.Aastaviimastelptievadelkolis Musiamiiele
kogu Hiiu kirurgiline(kolm osakonda),
arestesioloogiline
(sh intensiiwavi)tegevusning valdavosa
diagnostilisesttegewsest. Keemia- ning kiiritusravi osakondadekolimine toimub 2011. aasta
aprillis.Remontidega
kaasnevad
kolimisedpingestasiduiiendavaltstatsionaarsete
osakondade
trj<id.
Miitigikonkursitulemusels6lmiti 14. de,tsembril2010 v6la6iguslikteping Keila haigla miiiigiks
2011.aastaaprillis AS-gaPJV (miiiigihind25 miljonit krooni).
Kirjeldatudtegevustega
on Regionaalhaigla
viinud ellu miirkimisviiiirseosa haigla infrastruktuuri
optimeerimisekavast, mida hakati kavandamakoostrids Sotsiaalministeeriumiga
juba haigla
asutamisest(2001) peale ning mille tuumikarendusi(X-korpuse ehitus ning C- ja patoloogia
korpusterekonstrueerimine)
toetatakse
ka ERF (EuroopaRegionaalarengu
Fond)rahastamisega.
Toomaksselgemaltesile Regionaalhaigla
juhtivat rolli onkoloogilistehaigusteravis ning seoses
vastavategevuseiiletoomisegaHiiult Mlustamiieleloodi haigla juhtimisstruktuurisuus kliinik onkoloogia-ja hematoloogiakliiniksenLinisisehaigustekliiniku koosseisusolnud kiiritusravi.
keemiaravija hematoloogiaosakondadebaasil. Kliiniku juhatajaks valiti dr Vahur Valvere.
Ldppenudttitileping (5a) pikendatijiirgrniseksperioodikskirurgiakliiniku juhatajal dr Leonhard
Kukel, anestesioloogia
kliiniku juhatajal dr Andrus Remmelgal,psiihhiaatriakliinikujuhatajal dr
KaireAadamsool.Sisehaiguste
kliinikule valiti uusjuhatajadr Toivo Laks.
Siiilitamaks investeerimisvbimekust
tuli haiglal hinnalangusest
tulenevalttegeledategevuskulude
viihendamisega.
Vtiltimatu kiirbe palgafondis(2010. aastal-7o , 2009. aastal-6 yo), mille maht
langespeaaegu2007. aastatasemele,realiseeritiliibi todkohtadekoondamise(l l4), enamuse
palgastisteemi
osaksolevatelisatasufonclide
peatamiseja kohustuslikepalgatapuhkusepiievade.
Samast6usid tOomahtude
kasvusttingituna ravikulud ning hoonetegaseotudnn karbikulud Xkorpusekaivitamisening uute hoonete.ia seadmetega
kaasnevatehoolduskuludet6ttu. Oluliselt
m6jutas kulusid elektri energiakallinernine(Mustamiieravikorpuseosas tekkis kohustusosta
elektrienergiavabaturult- maksumusekasv vdrreldesI kvartaliga 65%) ning ka uue hooneja
remonditudpindadelesoetatuduussisusfirs.
Regionaalhaiglasuutis sdilitada ka olulisemaidarenguprioriteeteteenusearenduse,kvaliteedi,
j a teadus-arendustegewse,
infostisteemide
valdkondades.
Personalijuhtimine
Aastal 2010 m6jutas personalivaldkonnatood sarnaselt 2009. aastagapingeline eelarve.
Tegevusmahtudesiiilitamisega samaaegselttuli viihendada personalikulusid, mis seadis
ja optimeerimisalased
organisatsiooni
ettekeerukadtd<ikonalduslikud
otsused.
2010. aastaljdtkusid Regionaalhaiglas
ehitusteja remontidegaseotudiimberkonaldused- Xja
korpusevalmimine suuremahulised
remondidon oluline haigla strateegilineeesm?irk
kaasaegse
t<idkeskkonna
viiljaarendamiseks,
kuid jrftlimisalaselt eeldasnimetatudprotsessvdga pdhjalikku
planeerimistja korraldamisteesmiirgigatagadak6rgtasemelarstiabi osutamineka muudatuste
ja inimestetoomine Mustamiiekorpusesseoli
perioodil. Hiiu korpuseteatud struktuurriiiksuste
oluline muudatuspatsientidelekuid samuti oma triritajatele,kellel tuli kiiresti kohanedauue
j a tddkonaldusega.
tddkeskkonna
4t5l

Kena traditsiooninaanti liiinudki aastalviilja noore arsti stipendiumidning tunnustatitublimaid
sekrettire,ddesidja hooldajaid.Siigiskonverentsil
omistati diagnostikakliini-ku
patoloogiakeskuse
Hiiu osakonnatilemarst dr Agu Lippingu'le Grand Man tiitel panuse eesi Regionaalhaigla
arengusse.
Tunnustuston pdlvinud meie t66tajadka haiglavtiliselt.Tallinna parima arsti tiitliga tunnustati
kauaaegset
intensiiwavija kiirabististeerniarendajat,Eesti piiiistemeeskonna
asutajaliigetdr Ulo
Kivistikku. Tallinnaparima6e tiitliga tunnustatidiagnostikakliinikuiilemddeElenaMahhovat.
Kvaliteedijuhtimine
2010. aastal jiitkati nii asutusesiildiselt kui ka struktuuriiiksustekvaliteedijuhtimissiisteemi
arendamist. Keskenduti uute
kvaliteedististeemide viiljatddtamisele, protsesside
standardiseerimisele
(sh viidi liibi auditeid),patsiendiOpetuste
koostamiselening organisatsiooni
kiisiraamatudokumentidekoostamisele
j a olemasolevate
ajakohastamisele.
Olulistekssuuremateks
projektideksolid. laboratooriumiakrediteerimine,allogeensete
veresoonte
siirdamise tegevusloa saamine Ravimiametilt, organdoonorlusegaseotud kvaliteedisiisteemi
vtiljatddtamine,haigla protsessimudeli
ja kvaliteedistrateegia
kinnitaminening valuravi kasitluse
dokumenteerimine.UroloogiaosakondsiaiEuroopaerialaseltsi(EBU) tunnustuserahwsvahelisel
tasemel aktsepteeritudoskuskeskusena.2010. aastal anti viilja 34 eesti- ja venekeelset
patsiendiOpetust.
Teadus-ja arendusalane
koostiiii
Traditsiooniks on kujunemas Regionaalhaigla loodud tervishoiumaastikku mojutavad
ja koostci<iseminarid,
interdistsiplinaarsed
nt haigla siigiskonverents,erakorralise meditsiini
kevadkonverents,
interdistsiplinaarne
sernLinar,,Neer",
sisehaiguste
kliiniku teabeptiev
perearstidele,
j ne.
psiihhiaatriakliinikustigiskonverents
Endiselt jtitkatakse koost<icidnii teiste haiglate, Tallinna Tehnikaiilikooli Tehnomeedikumi
ViihiuuringuteTehnoloogiaArenduskeskuse
kui ka Rahvusvahelise
AatomienergiaAgentuuriga.
Teadustdi)
Regionaalhaigla
kardioloogiakeskus,
kirurgia-ja anestesioloogiakliinik
osalevadkoostdrisTallinna
Tehnikaiilikooli (TTU) ja ELIKO 'l'ehnoloogia Arenduskeskusegateadus-arendusprojektis
,,Biosignaalidmeditsiinilises diagnostilas". Kardioloogiakeskusosaleb koost<idsTTUga ka
jiiikuse hindamiseuuringus.Kardioloogiakeskus
koronaararteri
t6vegapatsientidearteriaalse
osaleb
aktiivseltka EestiMiiokardiinfarktiregistritegevustes.
KoostddsttU tehnomeedikumiBiomeclitsiinitehnika
instituudigaosalesRegionaalhaigla
dialtitisi
ja nefroloogia osakond Eesti Teadusfondigrandi r&rmes uuringus ,,lJudne optiline meetod
ureemilistetoksiinide - alatoitumuseja lkroonilisepdletiku ning siidameveresoonte
haigusteriski
potentsiaalsete markerite monitooringuks". Sama osakond osales ka Haridus- ja
teadusministeeriumiteadusfondi grandi raames uuringus ,,Biosignaalide interpreteerimine
o.
meditsiinitehnikas'
Koost<itisVtihiuuringuteTehnoloogiaAr,enduskeskusega
osalebonkoloogia-jahematoloogiakliinik
rinnavtihija kolorektaalvfii molekulaardiagnostiliste
mudelitevtiljatddtamisel.
Tallinna Tehnikaiilikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi teadusfondi grandi raames osales
ja tdcitervishoiukeskusaastatel2007-2010
Regionaalhaiglasisehaigustekliiniku kutsehaigusteuuringus,,Eosinofilopoeetilised
pdletikusastmakorral".
mehhanismid
hingamisteede
Haridus- ja teadusministeeriumiteadusfondi grandi riurmes osaleb sisehaigustekliiniku
ja tOdtervishoiukeskusazrstatel
kutsehaiguste2009-2010uuringus,,siisteemsepdletiku markerid
kroonilisteobstruktiivsete
gustekorral".
kopsuhai
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Sisehaiguste
kliiniku neuroloogiakeskus
iihinesEuroopatromboliitisiregistriga.
Regionaalhaigla psiihhiaatriakliinik osaleb
koostricis Tallinna
Tehnikatilikooli
Biomeditsiiniinstituudiga depressiooni hindamises (koostd<i fturmes on Regionaalhaigla
registreerinud patendi) ning koost66s Geenivaramugapsiitihikahiiiretegaisikute andmlte
kogumises.
jiitkas intensiiwavitegevusindikaatorite
Anestesioloogiakliinik
vordlusanaltiisiSoomekeskustega.
Ravimite kliinilised uuring ad
2010.aastajooksul alustatiRegionaalhaiiglas
22ravimi kliinilist uuringut(2009.aastal2B), aasta
l6pusoli kiiimasolevate
uuringutearvuks73 (2009.aastal78).
2010.aastallaekustulu veidi tile 4 milj,onikrooni, mis on 2%oenamkui 2009. aastal.Ule poole
teenitudtulust oli seotudsisehaiguste
kliinikus toimuvateuuringutega,lisaks on suurenenud
tulu
lisateenustelt.
Kuigi v6neldes 2009. aastagajiii kiiimasolevateuuringuteja uute alanud uuringute arv veidi
viiiksemaks,siis ntiitab tulude suurenendne
tddkorraldusemuudatustesttulenevaidedusammeuuringute alustaminetoimub kiiremini, samuti kasutataksedeteenustiiha enamatesuuringutes
Mustamtiekorpuses.Tiinasekson kujunenudRegionaalhaigla
kvaliteedimiirgiksuuringuravimite
n6uetekohane
kiiitleminehaiglaapteegis,
siellestandardon kdrgeimEestis.
jiitkas panustamistkliirrilistes uuringutesosalevatearstide,apteekriteja 6dede
Regionaalhaigla
koolitusse jdtkusidkliiniliste uuringuteja headekliiniliste tavadekursused.
Raviteenuse
arendamine
Sarnaselteelnevateleaastatele,keskendutika 2010. aastalravikvaliteediparendamisele
ning uute
meetoditejuurutamiseleja rakendamisele,
Seleesmiirgilldbiviidudtegevusedolid paljusseotuduue
X-korpusekasutuselev6tmisega:
o kaasaegsedtingimused raviteentste osutamisekssaid erakorralisemeditsiini osakond,
operatsiooniplokkkoos iirkamisosakonnaga,
intensiiwavi osakonnad,radioloogiakeskus,
ja apteek.
nukleaarmeditsiini
osakond,kesksterilisatsioon
o esimesehaiglanaEestis loodi erakorralisesisemeditsiiniosakond,mis vdimaldasmuuta
haiglassesattunudpatsientidele
osutatavaarstiabikiiremaksja efektiivsemaks.
o viidi liibi konkreetsed
ettevalmistursed,
et v6ttakasutusele
uuedkaasaegsed
meetodidliihi- ja
ja intensiivsusmoduleeritud
kaugkiiritusravisgating-stisteemi,
kuvastusjuhitava
kiiritusravi
rakendamise
kaudu.
o loodi piievakirurgiaosakond,mis vdimaldasparandadaelanikkonnaleosutatavakvaliteetse
kirurgiliseabi kiittesaadavust.
Raviteenusearengudei piirdunud X-korpusep6histe tegevustega.Olulisemadnende seasolid
jiirgmised:
o valuraviprotokollija ravijuhistek.aasajastamine
ja kinnitamine.
o multiorgandoonorluse
ja transplimtatsioonialase tegewse edendaminening sellealane
glatega.
koost6ripartnerhai
2010. aastal paigaldati Regionaalhaigla;s
esmakordseltEestis siidamevasakut vatsakesttoetav
seade,mida v6ib hinnata kui viiikest sammu maailma meditsiinis, kuid suurt arengut Eesti
tervishoiuajaloos.

Tulud raviteenusteosutamisest
2010.aastalEestiHaigekassa
osakondadega
sdlmitudlepingumahtkokku oli 1 456 714 088 krooni,
ja statsionaame
millest ambulatoorne
eriarstiabimoodustas
27Yo,p:devnavi3Vo
eriarstiabiT}%.
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V6rreldes2009. aastagalangeslepingunraht4,4o/oelk 67,6 miljonit krooni. K6ige suuremlangus
oli iildkirurgias -9,7 miljonit krooni, l.rardiokirurgias-14,7 miljonit krooni, onkoloogias-l-8,5
-13,3,miljonit kroonija pulmonoloogias
miljonit krooni,kardioloogias
-6,4 miljonit kro[ni (alates
15. novembril 2009 kehtestatudtervishoiuteenuste
mtiik koefitsiendiga0,i4 tingis ravijuhu
keskminemaksumuse
viihenemise
ning sellearveltravijuhtude*r.o r.r*"nimise).
poolt ostetavravijuhtudearv oli 329 431.Kasv 2009.aastagal,6Yo eltk 5 189ravijuhtu
Haigekassa
(peamiseltambulatoorsete
ravijuhtudeanrel).Kdige suuremkasvoli neurokirurgias1 180ravijuhtu
(l7,4yo),ortopeedias 103ravijuhtu(8,4106),
sisehaigustes
I 502 ravijuhtu(16,6%),hematololgias
]
I 853 ravijuhtu(27,8yo),reumatoloogias
1 108ravijuhtu(29,4%)janeuroloogias
I 05g ravijrihtu
(10,4%).Viihenesuroloogias-I 502ravijuhtu(23,80), veresoontekirurgias
-726ravijuhtu(30,5oA),
- 914ravijuhtu(8,9%)jaoftalmoloogias
pulmonoloogias
-r 997ravijuhtu(35,4%).
2010. aastal kujunes Regionaalhaiglaravijuhu keskmine maksumus EHK-ga kokkulepitult
kdrgemaksning aastaldpuks oli leping,umaht
iiletatud 0,76yo,kuid ravijuhud jaia SN ulatuses
tiiitmata.
Ravikindlustuseta
isikutele osutatudviilrlimatueriarstiabi eest tasub Sotsiaalministeerium.
2010.
aastalsai abi 4 968 isikut ja neile osutatudraviteenustekogumaksumus
oli 36 508 681 krooni.
V6neldes 2009. aastagaoli neid isikuid 77 vdna rohkem,kuid tulusid 3,6 miljonit krooni v6rra
viihem.

Osutatudraviteenustemahud
2010. aastal osutati Regionaalhaiglasambulatoorsetarstiabi 30 erialal. Ambulatoorsetearsti
vastuvdttudearv 2010.aastaloli kokku 3'44607,vdrreldes2009.aastaga(351 436) on vastuvottude
koguarvviihenenud6 829 vastuv6tuvdrra(I,9%o).Vastuvdttudeabsoluutarvon enim suurenenud
erakorralise
meditsiini,reumatoloogia,
ja uroloogiaerialadel.
hematoloogia,
anestesioloogia
Statsionaarse
eriarstiabiteenustosutati 23 erialal.Ravivooditearv oli 2010. aastal6pu seisuga
| 263,sh aktiiwavi voodeid850.
Hospitaliseeritute
arv oli 2010.aastal36 132,v6neldes2009.aastaga(35 480) on hospitaliseeritute
arv suurenenud
652hospitaliseeritu
v6rra(1,8%).
Investeeringud
Regionaalhaiglarealiseerisinvesteeringuidvastavalt Pdhja-EestiRegionaalhaiglaarengukavas
olevaleinvesteerimisplaanile.
2010. aastalrealiseerunudinvesteeringutemaht oli kokku 390 miljonit krooni, sh ehitusseja
rekonstrueerimisse
166miljonit kroonija seadmetesse
192miljonit krooni. Ehitusinvesteeringutest
moodustasidRegionaalhaiglaX-korpuse ehitust66d97 miljonit krooni ning muude hoonete
remonditdcid
69 miljonit krooni.
2010.aastaltehti suurimadinvesteeringud
kirurgiakliinikuoperatsioonikeskuse
tehnoloogiasse
ning
(kokku 60 miljonit krooni),anestesioloogiakliiniku
sterilisatsiooniseadmetesse
(kokku
seadmetesse
52 miljonit hooni) ning radioloogiakeskurse
(kokku 102miljonit krooni).
tehnoloogiasse
Esitatud investeeringutemahud on kajastatudkiiibemaksutahinnas. Tervishoiuteenuseidei
maksustataktiibemaksuga
ning seetdttukajastatakse
kiiibemaksinvesteeringutelt
perioodikuluna.
2010.aastalarvestatikuludesinvesteeringutelt
kiiibemaksukokku 77 miljonit krooni.
Olemasolevatest
hoonetestteostatirenoveerimistOid
enamMustam?ie
C- ja B-korpuses(vastavalt13
ja 35 miljoni kroonieest).
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Personali aruanne
Seisuga31.12.2010
tcicitas
Regionaalhaiglas
3 441t66tajat.Neistk6ige sugremagrupi moodustavad
dendus-hooldust<idtajad kokku 2 037 tddtajat. Lisaks oendus-hooldustOcitajatele
tcj6tab
Regionaalhaiglas
482 arsti.
Meditsiinitddtajad
moodustavad
tdcltajateiildarvustTg,3yo,miuemeditsiinilist
personalion20,7%o.
Iga-aastaomandabRegionaalhaigla
praktilisi teadmisisadakondarst-residenti,2010.
aastaloli neid
109,vdrreldesm<iddunud
aastagaon seel5residentirohkem.

2500
2m0 -1500
1000

,[Antid, sh
Resivalvearstid dendid
t 31.12.2@9

r 31'u.2010

Proviisono

&O

Laborandid

HooldusMuu
personal personal

I 298
1264

3 tl89

91

773

34/1

2 T60tajate
Joonis
arvp6higrupiti
2010. aastaljiitkus ametikohtadeja koosseisudealane optimeerimine,mille tulemuselviihenes
Regionaalhaigla
td<itajateiildarv 48 ininresev6rra. Kdige erurmvdhenesdendus-hooldustriritajate
arv.
Personalivoolavuseprotsentsuurenesl'drreldes2009. aastaga2,3o/ovdrt:a(2009. aastal6,5 oh,
2010.aastal8,8%).
Koolitus
T66tajatekoolitusning enesetdiendamine
on loomupiiraneosaRegionaalhaigla
igaptievatOdst,
mis
ja
tagab meditsiinitdcitajateerialase kvallifikatsiooni siiilimise
vastavuse kaasaja nouetele.
Koolituste valikul liihtutakse eriala arengusuurldadest
ning personaalsetestambitsioonidest.
dppimaskiiiaksenii viilismaalkui ka Eestis.
2010. aastalosalesidRegionaalhaigla
tOcitajadkoolitustel kokku 6 030 korda. Vdrreldes 2009.
on v?ihenenud
aastaga
nii koolitustelosalemiste
kui ka koolitustelosalejatearv.
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Joonis3 Koolituselosalenutearv

Koolitustelosalemiselangusenii sise-kui v?iliskoolituste
osastingis varasemate
aastatega
vdrreldes
tagasihoidlikum koolituseelarve ning olulised muutused organisatsioonis- strukttruritiksuste
ja fiiiisiline iimberkolimine.
restruktureerimine
IT koolitustestoli suuremahulisimkoolitus Laboriinfostisteemikoolitusehaigla personalile,kus
osales123inimest.
TulenevaltTuleohutuseseadusemuudatusestl6bis uuendatudtuleohutusekoolituse aastal6pus 109
t<i6tajat.
Vtiliskoolitustelosalebtraditsiooniliseltrohkem arstening Regionaalhaigla
koolitustalitusepoolt
korraldatavatel
sisekoolitustel
rohkem6endus-ja hoolduspersonali
ttititajaid.
Regionaalhaiglasisekoolitusedon populaarsednii haigla tridtajatekui ka viilisosalejatehulgas.
2010. aastalmoodustasidviilisosalejad30% kOikidestkoolitustel osalenutest.Viimase 2 aasta
jooksul..onenim koolitustelosalenudAS Ida-TallinnaKeskhaigla,SA Ida-Viru Keskhaigla,SA
Tartu Ulikooli Kliinikumi, SA Lddne-TallinnaKeskhaigla,SA Piirnu Haigla, SA Kurissaare
Haigla, AS RakvereHaigla t66tajad. Sisekoolitusteteemadevalik on aastategamifinekesistunud
ulatudes52 koolitusteemalt2007.aastal128 teemani2011 aastal.Kokku osalesRegionaalhaigla
koolitnstel2010.aastal2551 inimest,neist 762 viiljastpooltRegionaalhaiglat.
Kui haiglatd<itajate
koolitustelosalejatearv on 2010kahanenud,
siis viilisosalejate
arv onj6tkuvaltt6usnud.
3mo
2500

2m0
1s00
1@0

5m
0
2m9

2010

r PERH
ttidtajad r V5lisosabjad. Osalejaid
kol'rku
Joonis 4 Regionaalhaiglasisekoolitustelosalemine
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Regionaalhaigla
juureson r,dimalikk6ikidel huvilistel ftibidapraktilist 6pett6<ikohal.
spetsialistide
20t0' aastaltiiiendatiend nditeksjiirgmistel teemadel:iigedakoronaarsiindioomiga
traigekasitlus;
tuberkuloosiinfektsioon, selle diagnostikaja tuberkuliinitestiteoreetilineja
frakiline teostus;
flisioteraapiavdljadpeelektriravialal; e-doonorja kvaliteedisi.isteem
jt.
2010.aastalkiiisid Regionaalhaigla
spetsrialistid
loenguidpidamasniiiteksPiirnus(laboriuuringute
tdlgendamise
koolituselosalesca 30 perearstija -6de) ja Hiiumaal (artroosija osteoporoosi
ja -dde).
koolituselosalesca 30 perearsti
2010. aastal sooritati Regionaalhaiglaspraktikat 553 korral (92 822 tundi), neist enim
kirurgiakliinikus, sisehaigustekliinikus ja psiihhiaatriakliinikus.Endiselt on k6ige rohkem
praktikanteTallinnaTervishoiuK6rgkoo.tist(501)ja Tartu TervishoiuK6rgkoolist(242).praktikal
kaidi veel Tallinna Ulikoolist, Tartu Ulikoolist, Lti2ine-Viru Kdrgkoolist, Tallinna
Tehnikatilikoolist,TallinnaMajanduskoollist.
HeatraditsiooninaonjiitkunudmitmedRr:gionaalhaigla
eestvedamisel
ja
toimunudkonverentsid
seminarid:
o Regionaalhaigla
IX stigiskonverents
Pstihhosotsiaalse
toeja
,,Kui diagnoosloebaastaid.....
palliatiivraviv6imalikkusestEestis";
o psiihhiaatriakliinikuIII siigiskonverents
hingedekuul- kurbuseerinevad
,,Depressioonist
tahud";
o Kliiniline pstihholoogiaSeewaldis40;
o IV Erakorralisemeditsiinikevadkonverents;
o kardiointensiivraviosakonna30. aastaptieva
seminar,,Ageda
siidamehaige
6igekiisitlusmis selleksvaja on?";
o sisehaiguste
kliiniku V koolituspiit:vperearstidele
haigused
,,Sudame-veresoonkonna
sisehaiguste
kliinikus";
o kardiokirurgia30 + 70 aastat;
o ,,Endoskoopiline
ja ravimeetodPdhja-EestiRegionaalhaiglas";
ultraheli- uusdiagnostikao V interdistsiplinaarne
koost<idseminar,,V6ike
liiges".
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Kliinilise tegevusearuanne
Regionaalhaiglas
osutati 2010. aastalraviteenuseid
30 J eriarstlikulerialal: 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,taastusravija fiisiaatria (ainult ambulatoorne),torakaalkirurgia,tootervishoid,
uroloogianing iildkirurgia. Keilas osutilti lisaks hooldusraviteenust.
Residentideiseeisevt<i<ion
registreeritudiildarstiabina.
Ambulatoornearstiabi
Ambulatoorsed vastuvdtud
2010. aastaltoimusid ambulatoorsed
eriarstiabivastuv6tudRegionaalhaiglaMustamde,Hiiu, ja
korpustes
Seewaldi
ning alatesoktoobristalustatipulmonoloogivastuv6ttudega
Kose korpuses.
Erakorralist titipiievaringset abi osutasid erakorralise meditsiini osakond Mustamiiel ja
pstihhiaatriakliiniku
vastuvdtuosakond
Sr:ewaldikorpuses.
2010. aastaloli arsti ambulatoorsetevastuvdttudekoguarv 344 607 (2009. aastal- 351 436).
V6rreldes2009. aastagav?ihenesambulatoorsetdd maht t,9o/o.Ambulatoorsetest
vastuv6ttudest
ja
83,loA (286 465)tehti polikliinikus 16,90/o(58 142) erakorralise meditsiini osakonnas.2009.
aastagavOrreldeson vastuvOttudean' polikliinikus viihenenud2,7oh, erakorralisemeditsiini
osakonnasaga suurenenud11,7o/oQuur<lekasv
aastaga6 090 vastuv6tuvdrra). Ambulatoorsetest
vastuv6ttudest 55,9Yoolid esmased(2009. aastal5l,6yo). 57oh anbulatoorsetest
vastuvdttudest
toimusidMustamliekorpuses.
Ambulatoorseid
vastuvdttetehti arvuliseltkdigerohkemjiirgmistelerialadel:
o [ldkirurgia-42 558vastuv6ttu;
- 38 229vastuvdttu'
o pstihhiaatria
o onkoloogia-2i 866vastuvdttu;
o dermatoveneroloogia24 395vastuvdttu;
o ortopeedia- 19600vastuv6ttu.
Vastuvdttude arv suurenes2010. aastal k6ige enam erakorralisemeditsiini, reumatoloogia,
hematoloogiaanestesioloogiaja uroloogia erialadel. Vastuv6ttude arvu suurim langus oli
ja pulmonoloogiaerialadel.
ortopeedia,
iildkirurgia(mammoloogia),
oftalmoloogia,torakaalkirurgia
Polikliinikutestehti 2010. aastaltihes t66piievaskeskmiseltll28 (2009. aastal 1168 ) ja
erakorralisemeditsiiniosakonnasdiipiievaskeskmiseltf59 (2009.aastal156) ambulatoorset
arsti
vastuv6ttu.
Pahaloomulise
kasvajadiagnoosigahaig;etele
kompleksravimii2iramiseks
toimus erinevatearstlike
erialadeesindajatekonsiiliume kokku 6 753korral (2009.aastal6 574konal). Oendusalatii0tajad
tegid17 198iseseisvatvastuvdttu,neistpsiihhiaatriaded
12 335vastuv6ttu.(Tabell).
Lisaks vastuvdttudeletehti ambulatoorsetele
patsientidele21 849 kirurgilist protseduuri (2009.
aastal21 779),sealhulgas
2 9ll operatsiooni(2009.aastal2 625),mis moodustabk6ikidest2010.
aastal Regionaalhaiglas
tehtud kirurgilistest protseduuridest33,5% ja operatsioonidestI2,2oh.
Ambulatoorsetest
operatsioonidest
(Tabel1)
790 (:27,l%)tehti erakorralisemeditsiiniosakonnas.
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Tabel 1 Ambulatoorse
tti6 koondandmed

Ambulatoorset66 liik
Ambulatoonete arsti vastuv6ttude arr
neistMustamliekorpus
shpolikliinik
erakorralisemeditsiiniosakond
neistMustamieko4lus
Ambulatoonete kiruryiliste protseduuride arv
sh operatsioonide
arv
neisterakorralise
meditsiiniosakond
Arstlike konsiiliumite arr
Psiihhiaatriliseravimeeskonnavastuvdttudearv
6e iseseisvateYsstuvdttudeaw

2009
351436
1 8 44 8 1
294 4r0
57 026
52 052

2010
344 607
196572
286 465
58 t42
58 142

21779
2 625
814

21849
2 911
790

6 574

6753

402

398

t7 176

t7 198

Erakorralise meditsiini osakonnas andsid arstiabi lisaks erakorralisemeditsiini arstideleja
iildarstidele (residentidele)(38 905 vastuvdttu) ka otorinolariingoloogid(7 S55 vastuv6ttu),
ortopeedid(5 088 vasfuv6ttu),iildkirurg;id(4 331 vastuv6ttu),suu-, niio- ja ldualuukirurgide6a
vastuvdttu)ning vtiiksemasmahus ka neurokirurgidneuroloogid,kardioloogid,hematoloogid,
hematoloogid,kardiovaskulaarkirurgid
jt.
Lisaks ambulatoorsetelevastvdttudeleosutati aasta jooksul arstiabi 14 096-le erakorraliselt
hospitaliseeritud
haigetele,seegaerakonalisemeditsiiniosakonnapcirirdunute
arv kokku oli 72 238
ja keskminehaigetearv 0Opflevas
oli 198.
K6igi ambulatoorsele
juhtivad p6hjused(RHK-I0 jairgi)olid samad,mis
vastuvdtulepcicirdurniste
eelnevatelgiaastatel:(Joonis5)
1. kasvajad(77 462 vastuvdttu);
2. psiitihika-ja kditumishiiired(38 021vastuvdttu);
3. vigastused,
miirgistusedja teatavadmuudviilisp6hjustetoimetagajfied (31 858vastuv6ttu).
Sisesekretsiooni,toitumisja ainevah.

reatavaa natfu€ij3'7

N arv is0steemihaigus
haigused;1,4

Teised
haigusrijhmad; 8,1

parasiithaiBused; 3,6

Kasvaiad;22,5

Hingamiselundite
haiS,used;4,4

Pstiiihika ja

Naha-ianahaaluskoe
haiSused;4,5
Vereringeelunditehd;6.O
Vigastused,
m a i r B i s t u s e d , 9; , 2

Kuse-suguelundite
haigused;6,4
L i h a s l u u k o n n aj a
sidekoe haigused; 7,8

Joonis 5 Ambulatoorsetevastuv6ttudestrukf,uurdiagnoosiriihmajiirgi

Erakorralise meditsiini osakonna vastuvdttudepdhjuste struktuuris moodustasid5 juhtivat
haigusriihm
a 73Yokdigistvastuvdttude
pbhjustest:
1. vigastused,miirgistusedja teatavadmuudviilisp6hjustetoime tagajiirjed26 989vastuvottu46,4Yo;sh vigastusesagedaseharJ
vtilisp6hjusedolid jiirgmised: sdiduki6nnetused
| 382,
jdu toime 8 792,riinne 1 983juhul;
kukkumisedll 205,elutamehaaniilise
2. lihasluukonnajasidekoehaigused4280 vastuvdttu-7,4%o;
3. vereringeelundite
haigused3 839vastuvdttu- 6,6Vo;
4. siimptomid,tunnusedja kliiniliste ning laboratoorset
leidudehtilbed3 674 vastuvottu-6,3yo;
5. hingamiselundite
haigused3 500vastuv6ttu- 6,0Vo.
13tsl
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Polikliinikutes olid sagedasemateks
(kol,rku65%l ) p06rdumisepdhjusteks:
1. kasvajad76 806vastuv6ttu-26,8Yo;
2. pstiiihika-ja kiiitumishtiired37 20'6vastuvdttu- l3,0Vo;
3. terviseseisunditm6justavadtegurid ja kontaktid terviseteenistusega
29 957 vastuvdthrl0,5yo(sh tcidtervishoiualane
liibivaatus,korduv liibivaatuspihastluumurruravi, kirurgiliste
sidemeteja 6mblustehooldus,srlidamerttmurikohanduskiiitlus,ortopeedilinejiirelhooldus
jm);
ja sidekoehaigused22 569vastuvdttu- 7,9o/o;
4. lihasluukonna
5. kusesuguelundite
haigused20 444vastuvdttu- 7,1o .
2010. aastal Regionaalhaiglasse
ambulatoorsearstiabi saamisekspci<irdunuidoli koikidest
maakondadestja 664 haiget(0,5yopd<irdunutest)
teistestriikidest. Harjumaalelas84,8 %0,neist
64,604Tallinnas,2,7oh Ida-Yirumaal,12,7o/o
Raplamaal,2,4yo Liline-Virumaal, 2oA PArnumaal,
l,2o/oJdw amaal,l,2YoLiiiinemaal.
Piievaravi,p devakir urgia
Lisaks 6 onkoloogiaja 5 psiihhiaatriapiievaravivoodileavati 06.09.2010Regionaalhaiglas15
ravivoodiga piievakirurgia osakond. dasta jooksul osutati piievakirurgia teenust ortopeedia,
neurokirurgia,iildkirurgia, otorinolariinLgoloogia,
suu-, n6o- ja ldualuukirurgia,giinekoloogia,
ja
uroloogia
rindkerekirurgia erialadel ning pievaraviteenustonkoloogia (keemiaravi) ja
psiihhiaatriaerialadel.
ja piievakinrgiaskokku 3 548haiget(2009.a.3 166haiget),voodipiievi
2010.aastalraviti pdevaravis
oli 3 904 (2009.a3 545). Pdevakirurgias
tehti 2803 (2009.a.1587) kirurgilist protseduurija
operatsiooni,
neistoperatsioone
2 617(2009.a| 464).
2010.aastalolid piievaravija piievakirurgiahaigetejuhtivateksdiagnoosideks:
1. kasvajadI 582haiget- 44,60A
(2Ct09.a.2
021haiget- 63,9%);
ja sidekoehaigused61t haiget- 17,2o (2009.a.376haiget- lI,9 Yo);
2. lihasluukonna
- Il,8yo).
3. niirvististeemi
haigused
440haiget- l2,4yo(2009.a.374haiget
Lisaks eelnevaletehti kroonilise neerupuudulikkusega
haigeteleaastajooksul piievaravis6 006
dialtitsiprotseduuri(2009.a.5 070).(Tabel2)
Kdikidest 2010. aastalteostatudkirurgilistestprotseduuridest
tehti piievakirurgias4,3%o(2009.a.
ja
2,5yo) operatsioonidest
II% (2009.a.6,7oh).Kirurgilistestoperatsioonidest
moodustasidluu- ja
lihaskoeoperatsioonid
33,2yo(2009.a.39,0yo),
ntiwisiisteemioperatsioonid
20% (2009.a.28,6%o)
ningk6rva-,nina-ja k6rioperatsioonid
(2009.a.8,3oA).
11.,\yo

iliste protseduurideja operatsioonidearv

Kiirabi tdi)
Regionaalhaiglaloli 2010. aastalkokkur8 kiirabibrigaadi,sh 2 reanimobiilbrigaadiTallinnas,6
kiirabi brigaadi Harjumaal (2 Sakus, I Keilas, I Kehras, I Kosel ja 1 Paldiskis),neist 1,5
ja 4,5 6ebrigaadi.
arstibrigaadi
Regionaalhaigla
kiirabi- ja reanimobiilbrigaadid
tegid kokku 16 151 visiiti, tliidetud viiljakutseid
oli 15 550 (2009.a.olid vastavadarrnrd16 333ja 15 714),abi saanutearv oli t25 vdna v?iiksem.
kui eelnevalaastal.Oebrigaadidetehtuclvisiitide osat?ihtsus
langes2010. aastaleelmise aastaga
t4l5t
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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 Kiirabibrisaadidet66

Brigaadi liik
Oebrigaadid
Arstibrigaadid
Reanimobiilbrieaadid
Kokku

Visiitide anr

Abisaanuteatv
sh lapsed
2009 2010 2009
2009 2010
2010
n 576 11tJ97 10853 t 0 4 1 3 | 7 t 7 I 6 8 1
3 344
3 324
5 1 0 597
3 547 3 t l 1
| 413
| 393
I :507 | 285
34
7l
16333 16 t5l 15255 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 Viiliakutsetestruktuur

Meditsiiniabi tiik
Haieestumine

Vieastus
Mtirsistus
Transpordikutsed

Siinnitaiatevedu
Elustamine
neistefektiivsed
Surmakonstateerimine
Ambulatoorne vastuv6tt

Haisete an'
2009
2010
12002 1.2053
2399
2 2!64
t27
r00
52
t04
l4r
136

92
29

93

459
442

tl20
2!.95

an
) t
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Statsionaarnearstiabi

Ravivoodite kasutamine
Regionaalhaigla
osutas2010. aastalstatsionaarse
eriarstiabiteenuseidMustamde,Hiiu, Seewaldi,
Keila ja Kose korpustes.Alates veeb.ruarist2010 tOOtavadI-III intensiivravi osakonduutes
ruumides Mustamlie X-korpuses. Ptirast Keskkonnaametiltkiirgustegevusloasaamist pakub
Regionaalhaigla
statsionaarset
isotooprar,'i
7 radioloogiaravivoodil.
Ulatuslike remonditdddeja kolimiste t6ttu oli aastakeskmineravivoodite arv viiiksem ja
tti<itingimused
raskemad,kuid vaadatarna
sellelesuudetihaigeidrohkemravida,kui 2009.aastal.
Regionaalhaiglaavatudravivooditearv oli 2010. aastal6pu seisuga| 263 (2009.a.I 250), sh
aktiivravi voodeid850 (2009.a.837).Aktiivravi vooditeksei ole loetudpstihhiaatria-,
tuberkuloosija hooldusravivoodeid.Aastakeskmine
ravivooditearv oli 2010.aastalI 176,sh aktiivravivoodeid
oli 800(2009.a.vastavalt1222ja 826)ning aktiivravivoodidmoodustasid
2010.aastal6pu seisuga
670/oravivooditekoguarvust.(Tabel5).
Tabel 5 Ravivooditearv

Indikaator
Aastal6puravivooditearv
sh aktiivravivoodid
Aastakeskmineravivooditearv
sh aktiivravivoodid

2009
| 250
837
| 222
826

2010

r 263
850
I 176
800

Hospitaliseeritute
arv oli 2010.aastal36132,mis on l,SYovdnasuuremkui 2009.aastal(2009.a.
35 480). Aktiivravi vooditelehospitaliseeritute
arv oli 3l8I2 ja see suurenes3,60lov6rreldes
eelneva aastaga(2009.a. 30 70S). K0igist hospitaliseeritutest88% hospitaliseeritiaktiivravi
vooditele.
Erakorraliste hospitaliseerimiste osatiihtsus oli slrg%o, sama, mis 2009.aaastalgi.
Hospitaliseeritutest
vajaskohestintensiivravi5 783haiget(16%hospitaliseeritutest),
neistIII urt-t
intensiiwavi928tiliraskestildseisundis
haiget.
Haiglastlahkunutearv oli 2010.aastal36145, 1,9%o
vSnasuuremkui eelmiselaastal.(2009.a.35
488), neist aktiivravi vooditelt 31825 (2009.a.30 671). Haiglast lahkunutearvust moodustas
viiljakirjutatutearv 92,5%o
(33 426),teisehaiglasseiileviidute arv 3,8%o
(l 3S7)ja surnutearv3,7o/o

(r 332).

Voodipiievadearv oli 2010.aastal353293(2009.a.356432),shaktiivravivoodipiievade
arv
235 595 (2009.a.232 603).Vdneldes2009.aastaga
viihenesvoodiptievad
e arv0,9o/o
ttinukeskmise
ravikestuseliihenemisele0,2piievav6rra,Intensiiwavivoodipiievadmoodustasid20,60/o
koigist
aktiivravivoodipZievadest
(2009.a.20,5%c,),
sh I astmeintensiiwavivoodiptievioli 9 595,II astme
intensiiwavivoodiptievi26276ja III astrnei ntensiivravivoodipdevi12 570.
Keskmineravikestusoli 2010.aastal9,8 pfleva(2009.a.10,0
piieva),sh aktiivravi vooditel 7,4
pdeva(2009.a.7,6 paeva).
Ravivooditekasutamineintensiivsus2010. aastalt6usis. Voodikiiive (keskminehaigetearv iihe
ravivoodikohtaaastas)t6usis5,9Voja o.li30,7 (2009.a.29,0),sh aktiivravivooditel39,8 (2009.a.
40,0).
Voodih6ive (voodip?ievade
%omaksimaalseltv6imalikestvoodipiievadest)
t6usis 3% ja oli 2010.
(2009.a.79,9o/o;
aastal82'3oh
Eesti 72,.5o/d,
sh aktiivravivooditel 80,70 (2009.a.77,1%o;
Eesti
67,7o%).
jdrgi oli aktiivravi vooalihdive
IVHOandmebaasi
2009.aastaljcirgmine:EuroopaLiit 71,4%;Euroopa
regioon79,3;Austria79,8,4o/o;
Norra 91,6%;Iisrael 96%;Ldti 64,0%;Leedu72,4%;Sal<samaa
76,t%
(2008);Tiehhi 70%;Sloveenia71,2%o;
UnlTari74,3%;Armeenia57,8%;Tiirgi 62,3; UK 84.2;Moldova
76,2.
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Statsionaarsetehaigete struktuur
2010. aastalhaiglast lahkunute hulgas oti mehi ja naisi peaaeguvdrdselt, mehi oli 18 044 (49,9%)
ja naisi 18 102 (50,1%). Lapsi (vanur;es0-14 aastat) oli kokku 317. Kasvas nende haigete
ja vanemad.2010. aastaloli selles vanusrtihmas15 250 haiget osatiihtsus,kes olid 65-aastased
42,30 haiglast lahkunutest(2009.a.14 874 haiget - 40,7yo).Tavaliselt on selleseashaigetel ka mitu
p6hihaiguse ttisistust ja kaasuvat haigust, mis muudab uuringud ja ravi kallimaks ning
pikaajalisemaks.Haigete vanuselinejaotus on toodud tabelis 6.
Tabel 6 Haiglastlahkunuteiaotusvanuse

20 0

2009
Vanusriihm
(vanusaastates) Ilaigete aru
0-14

r5-24
25-34
35-44
45-54
55-64
6 5- 7 4
75+
Kokku

378
2 t06
2 747
3 186

5 r43
7 081
7 824
7 023
35 488

Vanusriihma
osatflhtsus
(Vol

1,1
5,9
11

9,2
15,9
19,0
22,9
17.8
100.0

Haigete arv

317
2265
2 778
3 187
4 795
7 553
7 975
7 275
36 145

Vanusriihma
osatiihtsus

("1
0,9
6,3
7,7
8,8
13,2
20,9
22,1

20.r
r00.0

ravil viibinute hulgas k6ige enam suurenenud
statsionaarsel
2010. aastal on Regionaalhaiglas
haigetearv, vdhenenudon
haigustega
kasvajate,vereringeelunditehaigusteja kuse-ja suguelundite
haigete
arv. Regionaalhaiglas
haigustega
ja
ning hringamiselundite
psiitihika- kAitumishdiretega
.trtriottu-sel ravil viibimise5 juhtivat pdhjuston viimastelaastatelolnudiihedja samad:
haigused- 23,,9%- 8 645haiget,keskmineravikestus8,8 piieva(2009.a.
1. vereringeelundite
23,5yo- 8 325haiget,keskmineravikestus9,0 piieva);
2. kasvajad- 23,Iyo - 8 358 haig,et,keskmineravikestus8,7 piieva (2009.a.22,40 - 7 934
haiget,keskmineravikestus9,1piieva);
3. vigastused,mtirgistusedja muud viilisp6hjustetoime tagajiirjed' l0,Iyo - 3 655 haiget,
keskmineravikestus8,5 piievar(2009.a.9,9yo - 3 508 haiget, keskmineravikestus8,6
Piieva);
4. psiiiihika-ja kiiitumishiiired- 9,7yo- 3 498haiget,keskmineravikestus21,8 paeva(2009.a.
10,50 - 3 736haiget,keskmineravikestus20,4paeva);
d - 7,3yo- 2 625haiget,keskmineravikestus4,9 paeva(2009.a.7,5ohhaiguse
5. seedeelundite
2 663haiget,keskmineravikestus5,2paeva).
Haiglast lahkunute keskmine ravik:stus oli 9,7 ptieva (2009.a. 9,9 piieva), sh haiglast
viiljakirjutatutekeskmineravikestus9,:\ paeva,surnutel15,4piievaja teisehaiglasseiileviidutel 14
p?ieva.Pikaajalist haiglaravi vajasid need haiged, kelle p6hidiagnoosiksolid nakkus- v6i
- 58,7paeva(sh tuberkuloos144,0 ptieva- 131haiget;HIV-t6bi25,2 piieva- l8
parasiithaigused
haigete
ilaiget)voipsiitihika-SJtaitumishiiired21,8piieva-3 498haiget.Uteiiianudhaigusrtihmade
(Tabel
6).
7,
Joonis
jAi
ravikestust
keskmist
keskmineravikestus alla Regionaalhaigla
iile 25 pdevaz 644.
Haigeid,kelle ravikestusoli kuni 2 piievaoli l0 505ja ravikestusega
ja
2pileva.
piieva
mood
olii5
mediaanvfliirtus
kestuse
Haiglaravi
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Tabel7 Haielastlahkunutearv ia keskmineravikestus

Ilaigusrtihm (RIIK-IO iflrgi)
Nakkus-ja parasiithaigused
Kasvajad
Vere- j a vereloomeelunditehaigused
Sisesekretsiooni-,toitumis- j a
ainevahetushaigused
Pstiiihika - ja kflitumish?iired
Ndrvisiisteemihaigused
Silma- ja silmamanustehaigused
Kdrva- j a nibujatkehaigused
Vereringeelunditehaigused
Hingamiselundite haigused
Seedeelunditehaigused
Naha- ja nahaaluskoehaigused
Lihasluukonnaja sidekoehaigused
Kuse- ja suguelunditehaigused
Rasedus,siinnitusja siinnitusjiirgse
perioodi haigused
Kaasastindinudvii?irarendid,
deformatsioonidja anomaaliad
Klassifitseerimatasiimptomid, tunnused
ja kliiniliste leidudehdlbed
Vigastused,miirgistusedja muud
vdlispdhjustetoime tagajiirjed
I Terviseseisunditmdjustavadtegurid,
I kontaktid tervi seteenistusega
I Osutusid terveks

Kokku

Osakaal (%)

Ilaigete arv

Keskmine
ravikestus
(niiev)

'l,il

'i:'tl

2009 2010 2009 20r0 2009 2010
1 , 0| 6 4 , 1 |
3791 3 7 7
I
I
I
2
3 , 1 | 9 , 1|
7e 3 4 l 8 3 5 8
l
7 , 1|
8 , 1|
0,6
225
223
|
I 9 , 1|I
I
66sI 612 1 , 9 1 1 , 7 9,9

I
I
3 7361 3 498 10,5I
621
2

716
4

r69

r66

8 325
2 063
2 663
592
2 578
| 397

I 645
I 853
2 625
600
2 634
l 533

9,7
1 , 8 2,0
0
0,0
0,5
0,5
23,5 23,9
5,1
5,8
'75

I

20,4
7,7
5,0
3,8
9,0

21,8
8,8
3,0
3,9
8,8

- a
ItJ

n a

-5) -)

4,9
8,3

1,7
7,3
3,9

1,7
7,3
4,2

8,6
5,9
5,1

8

0,0

0,0

) 7

4,4

165

r75

0,5

0,5

5,1

4,9

157

r64

0,4

0,5

3 508

3 655

9,9

10,1

8,6

8,5

296

282

0,8

0,8

3,8

3,9

t2

15

0,0

0,0

8,5

6,1

9,9

9.7

J

35 488 36 r45 100.0 100.0

5 5

s')

4,2
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Vereringeelundite
23,9%
haigused

Hingamiselundite
haig,used
5,1%
Seedeelundite
7,3%
haigusep
ja
[ihasluukonna
sidekoehaigused
7,30/o

Kasvajad
23,1%

- ja
Psiiilhika
9,7%
kiiitumishiiired
Vigastused,
mtirgistused
.iamur.rd
vilisp6hjuste
toimre
tagaierjed
10,1%

jlirgi, 2010
Joonis6 Haiglastlahkunutestruktuurdiagnoosiriihma

ja 140
ravil haigeid k6ikidest maakondadest
sl.atsionmrsel
2010. aastalviibis Regionaalhaiglas
lahkunutest71,6 % elasidHarjumaal,neist 52,7o/o
haiget (0,4%) teistestriikidest. Statsionaarist
Taliinnas,5,2YoIda-Yirumaal4,7VoLlilne-Virumaal, 4,lo Ptirnumaal,3,9oARaplamaal,5,7o
Lduna- Eestimaakondades.
Liiinemaalja saartel,2,40hJ'atvamaal,2,lyo
Kirurgiline ravi statsionaaris
Sotsiaalministrimiiiirusegaon kehtestatudalates1. jaanuarist2003 n6uekodeeridakirurgiline ravi
NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni (NCSP) versiooni 1.6 jtirgi.
Regionaalhaiglason paralleelselt kasutusel ka Maailma Terviseorganisatsiooni(WHO)
definitsioonile vastav kirurgiliste operatsioonideklassifikatsioon,mille alusel kirurgiliseks
operatsiooniks loetakse need kirurgilised protseduurid, mis tavapiiraselt toimuvad
operatsioonisaalis,rakendatakseaseptikameetmeid,kasutatakseanesteesiatning kirurgilisi
te-hnikaid:intsisiooni, ekstsisiooniv6i kudede destruktsiooni,rekonstruktsioonija mis tehakse
patsiendilehaiguse ennetamiseks,diagnoosimiseks,raviks vdi haigusniihtudeleevendamiseks;
v6i kontratseptsiooniga.
raseduse
seoses
v6i defektikorrigeerimiseks;
deformatsiooni
kirurgilise ravi andmederinevate
haigete
statsionaari
aasrta
Tabelis 8 on toodud 2009-2010.
klassifikatsioonidealusel:NOMESCO klassifikatsioonilevastavkirurgiliste protseduuridearv ja
arv.
WHO definitsioonilevastavoperatsioonide
jairgi
klassifikatsioonide
Tabel E Haigla klrurgillse ravli andmederinevatte
Kirursiline

ravi

arv
Kirurgilisteprotseduuride
arv
sh operatsioonide

2009
39:279 40 549
1 83 0 6
17183

2009

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

ja alates
operatsioonikeskus
04.02.2010avati MustamiieX-korpusesuus 18 operatsioonisaaliga
kirurgiakliiniku k6ik osakonnadMustamiiekorpuses.Kuni
Regionaalhaigla
27.12.2010t<i<itavad
ka Hiiu korpuse5 operatsioonitoas.
27. detsembrini2010toimusidoperatsioonid
201 (2009.a.62 645) kirurgilist protseduuri ja
65
kokku
Regionaalhaiglas
tehti
aastal
2010.
operatsiooni,neist 23 835 operatsiooni(2009.a.21 872). Statsionaarihaigeteletehti 18 306
tehtud
14 094(2009.a.13 774).Statsionaaris
operatsiooni(2009.a.17 783),neistptihioperatsioone
ja
2010'
aastal
(6
erakorralised.
048)
25,4%
plaanilised
74,6Yo(17 757) olid
operatsioonidest
haigeteletehtud
tehtud operatsioonidekoguarvustmoodustabstatsionaarsetele
Regionaalhaiglas
viihenemineon
osakaalu
operatsioonide
(2009.a.
Statsionaarsete
81,'.J%).
arv 76,8oh
operatsioonide
toimtrnud tiinu piievakirurgia osakonna avamisele ja piievakirurgia operatiivse t66mahu
suurenemisele.
t9/5r
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neist28,7Yo
60,70 tehti 24 tunni jooksul ptirasthospitaliseerimist,
operatsioonidest
Erakorralistest
toimusid esimesel60piievalia26,7% teisel
54,60/o
esimesel6 tunnil. Plaanilistestoperatsioonidest
66piievalpiirasthospitaliseerimist.
tervikuna
Kirurgiline aktiivsus(opereeritutearv 100 haiglastlahhtnu kohta)oli Regionaalhaiglas
o/o
78,2 (2009.a.76,5oh).
(2009.a.37o/o),
kirurgiakliinikustrrtsionaaris
36,60/o
Kirurgiakliinikuiihe ravivoodi kohtatelrti 2010.aastal52 operatsiooni,neist40 p6hioperatsiooni
(2009.aastalvastavalt47 ia37).
kuuluvaid
tehti 2010. aastalk6i5gerohkemjiirgmistesseoperatsiooniriihmadesse
Regionaalhaiglas
operatsioone:
1. Lihasluukonnaoperatsioone4164 (22,7Vooperatsioonidekoguarvust).Lihasluukonna
kokku 672,neistsuurteliigesteendoproteesimisi
hulgasoli endopr,cteesimisi
operatsioonide
656, sh puusaliigese totaalseid endoproteesimisi251, puusaliigese subtotaalseid
269 ja 6laliigesetotaalseid
113,pdlveliigesetotaalseidendoproteesimisi
endoproteesimisi
oli kokku 350.
23. Artoskoopiltisioperatsioone
endoproteesimisi
ja p6rnaoperatsioone
3 276 (17,9%),neist k6ige rohkemsoolteoperatsioone
2. Seedeelundite
-teede,
702 (sh laparoskoopiliselmeetodil492);maomaksaoperatsioone
I 048; sapipoie,
794 olid viiltimatud,tehtud
operatsioonidest
ja duodeenumioperatsioone
389. Seedeelundite
getele".
hai
,,ilgedak6hu
| 578 (8,6yo),sh tonsillektoomiaid434,
3. Hammaste,l6ualuude,suu- ja rreeluoperatsioone
ja
niiopiirkonnakasvajate defektide eemaldamisining vigastusteravi koos plastikaga195,
20.
mikro-ja progeenianing mikro- ja prognaatiakirurgilist ravi 66, uranoplastikaid
4. K6rva-, nina-, k6rioperatsioone| 420 (7,8yo),neist kdige rohkem oli, funktsionaalseid
endoskoopilisiantrotoomiaidja etmoidofrontotoomiaidkokku 346; konhotoomiaid329,
369.
septoplastikaid
5. Niirvisiisteemioperatsiooneoll | 407 (7,7yo),neist diskogeensepatoloogiaoperatsioonid
701, subduraal-,epiduraal-ja ajusisestehematoomideeemaldamisi124, peaajukasvajate
36.
e I37, ajuarteriteaneuriismioperatsioone
operatsioon
6. Stidame- ja suurte torakazrlveresoonteoperatsioon tehti I 143 (6,2Vo), neist
Sunteerimisi472,sh kolmelja enamalarteril 355.
aortokoronaarseid
tehti perkutaannetransluminaalnekoronaarangioplastika
Lisaks siidameoperatsioonidele
| 102haigeleja implanteeriti461 ptisivatkardiostimulaatorit.
kui ka iiha sagedamini
labi nii operatsiooniosakonnas
Anestesioloogiakliinikviib anesteesiajid
MRT- kabinet
(angiograafiakabinet,
viiljarspooloperatsioonitube
diagnostika-ja raviprotseduuridel
ll926
neist
tildanesteesiaid
tildarvoli kokku14 847(2009.a.13713),
aastaanesteesiate
;m;. ZO1O.
(2009.a.r0 827).
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Terviseuuringudja raviprotseduurid
piievaravikui ka statsionaarihaigeteletehtudja eelmiseaastaandmetega
Nii ambulatoorsetele,
ja raviprots,:duuride
andmedon toodudtabelis9.
v6neldavadterviseuuringute
sest2009.
2010.aastaradioloogilisteuuringuteandmedei ole v6neldavadeelmiseaastaandmetega,
tervishoiuteenuste
radioloogiliste
aasta jooksul muutis Eesti Haigekassa mitu korda
kodeerimisjuhenditja teenuste loetelu. 2010. aastal tehti rdntgendiagnostikauuringuid
uuringud, mammograafia)76 868 haigele
rdntgenoskoopia,k.ontrastainega
(r6ntgentilesv6tted,
kokku ll2 630 uuringut; kompuutertomograafiauuringuid tehti 22 361 haigele 140843;
6 816haigelekokku 12 300uuringut.
uurinLguid
tuumamagnetresonantstomograafia
piltdiagnostikason mdrgataMRTuurinlguteosakaalutdusu,eriti kasvajadiagnoosigahaigeteosas.
MRT-uuringuid.
teebainsanariigis ka riruraniizirme
Regionaalhaigla
uuringutev6imalusedja raviprotseduurid,
Viimastelaastatelon lisandunudmitmerlendoskoopiliste
Edukalt on kasutuselambulatoorseltteostatavkapselendoskoopiline
niiiteksultraheliendoskoopia.
(2010.a.80 uuringut).
patoloogiadiagnoosimiseks
uuringpeensoole
ptisinudtendentskeerulisemateraviprotseduuride
ja
on
vallas
menetlusradioloogia
Angiograafra
ja stentimine,vtiikese vaagnaverejooksude
tegemisele(aiajasemepeentearteritedilatatsioonid
sulgemine, nefrostoomide paigaldam:ine,kasvaja kollete raadiosageduslikablatsioon jm).
vallas on suffenenud nukleaarliimfogrcafraja luustiku stsintigraafia
RaJioisotoopdiagnostika
uuringutearv, alustati kilpniidrmefunlctsiooniuuringuid radioaktiivsejoodiga ja siidameFDGPET/KT uuringuidmiiokardikahjustusehindamiseks.
alustati2010.aastal60 min,utitkestvatefiisioteraapiaprotseduuridega.
Taastusravis
rav

abel 9 Terv

Uuringud,protseduuriid
uuringutearv
Funktsionaaldiagnostiliste
uuringutearv
Ultrahelidiagnostika
arv
uuringuteja protseduuride,
Endoskoopiliste
(NOMESCOklassifikatsioonij argi)

Laboriuuringute arv
Nahatestidearv
Raviprotseduuride arv
taastusravi
baroteraapia
hemodialiiiis
logopeedilineravi
pstihhoteraapia
Siisteemseravi kuuride qrv
Kiiritusravi protseduuride arv

2009

2010

84 482
65 729

86 726
60 299

1 08 4 1
2 060 146
29 005

1 09 6 s
2 128383
31 682

sl 806
| 745
6 771
I 010
t2 061
l0 459
25 659

s\ 643
1,214
7 939
476
12 549
II 627
25 847
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Letaalsus,surmapdhjused

Haiglaravil viibinutest suri 2010. aastal| 332 haiget (2009.a 1 359), 347 haiget (26,0%) olid
vanuses65-84 aastatja 233 haiget(17,5%)vanuses85
vanuses20-64aastat,752 haiget(56,5ot'o)
aastatjavanemad.
arv l0C)haiglastlahkunukohta) oli3,7o/o,aktiivravivooditel3,5olo
niiitaja(surmajuhtude
Letaalsuse
(2009.a. olid vastavad indikaatorid 3,7o/oja 3,6%). ja aktiivravi vooditel ilma jiirelravi ja
suri 216 haiget(2009.a.228),
hooldusravikliinikuta 2,7o .24 tunnijooksulpiirasthospitaliseerimist
neist 34 miiokardiinfarktitdttu (2009.a,58). Esimese60piievaletaalsus(24 tunni jooksul piirast
kohta) oIi 0,60/o.
sumutearv 100samalperioodilhospitaliseeritu
hospitaliseerimist
seasolid 2010. aastaljuhtivad diagnoosidsamad,mis eelmistelgiaastatelselle
Surmapdhjuste
haigusedttiusideelnevaaasta5. kohalt4. kohale:
et seedeelundite
erinevusega,
(2009.a.630- 46,4Yo);
haigused
633juhtumit- 47,5yosurmapdhjustest
1. vereringeelundite
juhtumit- 24,3Yo);
(2009.a.375
2. kasvajad362juhtumit-27,2yosurmapdhjustest
(2009.a.76'5,6yo).
haigused86jutrtumit-6,50/osurmap6hjustest
3. hingamiselundite
(2009.a.105'7,7oh);
ja mtirgistused
8l juhtumit- 6,10 surmap6hjustest
4. vigastused
(2009.a.78- 5,7%;o);
haigused78 juhturnit- 5,9Yosurmap6hjustest
5. seedeelundite
(2009.a.15- l,6yo).
27juhtumit-z,Iyo surmap6hjustest
haigused
6. ntirvististeemi
Patoanatoomilisilahanguidtehti Regionaalhaiglas2010. aastal 328 (2009.a. 373), neist 199
surnutele(2009.a.21,1).Kohtuarstlikultlahati 2010. aastal72 Regionaalhaiglas
Regionaalhaiglas
surnut(2009.a.96 surnut).
ja oli 2010. aastal20,3yo,eelneva aastagav6rreldes
langenLud
on aasta-aastal
Lahangusagedus
lahangutesagedusoli 15,8%(2009.a.16,90), eelnevast
2,5Vovdrra madalam.Patoanatoomiliste
aastastl,lYo vdnamadalam.(Tabel10)
Tabel 10

Lahangute andmed

Haiglassurnutearv
neist lahatutearv kokku
sh patoanatoomiliselt
kohtuarstlikult
(%)
Lahangusagedus
(oZ)
lahanzutesagedus
Patoanatoomiliste

2010
2009
| 332
1 359
271
310
r99
214
72
96
22,8
t6.9

20,3
l s.8

Lahkdiagnooseoli 2010. aastal65, lahkdiagnoosidesagedusoli 24,1%o(2009.a.vastavalt56 ia
lahknesid33 juhul, kui haiglaviibimineoli liihem kui
Loplik kliiniline ja lahangudiagnoos
18,1c.6),
24 twLdija neist 18juhul ltihem kui 3 tundi. Nii liihikesehaiglasviibimiseajajooksul ei jdutudki
j a analiitise.
vajalikketerviseuuringuid
tehadiagnoosittipsustamiseks
Haiglas surnute lahangusageduson erinevates riikides 2009.aasta andmeteidrgi vtiga erinev: Eesti 17ok;
Austria 27,5% Armeenia 80,1%; (Jlcraina65,6%; Ldti 11,8%;Leedu6,194; Iirimqa l0o%; Leedu 6,5ok;
Moldova 79,7%;Israel0,7%; Tsehhi37,696;Sloveenia21,7o4;Slovakkia 31,7o%.

Kokkuvdttena on joonisel 7 on toodud isikute arv, kes on 2010. aasta jooksul olnud
Regionaalhaiglas ambulatoorsel v6i r;tatsionaarselravil. Ut<s ambulatoome haige kiiis aastas
keskmiselt 2,8 korda ambulatoorselvasituvdtul,iiks statsionaarnehaige viibis haiglaravi keskmiselt
1,7 korda.
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tii6
Verekeskuse
Verekeskustagab veretoodetegavarustatuseTallinna ning P6hja-, Kesk-, Ida- ja Liiiine-Eesti
ja veel
lastele,vaststindinutele
tiiiskasvanutele,
haiglatele.Doonoriverestvalmistataksepreparaate
siindimataloodetele,kokku 37 erinevatnimetust.
Doonoriverekogumine toimub varustusalagasamastpiirkonnast,40yo donatsioonekogutakse
kohasTallinnas.
verekogumise
mobiilsevtiljas6idugrupipoolt, 60%kah,lsstatsionaarses
ja doonoritearv l,6oh. Doonoritearvu tOus
Donatsioonidearv t6usisvorreldeseelmiseaastaga2%
tendents,viiljendadesdoonoriterahulolu
positiivne
toimuskorduvatedoonoritearvelt,mis on viiga
ja
ja tiihendades
doonorivereohutuse kvaliteedit6usu.
osutatudteenusega
Tabel 1l Doonorite ia donatstoonrdearvu muutuLs

Aasta
Doonorite arv
Donatsioonidearv

2009
t9 7 7 3
30 752

2010

20089
3t 409

Eriitrotsi.ititide suspensioonivalmistamitneon v6rreldes moddunud azstagapisut 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 suurenesfraktsioneerimir;plasmaosakaal. Kokku viiljastati haiglatele 4,8olorohkem
erinevaid verekomponenteja fraktsioneerijatele5,8olorohkem plasmat, kui 2009. aastal.
Tabel 12 Vereko

valmistamine(doosideanmmuutus
2009
Aasta

2010

Komponent

suspensioon
Eri.itrotsiiiitide
Eriihotsiiiitide suspensioonlastele
Plasma

BC trombokontsentraadid
Afereesi trombokontsentraadid

28 056
439
30 569
2 304
699

28 947
397
3t 205

2 820
1 036

2010. aastal olid verekeskusetegevuse olulisematekssuundadeksuue, siidalinnas asuva
muutminedoonoriteleomaseksja vaga kaidavaks,plasmafereesi
verekogumiskoha
statsionaarse
viiljatdcitamine.
motivatsioonististeemi
programmilaiendaminening korduvdoonorite

24t5r

Infektsioonikontrollialane tegevus

Infektsioonikontrollitalitus loodi 2002. aastal
jiirelvalvet rring
antibiootikumidekasutamise
tagasisidet.
2010.aastaljiitkus regulaarnet66 hospitaali
esinemine on k6rgem intensiivravi teosta

milledele oli ka suunatudpdhiline
osakondades,
on olulisel kohal ka Oenduskvaliteedi ta
infektsioonikontrollialane denduskomitee.
Antibiootikumide ratsionaalne kasutaminerning

tekke viiltimises.Antibiootikumide
resistentsuse
seeei erineteisteEestihaielatekeskmisest.
jiiJtgitakse
hindamiseks
Kiitehiigieenisoostumuse
on see piisinud madalana. Kiitehiigieem
ning kaasajastati katehi,igieenij uhend.
Oluline infektsioonikontrollialane meede,on

patsientideohutus.2010.aastalteostatitci<itajate
antud immuniseerimiseefektiivsuse hii
Hooajalisegripi vastuvaktsineerisend282td<itaj

teostadahospitaalinfektsioonide
ning
infoga andaosakondadele
nendeolukonast

jiirelvalve osas.Hospitaalinfektsioonide
ning keerulisemate haigetega tegelevates
epanu. Hospitaalinfektsioonide ennetamises
ning selle t6hustamiseks alustas t6dd

jiilgimine on tihe osanaoluline mikroobide

iivsust on jiilgitud ltibi aastatening

kulu ning viimastelaastatel
antiseptikumide
jiitkusid
2009.
iseks
aastalalanudkoolitused

i vaktsineerimine, et tagada tddtajate ning

iseerimisiB-hepatiidivastu283 konal ning
teostati antikehade kontroll

185 tciritajal.

Tervishoiutddtajate nakatumisohugaseotrnd
iuhtumeid(torke-16ikevigastusi,pritsmeid
registreeriti2010.aastal190konal K6iki juhtumeidanaltiiisitiindividuaalseltning
limaskestadele)
vajaduselrakendatiprofiilaktilisi meetmeid.Antud juhtumitearv on piisinudviimaseltpaaril aastal
inud vigastusi.
samaltasemel,kuid ilmseltei kajastakdiki haiglas
Tabel 13

Aasta
Juhtumitearv

rte arv

2009

92

2010
90

25151
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20It. aastategevusplaan
miiiiratletudstrateegiliste
arengukavas
2011.aastategevusplaanon orienteerituilRegionaalhaigla
elluviimisele.
suundade
Juhtimine
ja piievaravimahtudekasvatamisele.
ambulatoorse
2011. aastat66mahtudeosaskeskendutzrkse
puhkuse piievad personalile.
palgata
plaanib
lOpetada
haigla
Seosestddmahtude kasvuga
Piievakirurgiline tegevus on plaanis viia ajutiselt Hiiu 44 hoonesse kuni C-korpuse
rekonstrueerimisel6puni. Seoses keemiaravi tiletoomisega Mustamiiele luuakse keskne
ptievaraviosakondnii onkoloogilistele, hemtoloogilistele kui reumatoloogilistelehaigetele.
Aprillikuukspeabhaiglaviima iile jiirelravi kliiniku tegevuseKeila haiglastHiie 44 hoonesse.
2011. aastal jatkab Regionaalhaiglanii riigisiseste kui ka rahvusvahelistemeditsiinialaste
llbiviimist ja toetamist.Haiglapeabtlihtsakst66tajatetunnustamist:valitakseGrand
konverentside
kliin:ikuteaasta6edja hooldajadning aastasekretiirid.
Man/Lady,noorearsti stipendiaadid,
Personalijuhtimine
2011. aastalendiseltkolimistegaseotudpersonalimuudatuste
keskendutakse
Personalivaldkonnas
(osakondade restruktureerimine) elluviimisele, uue tticitaja sisseelamise programmi
ja maandamiselekuid samuti tulenevalt
viiljatriotamisele,t<idtajatetriririskide kaardistamisele
ja t66 planeerimiseefektiivisusetdstmisele
jiitkuvalt survestatud
koosseisude
eelarvestka personal.i
Kvaliteedijuhtimine
arendamist.
kvaliteedijuhtimisstisteemi
haiglertilese
2011.aastaljiitkatakseolemasoleva
Akrediteerimisesuunasliiguvad verekeskusja patoloogiakeskus.Plaanis on spetsiifilisemate
koost<i<ivormide
suurendamine.
rakendamine
ning :interdistsiplinaarsete
kvaliteediindikaatorite
I nfosiisteemidearendumine
epikriisi (sh edastamisega
E2011.aastalpiiiiab haiglajuurutadamitmetelerialadelambulatoorse
tervise infosiisteemi),v6ffa tiiies mahus;kasutuselelabori ja patoloogiainfosiisteem,juurutada
haigla keskne aruandlusstisteemning piloteerida perearstide saatekirjadeprioritiseerimine
uroloogia, kardioloogia erialadel. Piloteeritakseka kvaliteedi analtitisi eesmtirgilhaiglasiseste
loomistrinnaviihiniiitel. Uueksprioriteedikson kujunemaskoost66
andmekogude
diagnoosip6histe
haiglatesse.
(RIS)juurutamiselteistesse
rakenduste
olemasolevate
suurendamine
arendamine
Raviteenuse
Raviteenusetehnoloogilise ja protser;silisestandardi areng jatkub vastavalt mtiiiratletud
prioriteetidele.
lepingu tAitmisekdrval tiihelepanutasuliseteenuse
2011. aastalp66rataksejiitkuvalt haigelcassa
diulustu voiurulustu uuluuiluuni,rulu.
aruudusuluj a ulr.spur
Tehnoloogiliste arenduste poolelt oll suurem fookus isotoopravi erinevate vdimaluste
kasutuselevdtuks(uues nukleaarmeditsiini osakonnasX-korpuses) ja uute koesiseste kiiritusravi
metoodikatejuurutamisel.
Esimesena Eestis on plaanis kiiivitada leevendusravi (palliatiivravi) meeskond aitamaks
stisteemsemaltravimatuid haigeidja nencleliihedasi.

Investeeringud seadmetesse
Regionaalhaigla realiseerib investeeringuid vastavalt arengukavas olevale investeerimisplaanile.
Raviteenusearendamisetagamiseks,sh uruteravimeetodite kasutuselev6tmiseks v6i juurutamiseks,
tehakse ka 2011. aastal olulisi investeeringuid olemasoleva amortiseerunud aparatuuri vdlja
vahetamiseksja uute ostmiseks.
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ja -sisustusse
215 miljonit krooni
2011.aastalon planeeritudinvesteeridam.editsiinitehnoloogiasse
(kiiibemaksuga)
213antudmahust
ning muudesseseadmetesise
1l miljonit krooni (kiiibemaksuga).
20
I
0.
iilekandunud
l6petamine.
aastast
hrmgete
moodustavad
gia investeeri
:
ngudtehakse
Suurimadmeditsiinitehnoloo
o diagnostikakliiniku radioloogiaseadmetesseinvesteeritakse 4l
miljonit krooni
kokku l0 miljonit krooni
(kdibemaksuga),
seadmetesse
labori-, patoloogiaja verekeskuse
(kiiibemaksuga)
21 miljonit krooni (kiiibemaksuga);
ning endoskoopiaseadmetesse
- 25 miljonit krooni
ja sterilisatsioonitalitusse
o kirurgiakliiniku operatsioonikeskusesse
(kiiibemaksuga);
o onkoloogia-ja hematoloogiakliinil<u
investeeritakse
42
kiiritusravi keskusetehnoloogiasse
miljonit krooni (kiiibemaksuga).
Infrastruktuur
jiirelseadistusja kontroll, samutiL
2011. aasta prioriteetidekson X-korpuse insenerilahenduste
(kesksuviL
koormustingimustel
garantiiperioodil
maksimaalsetel
tdciolukonas
lahendustekatsetused
ja -talv) ning uue korpusesisustaminekiiritusravi seadmeteja mittemeditsiinilisesisustusega
uuelepinnalekolimine seosesaktiivravi koondamisega
2011.aastalon prioriteetideksosakondad,o
ja ettevalmistusMustamiieC- ja patoloogiakorpuse:
ning projekteerimistcidd
Mustamiiekorpusesse
rekonstrueerimiseks.
Jiitkatakse investeeringuidolemasolevathoonete raviruumide, inseneri- ja turvalahenduste:
parendustesse.
2011. aastal moodustavadehituslikud investeeringudkokku 229 miljonit krooni, millest
on 113 miljonit
investeeringudMustamiiekorpuseC- ja patoloogiakorpuserekonstrueerimiseks
ja
parendustesse
102miljonit
hooneteraviruumiile,inseneri- turvalahenduste
krooni, olemasolevate
14miljonit krooni.
ettevalmistustdddesse
kroonining C- ja patoloogiakorpusereko;nstrueerimise
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2 RAAMATUPIDAMISEfu{ST'AARUANNE
Juhatusedeklaratsioon
lehektilgedel28
Regionaalhaigla
deklareerib
omavastutust
Juhatus
\uni 49 esitatudSA P6hja-Eesti

koostamisedigsuseqestning kinnitab,et:
aastaaruande
raamatupidamise
on vastavuses
1. raamatupidamise
koostamiselrakendatudarvestuspdhim6tted
aastaaruande
j a Riigi raarpatupidamise
tildeeskirjaga;
Eestihearaamatupidamistavaga
ja
SA P6hja-EestiRegionaalhaigla
diglaselt
2. raamatupidamise
aastaaruanne
kajastabdiggsti
j a rahavQogusid;
finantsseisundit,
majandustulemust
a
J.

k6ik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupZievani
nduetekohaseltarvessevdetud ja esitatud;
25.04.2011on raamatupidamiseaastaaruandps

4.

T6nisAllik

juhatuseesimees

25. aprill20ll

SvenKruup

juhatuseliige

25. apill20ll

SergeiNazarenko juhatuseliige

25. aprill2}ll
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Bilanss
kroonides,
seisuga
31.detsember
tuhandetes
VARAI)
Li;sad

31.f2.2010

31.f2.2009

Rahaja pangakontod

.2

17 460

273 688

Nduded ja ettemaksed

.3

23r 433

213ls7

Varud

.4

40 742

33 770

Pikaajaline fi nantsinvesteering

5

50

50

Materiaalne p6hivara

6

| 802987

I 593070

Immateriaalnep6hivara

7

t3 751

9 749

tt,9

4 946

rI7 913

.t0

266662

237949

Kflibevara kokku

P6hivara kokku

VARAD KOKKU

KOIIUSTUSBD JA NETOVARA
Laenukohustused
V6ladja ettemaksed

6 851

eraldiseo
Ltihiajalised
Sihtfinantseerimine

1I

J

3 990
32

Liihiajalised kohustusedltokku
697 635

695240

Pikaajalisedkohustusedkokku

697 633

695240

Kapital

316964

316964

Annetatudkapital

2 1 88 0 9

2 1 88 0 9

tulem
Eelmisteperioodide

532 587

30 506

6t 966

5 0 20 8 1

1 130326

I 068 360

PikaajalisedvOlakohustused

tulem
Aruandeaasta
Netovara kokku
KOIIUSTUSED JA I\IETOVARA
KOKKU

8,:9,10
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Tulemiaruanne
kroonides.aastakohta
tuhandetes

2010

2009

I2

38 604

36 704

t2

| 470363

| 500749

I2

I l8 201
1 28 1 0
1 5 85 1 2

tt7 897
6 848
5 5 10 1 6

7 213

7 068

Lisad
Tegevustulud
Tulud riigieelarvest
raviteenuste
Tulud haigekassadele
miiiigist
Tuludjuriidilisteleja fiiiisilistele
miitigist
isikuteleraviteenuste
Tulud majandustegevusest
Toetused

1'3

Muud tulud tegevusest
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Ostetudkaubad,materjalid,teenused
tootmiskulud
Verekeskuse
Majandamiskulud
T66j6ukulud
Muudtegevuskulud

,14
'14
,14
'5
,t4

Pdhivara kulum, allahindlus
Tegevustulem

Aruandeaasta tulom

2220282

-49t 115

-458795
-r7 864
- t 7 07 7 5
-748693
-t67 087

-r7 rl9
-203020
-695737
- r 7 75 t 5

-l 584505

Tegevuskulud kokku

Finantstuludja -kulud

I 805 703

.t6

-t 563214

-146864

-137807

74 333

51926r

-r2 367

-17 180

61966

502 081
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Rahavoogudearuanne
tuhandeteskroonides, aastakohta

Lisad
Rahavood fl ritegevusest
Laekumine raviteenusteeest
Haigekassalt
Laekumine raviteenusteeest asutustelt
Laekumine rii gieelarvest
Saadudintressid
Muud laekumised
Hankijatele tasutud arved
T66tajateletasutud
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 p6hiosatagasimaksed
Kapitalirendi p6hiosatagasimaksed
Rahavood f inantseerimistegevusest
kokku
Raha ja pangakontode netonuutus
Rahaja pangakontodaruandeperioodi
algul
Rahaja pangakontodaruandeperioodi
l6pul

I
8
8

2010

2009

I 4 5 61 1 1
184 439
128038
839
t7 993
-856079
- 4 1 80 3 7
-292336
- 1 16 3 5
-l7t3

I s22 593
r74 548
510253
4 571
1 68 5 1
-843740
- 4 6 11 0 1
-309882
-23 452
- 13 5 6

207620

589 285

-346056
t2l

- 5 8 10 1 8

-345935

-580 997

0
-112661
-5 252

3035r7
-ttz 655
-5 433

-rt7 9t3

$s a9

-25622E

193717

273 688

79 971

17 460

273 688

2l
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Netovara muutustearuanne
kroonides,aastakohta
tuhandetes
Kapital

Saldo31.12.2007

316964

Aruandeperioodi
tulem

Eelmiste
perioodide
tulem

Annetatud
kapital

218$09

8ss83

3t6 964

218Eoq

621356
-55077

-55077

85583

-55 077

566279

Aruande perioodi tulem

Saldo31.12.2008

Kokku

Eelmisteperioodidetulem

0

0

-55077

55 077

Aruandeperiooditulem

0

0

0

502081

502081

30506

502081

l 068360

s02081

-502081

0

61 966

61 966

61 966

I r30 326

Saldo31.12.2009

3t6964

Eelmisteperioodide
tulem
Aruandeperiooditulem
Saldo31.12.2010

0
3t6964

218809

s32587

0

Allkirjartatdidcmifioocrinirc.lr:

Ecsd

32 5 1

lisa<l
Raamatupidamiseaastaaruande
kasutatud
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel
hindamisalused

arvestusmeetodid i:r

AMpohimaaed
aastaaruanne
asutus)raamatupidamise
Regionaalhaigla,
(edaspidli:
SA pohja-EestiRegionaalhaigla
meetodit,
ja
on koostatudvastaialt Eesti healeraamatupidamistavale kasutadessoetusmaksumuse
teisiti' Eesti he'a
v.a juhtudel, kui arvestusp6himotetesallj?irgnevalt on kirjeldatud
tuginev
pohimotetele
ja
,**ut rpiaamistavaon rahvuwaheliselttunnustatudarvestuse aruandluse
seadusega,
EestiVabariigiRaamatupidamise
raamatupidamistava,
' mille p6hin6udedo:nkehtestatud
juhendid
ning
viiljaantavad
seda tiiiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt
n6uded'
tildeeskirjassiitestrltud
fuigiraamatupidamise
arvntiitajadon esitatudEestikroonides.Ulevaatlikkusehuvideson
aastaaruande
Raamatupidamise
.koonides'
numbriliiedniiitajadesitatudtuhandetes
on kasutatudRaamatupidamiseseadusesolevat kasumiaruan<le
Raamatupidamiseaastaaruandes
skeeminumberiiks.
Vtilisvulu utasftks eeritud tehing ud
on Eestikroon,koiki teisi valuutasidloetakseviilisvaluutadeks.
Asutusearveldusvaluutaks
toimumise pdeval
vzilisvaluutasfikseeritud tehingutekajastamiselon aluseksvdetud tehingu
ja
seisuga
kohustused
vaiisvaluutasfikseeritudrahalisedvarad
kehtinudEestipangavaluutakur-sid.
kehtinud Eesti Panga
31. detsember2010 on iimber hinnatud Eesti kroonidessebilansipiieval
ja
on seotudtarnij:rte
mis
saadudkasumid kahjumid,
alusel.vtilisvaluutatehirrgutest
valuutakursside
tegevustuluja -kuluna'Muud
on tulemiaruandeikajastatudaruandeperioodi
ja ostjatearveldustega,
ja
kajastatudfinantstuludes
saadudkasumidja kahjumidon tulemiaruandes
vtilisvaluutatehingutest
-kuludes.

Rahaja raha ekvivalendid
tlihtajagasoetatud)kdrrge
Rahaning raha ekvivalentidenaon kajastatudltihiajalisi (kuni 3-kuulise
mida on vdimalik konverteeridateadaolevasummarahavastuniing
likviidsusegainvesteeringuid,
ja pangas,ndudmiseni
mille puhul puudub oluline turuvtiiirtusemuutuserisk, sh raha kassas
rahavoogusid
hoiuseid ja kuni 3-kuulisi deposiite. Rahavoogudearuandes on kajastatud
otsemeetodil.

Finantsvarad
noudeidostjatevastuja muid
loetakseraha,ltihi- ja pik:aajalisifinantsinvesteeringuid,
Finantsvaraks
liihi- ja pikaajalisin6udeid.
milleks on antudfinantsvaraeestmakstud
Finantsvaraon v6etudalgseltarvelesc,etusmaksumuses,
seotudkulutusi,sh tasud
sisaldabk6iki finantsvaraga
tasu6iglaneviiiirtus.Algne soetusmaksumus
maksudja muud samased
ja nOustajatele,
tehingugakaasnevadmittetagastatavad
vahend-ajatele
muutusegalabi
kulutused (v.a selliste-finantsvari<li:,mida kajastatakseOiglasesviiiirtuses
ga seotudkulutused.
soetamise
tulemiaruande),
toirnunud finantsvaradeostud ja miiiigid on kajastatudnende
K6ik tavapiirastelturutingimustel
-s.t
tehinguteiehingupaeval, p?ieval,nnil asutusvdttis endalekohustuse(niiiteks sdlmis lepirrgu)
turutingimuseltoimuvaksnimetataksesellirseid
teatudfinantsvaraostuksv6i mtitigiks,Tavaptirasel
33lsr
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iileandminemtii'ijalt ostjale toimub
osteja miiiike, mille puhul ostetavav6i mtiodavafinantsvara
ndutudperioodijooksul'
t.ururegulaltsioonidega
antudturul viiljakujunenudv6i vastavate
pzirastalgsetarvelev6tmiston kajastatudk6iki finpntsvarasidOiglasesv6drtuses,v.a ndudedteiste
mille
aktsiatesse,
investeeringud
osapooltevastu- on kajastatudkonigeerritudsoetusmaksumuses;
- on kajastatudsoetusmaksumuses'
hinrpata
Oigtrt viiiirtustei ole v6imalik usaldusviliirselt
Nduded
jaoks eraldi' Kut
Individuaalseltoluliste finantsvaradeviiiirtuse laprgusthinnatakseiga objekti
kui n6ude
vdiksem
on
tuvastataksesiindmusi, mis viitasid sollele, et n6ude kaetav viiiirtus
laekuvaks.
ebotoeniioliselt
bilansilinevdiirtus,siis hinnatakseneednL6uded
selle
allahindlusetiihistaminetulemiaruandes
Varem alla hinnatudn6udelaekumiselkajastatakse
kus allahindlusalgsehkajastati'
kulu viihendusena,

Varud
mis koosneb varude ostuhinnast,ostuga
Varud on vdetud arvele nende soetusmaksumuses,
iildeeskirjastei
TulenevaltRiigi raamatupidamise
tollimaksustja otsestestveol<uludest.
kaasnevast
makse varude soetamismaksumusse'
ole lisatud varude soetamisellisandunrudmittetagastavaid
real ,,muud
maksudjalOivud on kajastatudtulemiaruandes
lisandunudmittetagastatavad.
Soetamisel
tegevuskulud".
kindlaks milliramisel on kasutatudindividuaalmaksumuse(ravimid) ia
Varude soetusmaksumuse
on madalam' kas
FIFO (v.a ravimid) meetodit. Varud hinnati bilansis lfitudes sellest, mis
nende neto
soetusmaksumusv6i neto realiseerimismaksumus.varude hindamisel
real ',varude
kulunatulemiaruandes
aruandeperioodi
on varudkaja.statud
realiseerimismaksumusse
allahindlus".
Pi kaajalin eftn antsinvesteer ing
ja tuletisinstrumente (r'.a.
Vastavalt ,iigi raamatupidu-ir. iiLldeeskirjaleviiiirtpabereid
kui puudlub
lunastustiihtajanihoitavad votakirjad) kajastatakseSiglases viiiirtuses. Juhul
seda
korrigeerides
neid soetusmaksumuses'
informatsiool oiglur. viiiirtuse kohta,-kajastatakse
neid nullviiiirtuses.
ei ole teada,kajastatakse
fui soetusmaksumus
allahindlusega.
jtirgmiselt:
kajastatakse
ja mittetulundusiihingutes
Osalusisihtasutustes
valitsevatm6ju (tildjuhul tile 5ll%
l) kui ettev6teomabsihtasutuses'rdimittetulundusiihingus
osalust100%:o'na;
kajastatakse
heUleOigusest),
olulist moju (tildjuhul 20-5t0%
v6i mittetulundusiihingus
2) kui ettev6te.i o-u sihtasutuses
osaluse
bilansisei kajasta.Sissemaksed
hliiile6igust),osalustega ka finantsinvesteeringut
sihtkapitalikajastatakseantudtoetusekuluna'
kelle juhtimisesosaletaksealates2|o/o-lisehiiiile6iguserga,
Sihtasutused
Ja miuetulundusiihingud,
lisades.
aastaaruande
avalikustatakse
ei kajastatta,
kuid kedabilansisosalustena

MateriaalnePdhivara
alates30 tuhandestkroonistja kasulliku
Materiaalsekip6hivaraksloetaksevarasidmaksumusega
on alla
elueagaiile tiheaasta.Varad,mille kasulikeluigaon i.ileI aasta,kuid mille soetusmaksumus
(varudena)
inventarina
30 tuhandekrooni, on kajastatudkuni kasutuselev6tmiseni vZiheviiiirtusliku
javarukasutuselevotrnisehetkelkantaksel00%-liselt kulusse.Kuludessekantudviihevliirtuslike
inventaridetile peetaksearvestustbilanLsiviiliselt.
ja otserselt
mis koosnebostuhinnast
Materiaalnep6hivaraon v6etudarveletemasoetusmaksumuses,
ei kapitaliseeritakiiibemaksuja muid
seotudkulutustest.Pohivarasoetusmaksumusse
soetamisega
3415r
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kuuluvaid makseja 16ive.Edaspidion materiaalsetp6hivarakajastatudbilansis
tagasisaamisele
millest on maln arvatudakumuleeritudkulum ja vdimalikud viiiirtust:
tema soetusmaksumuses,
tulenevadallahindlused.
langusest
millel on
komponentidest,
Juhul,kui materiaalsep6hivaraobjekt koosnebiiksteisesteristatavatest
erinevad kasulikud eluead, on need komponendid raamatupidamisesarvele v6etud eraldi
vastavaltkasulikuleelueale.
ning miiiiratuderaldiamc,rtisatsiooninormid
varaobjektidena
Arvelev6etudmateriaalsep6hivaragaseotudhilisemadviiljaminekud(niiiteks mdne varaobjekti
teatud osadeasendamine)on lisatud vauadebilansiliselevii2irtuselesiis, kui on olnud tiiideturJ
j iirgmisedkriteeriumid:
et asutussaabsellesttulevikusmajanduslikkukasuning
1) on t6en?ioline,
m66ta.
on vdimalik usaldusvtiiirselt
2) nendesoetusmaksumust
Asendatudosad on kantud bilansist vrdlja.KOik teised vtiljaminekud on kajastatudkuludena
perioodil,mil vastavadkulutusedtehti.
on
lineaarsetmeetodit.Amortisatsiooninorm
p6hivaraamortiseerimisel
Asutuskasutabmateriaalse
miiiiratudigalep6hivaraobjektileeraldis6ltuvaltsellekasulikustelueast.
aastason pdhivaragruppidelej iirgmised:
Amortisatsioonimiiiirad
Maa
Hoonedja ehitised
Masinadja seadmed
Muu p6hivara

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

-normid ja l6ppviiiirtused on tile vaadatuLd
Materiaalse pdhivara amortisatsioonimeetodid,
hinnangutte
l6pul ja uute hinnanguteerinevusedon kajastatudraamatupidamislike
majandusaasta
s.t edasiulatuvalt.
muutustena,
vdimalikku langustkontrollitaksejuhtudel, kui mingid
Materiaalsepohivarabilansilisev?i2irtuse
siindmusedv6i asjaoludemuutumisedntiitavad,et varakaetavvtiiirtusv6ib olla langenudalla tema
bilansiliseviiiirtuse.Kui sellisedasjaoludon olemas,viiakse asutusesliibi vara kaetavavZiiirtuse
hindamine.Kui hinnangulinekaetavviiiirtuson viiiksemkui bilansilineviiiirtus,siis hinnataksesr:e
varadalla kuni kaetavavdiirtuseni,milleks on klas
vara vdi raha genereerivaiiksusemoodustavad
v6i selle vara
rahavoogudentiiidisv?iiirtus(ehk kasutusvtiiirtus)
sellestvarasttulevikus saadavate
6iglanevddrtus,mida oli viihendatudmiiiigikulutustega,olenevaltkumb on k6rgem.Allahindlus
real "p6hivarakulum, allahindlus".
kulunatulemiaruande
aruandeperioodi
kajastatakse
Kui hiljem varakaetavvtilirtuson tdusnudi.ilevarabilansiliseviitirtuse,siis allahindlusttihistatakse
ja suurendatakse
vara bilansilistviiiirtust,kuid mitte suuremasunmani, kui bilansiliseviiiirtusetri,
mis varal oleks, kui allahindlustei oleks tehtud. Vara allahindlusetiihistamine kajastatakse
samalreal,kus kajastati.kavarasemallahindlus.
tulemiaruandes
v6i siis, kui asutusei eeldasellle
varavS6randamisel
Materiaalsepohivarakajastamineon lopretatud
vara kasutamisestvdi mttigist enam rnajanduslikukasu saamist.MateriaalsepOhivarami.ii.igist
saadud kasumid ja kahjumid on kajastatudtulemiaruandessaldeeritunareal ,,muud tul'ud
muutumiset6ttu, tekkinud
tegevusest".Varade bilansist eemaldamisel,kasutamiskdlbmatuks
ja
allahindlus".
kulum
real
"pdhivara
kahjumidon kajastatudtulemiaruandes
Immateriaalnepdhivara
varadon v6etudarvelejiirgnevateltingimustetditmisel:
Immateriaalsed
1) varaobjekton asutusepoolt kontrollitav;
tulevikustulu;
2) on tdeniioline,et asutussaabobjoktikasutamisest
35t5r

on usaldusviiiirselt[rinnatav.
3) objekti soetusmaksumus
mis koosnebostuhinnast
p6hivaraon voetudalgseltarvelete6nasoetusmaksumuses,
Immateriaalne
eri
ja otseselt soetamisegaseotud kirlutustest. I{nmateriaalsepdhivara soetusmaksumusse
kuuluvaid makse ja lSive' Edaspidi on
iapitaliseerita kAibemiksu ja muid tagasisaamilsele
millest on maha arvatud
immateriaalsetp6hivara kajastatudbilansis tem4 soetusmaksumuses,
tulenevadallahindlused.
kulumja v6imalikudviiiirtuselangupest
akumuleeritud
Immateriaalsetevaradepuhul on hinnatudvarapiiqatudkasuliku elueagavaraks'
meetodit.
Asutus kasutab immaieriaalsep6hivara amortiBeerimisellineaarsetamortisatsiooni
aastasonjiirgmised:
Amortisatsioonimliiirad
Litsentsid
Tarkvara

20%
20%

real "p6hivara kulurn,
Immateriaalsevara amortisatsioonikulu on kEiastatudtulemiaruandes
-meetodid
ja
vaadataksetile
allahindlus". Immateriaalsetevarade ,amortisat$iooniperioodid
olnud.
ei
hinnangutesaruandeaastal
l6pul. Muutusi raamatupi,ilamislikes
majandusaasta
Finantskohustused
ja
on kajastatudtamijatele tasumataarveid, viitvdlgasid ja muid liihiFinantskohustusena
pikaajalisi v6lakohustusi.
milleks on finantskohustuLse
on algseltarvelevoetudnendgsoetusmaksumuses,
Finantskohustused
korrigeeritud
eest saadudtasu 6iglaie vtilirtus. Edlaspidik4jastataksefinantskohustusinende
efektiivsetintressimiiiira.Tehingukuludvdetaksearvesseefektiil'se
k-asutades
soetusmaksumuses,
jooksul'
intressimiiiira arvutamisel ning kantakse kuludesse frnantskohustuse eluea

kaasnevintressikuluon kajastatudtekkepdhiseltperioodikulunatulemiaruande
Finantskohustustega
',finantstulud
kajastaminebilansis on ldpetatud,kui see on
ja -kulud". Finantskohustuse
real
tasutud,tiihistatudv6i aegunud.
Rendiarvestus
Kapitalirendikson loetudrendisuhet,mille puhul kdik olulised vara omandigaseonduvadriskidlja
htivedkanduvadiile rentnikule.K6iki tilejiiiinud r,enditehinguidon kajastatudkasutusrendina.
v6i
Kapitalirenditingimustelsoetatudvararvdeti rentnikubilansisarvelevara soetusmaksumuses
miinimumrendimakseteniitidisviiiirtusesjuhul, kui viimane oli madalam.Kapitalirendi tingimustel
oli varakasulikt66igav6i rendiperiood,olenevaltsellest'
soetatudvaradeamortisatsiooniperiood:iks
tasumiseksselliselt' et
jagati finantskuluksja rendikohustuse
mis oli liihem. Kapitalirendimaksed
real ,,finantstulud
intressimiiiiroleksigal ajahetkelrurnu.Finantskuludon kajastatudtulemiaruande
amortisatsioonikulu
varade
kaasnevamortiseeritavate
ja -kulud". Kapitaliiendigaaruandeperioodil
allahindlus".
kulum,
real ,,p6hivara
tn kajastatudtulemiaruande
Kasutusrendipuhul kajastabrendital,atvaxa oma bilansis rendileandja.Kasutusrendimaksed
rendileandjapoolt tulunaning rentnikupoolt kuluna.
rendiperioodijooksul lineararselt
kajastatakse
Tuludeja kulude kaiastamine
viitirtuses.Tulud koosnevadm[Ugituludest,
Tulu on kajastatudsaadudv6i saadaollvatasuOiglases
ja
millest on maha arvutatudhinnaviihendid,mitteaktsepteeritudteenusedning tagastatudtooted
p6hitegewsetulud on:
kaubad.Regionaalhaigla
l) tervishoiuteenustemiitik Eesti Haigekassalening teistele juriidilistele ja fiiiisilistele
isikutele;
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ja perearstidele;
teenusteosutamineteistelerayiasutustele
diagnostiliste
kiirabi teenuseosutamine;
teostamine
;
psiihhiaatrilisteekspertiiside
juhendamine
j
resi$entide
;
koolituseltibiviimine a
meditsiinialase
j rtrriidilistele
isikutele.
mtitik raviteenustosutavatele
veretoodete

K6rvaltegevusetulud on ruumide renditulu, fegistrite toetused, ravimi kliinilise uuringute
toetused,tulu varademiitigistjne).
kibiviiminening muudtulud (sihtfinantseerimine,
Tegevustuludon kajastatudtekkepohisr:ltrealiseFrimiseprintsiibi alusel s.t. tulud on arvestafitd
kohta.Kaupademtiogisttulenevattulu
v6i lepingui fiksrleritudpe6ioodi(de)
realiseerimismomeniil
ja
on kajastatud,kui k6ik oluliied omandigaseotugriskid on liiinud iile ostjalening miiiigitulu
tehingugaseotudkulu on usaldusviiiirseltmii6ratav.Tulu teenustemtiiigist kajastatakseteenuse
laekuvaid,kuid teiste isikute nimLel
Regionaalhaiglale
osutamisel.Miiiigituluna ei ole kajastar;ud
summasidning ostjatetehtudettemakseid.
sissen6utud
mille kotrta
laekumatan6udesummad,
on kajastatudka arvestatudbilapsipiievaks
Tegevustuludena
aastalOpu
perioodi
intressid;
laekumataeelneva
(nt bilansipaevaks
ei ote esitatudn6udedokumenti
haiguslood).
seisugahinnatudldpetamata
Intressituluon kajastatudtekkep6hiselt.
kajastamiselon jtirgitud tuludeja kulude vastawseprintsiipi, aruandeperioodi
Majandustehingute
tulude saamiseksvajalikud kulud. Kulud on kajastatud
kulldesse on kantud aruandeperiooAi
alusel.
tekkep6hisearvestusprintsiibi
Tiidjoukulud on kajastatudtcirivotjatetetekkepbhiseltarvestatudt66tasud,nimetatudtasuderga
maksustamisel v6rdsustatud tasud ja erisoodustusedning nendelt arvestatud maksud.
Aruandeperioodilvtiljamaksmatato<ijtiugaseotudkulud on kajastatudkohustusenatdcitajatele.
kohustusthinnataksetiks kord aastas
ja viiljamaksmatapuhkusetasude
Kasutamatapuhkusepaevade
kuluna.
aruandeperioodi
tOp.tr.itugu ning on kajastatudlOppenud
aruandeaastu
ja allahindlusning finantstuludja
Muud kulud on muud tegevuskulud,p6hivaraamortisatsioon
:
-kulud. Muudetegevuskuludena
on kajzrstatud
1) maksu,l6ivu ja trahvikulud;
n6uetest;
laekuvatesti
2) kulud ebat6eniioliselt
3) muudtegevuskulud.
p6hivara kulumi ja allahindlusenaon kajastatud materiaalseja immateriaalsepdhivara
langus.
ning v?iiirtuse
amortisatsioon
ja v6etudlaenukohustuste
tulud ja
ja -kuludenaon kajastatudfinantsinvesteeringute
Finantstulude
ja -kulud on kajastirtudnendetekkimiseperioodil.
kulud.Finantstulud

SihtJinantseerimine
saadudsihtfinantsetlrimine
Pdhivarasoetuseks
alates01.10.2007avaliku sektoriiiksused,
muudatusele
tildeesl<irja
ff6t"""tt tiigiraamatupidamise
kelle p6hie.r*aitgitr Ji ol" omanikulekasumiteenimine,kajastavaderandinapdhivarasoetamiseks
IPSAS23 pdhim6tetega.
perioodilvastavuses
tulunapdhivarasoetamise
saadudsihtfinantseerimist
sihtfinantseerimine
Tegevuskulude
saadudtulpron kajastatudtulemiaruandesproportsionaalselt
Ggevuskuludesihtfinantseerimisest
kuludega.Tulu kajastamiselon rakendatudbrutomeetodit,s.t saadudtoetusija
r.ll"gu seonduvate
37t51

seotud
eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega
vat kulu on kajastatudtullemiaruandes
real " muudtulud tegevusest"
on kajastatudtulemiaruandes
ansip ii evai iir gsed siin dmused
kuuplieval's
ik oiulised teadaolevadsiindmusedja asjaolud, mis on selgunudaruandevalmimise
j
arvessev6etud a esitatud.
n6uet,ekohaselt
raamatupidamiseaastaaruandes

2. Raha ja pangakontod

31.detserrrber
seisuga
kroonides,

ine hoius

3r.12.2010
197
137
t7 126
0
t7 460

31.12.2009
34
51
143 603
130000
273 688

gla poolt inkasseeritud,kuid pangaarvelelaekumatasummad'

3. N6udedja ettemaksed
kroonides,seisuga31. detsernber
vastu
EestiHaigekassa
teisteostjatevastu
2
uud n6uded
teenusteeest

3r.r2.2010
t22 862
22288
4l 018
42 129
3 382

31.12.2009
1 1 81 2 3
22 149
3 15 0 s
3 77 1 4
3 701
-35

3
-246
iselt laekuvad n6uded ostjate vat;tu
2t3 157
231 433
ja ettemaksed kokku
(2009: ldpetamLata
krooni
Viitlaekumised koosnevad lopetamata haiguslugude tulust 41 018 tuhat

l6pul l.2ibi
iguslood 31 505tuhat kroonij. Lopetarmatihaiguslugudehindamiseksviidi majandusaasta
seisuga31.12.2010ostjateleesitamiata,
kajastatakse
inventuur,mille tulemusena
liolevatehaiguslugude
id 20 I 0. aastalteostatudraviteenused2010. aastatuludes'
ud nduded koosnevadjiirgmistest n6uetest:
Laekumatategevuskuludesihtfinanrtseerimine
Laekumatap6hivara sihtfinantseerilnine
tulenevad
Laekumata seadusandlusest
toetused
Kinnipidamised tdotasudest
Makstud tagatisdePosiidid
Klibemaksu ettemaks,periood ei oJ[e
saabunud
K?iibemaksuettemakspdhivara eest
Muud n6uded kokku

31.12.2010
I4
40011

31.12.2009
0
30992

26
3
tt7

18
I
117

1 683

73r
s 855

27s
42 129

37 714

Allkirjutanrdidentifioocrinirclc:

Ecsti 38 /

(periood
3Ebat6eneoliselt
laekuvatenoueteosastoimusidjiirgmiqedmuutused
31.12.2010
Saldo perioodi alguses
Tiiiendavaltkajastatudallahindlus
Bilansistv2iljakantudlootusetudn6uded
hinnatudn6udelaekurnine
Ebatdenloliseks
Saldoperioodi l6Pus

-l--

-35
-242
2
29
-246

31.12'2009
-524
-5
480
l4

-35

Lisa 4. Varud
tuhandeteskroonides, seisuga3l ' detsember
Ravimid
Valmistoodang- veretooted
Majandusmaterjal
I
lisavahendid
operatsiooni
Proteesid,
Meditsiinilinematerjal
itrateegilisedvarud
Inventar
varudeeest
Ettemaksed

-

31.12.2010
15 467
2 249
| 075
14 l4l
6 697
931
90
9,?

n1!,?

3r.12.2009
11398
1 813
751
13 147
5 590
981
90
0
,

?stto

,,,
r Aruandeperioodilviidi llbi varude liikumiste ja vziiirtusteunultitis, mille tulemusenahinnati alla
on kajastatudreal
summrc ioq tuhat krooni, mis turemiaruandes
v[hekasutatudoperatsioonilisavahendeio
tuhatkrooni)'
..ostetudkaubad,materjalid,teenused"(2009:hinnatiitles223

Kokrru

Lisa 5. Pikaajalinefinantsinvesteering
kroonides,seisuga31. detsernber
tuhandetes
vihilwingute Tehnoloogia
Noukogu 16.12.2004otsuse kohaselt osales RegionaalhaiglaAS
akisiakapitalisummas50 tuhatkrooni. Sissemalcse
asutamiselomapoolsepanusega
Arenduskeskuse
l0 krooli'
aktsiakapitali tehti 11.01.2005. oniandati viis tuhat aktsiat nimiviiiirtusega
9t77
31.12.2009'a'
Seisuga
Regionaalhaiglaosalusmoodustab12,506ettevdtteaktsiakapitalist.
215tuhaftkrooni'
tuhatkroonija 31.12.2010.a.1
SA Eesti TervishoiuPildipank
aastaotsusekohaseltosalesRegionaalhaigla
N6ukogu 20.04.2006.
loodud asutuse
asutarniselomapoolsepanusegasunrmas 100tuhat krooni, mis moodustab
sA. Seisrlga
osakapitalist s0%, teise poole osakapitalistmakl; Tartu utikooli Kliinikum
016tuhatkrooni.
294tuhatkroonija 31.112.2010.a.8
31.12.2009.a.7
Kuna Regionaalhaiglalei ole SA Eesti TervishoiuPildipank otsustavatmdju ega digust osaleda
kasumijaotamises,siis sedaei kajastataomabilansis'

Allkirjutanrdidpntifitccdnisekl:
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Lisa 6. Materiaalne P6hivara

kroonides,sei
tuhandetes

31.detsember

P6hivara riihm

seisuga
Soetusmaksumus

31.12.2008

Horonedja
elamud

Maa

126633

31.12.2009
Soetatudp6hivara
U mberklassifi tlseerimine
Mahakantud P6hivara
Soetusmsksumus seisuga

31.12.2010
Kulum
Kulum

kulum
Aruandeperioodi
Allahindlus'
Mtitik j a mahrftandmised

31.12.2009
Kulum
kulum
Aruandeperioodi
Allahindlus
Mi.iiikj a mahakandmised
31.12.20[0
Kulum

s12325

Ldpetamata KOKKU
Muu
p6hivara ehitisja
ettemaksed

561119 16924931
43867tI
416',l60
-:'
-40373
-2 550
0

462 696
2 00 5 1
34 330
-1830

29 720
r 863
0
-720

937 506
169728
-l 020 621

0

0
6 038
0

126 633
0
0
-1

518363
0
I 0 1 78 3 4
-45

s15247
1 8 09 5 1
1 008
-24299

30 863
4 950
I 785
-2 419

t26 632 ll 536 152

672907

35179

86 613

242 549

17 480
3 906
0
-695

0
0
0
0

20 69r

0

rtD 432
2632:"6
-2 384
53554:2

0
0
0
0

1 4 51 8 5
0
-262:\l
6544t 6

SoetatudP6hivara
Umberklassifi tseerimine
Mahakantud Pbhivara
Seotusmaksumusega

Masinad ja
seadmed

0
0
0
0
0

t4t 139
28936
26 326
0
196401
49 272
0
-t2

77 590
0
-t 689
318450

2128 6l,l
355 62'9
$

-26763

3 665
0

2 457 483

401 16;8

245 ffil

92248
0
-23985
386713

22 r22

t26 633

371186

220r47

12240

5 6 11 1 9 | 2913"25

31.r2.2009

126 633

32r 962

t96 797

t0 172

937506 1 s93070

Jii5lcviiirtus seisuga
31.12.2010

126632 1290

Jbiikvii?irtusseisuga

3r.12.2008

0
0
0
0

JbZikviiiirtusseisuga

ffir"*i@ffihtud

286194

-z zJ+

86 613 1 802987
13 057
v62irtuseni
objektikaetava
kulutused

summas22 385tuhatkrooni'
tehtud kulutusedobjekti kaetava
2008.aastalhinnatialla Tallinn, J. Siitist;etee 21 kinnistusoetamiseks
summas13 266tuhatkrooni.
vii2irtuseni)
2 2009. aastal ei muudetud Keila, P;argi 30 kinnistu soetamisekstehtud kulutusi, kuna obj,okti
eksperthinnangust.
j iiiikviidrtusosutusmad:rlamaks
raamatupidamislik
tehtud kulutusedobjekti kaetava
2009.aastalhinnatialla Tallinn, J. Siitistetee 21 kinnistusoetamiseks
26 326tuhatkrooni'
viiiirtusenisurmmas

teostatud
2009. aastal jatkati X-korpuse ohitust ja kapitaliseeriti osa 2009- aastal
ilrhat
1
017
834
2010. *.tul kapritaliseeritiX-korpuserenoveerimist<iddest
renoveerimistoodest.
krooni.

Alkirja$ardidonti

lgdilBcsd 40 / 5

Lisa 7. Immateriaalne Pdhivara
tuhandeteskroonides

31.detsember

p6hivara
Immateriaalne

l,itsentsio Tarlcvara

Soetusmaksumus
seisug, 31.12.2009
Soetusmaksumus
Soetatudp6hivara
Soetusmalrcumusoeisugapl.l2'2010
Kulum
Kulum seisuga3f .12.2009
kulum
Aruandeperioodi
31.12.2010
Kulum
JiiiikviiSirtus
Jblkviilrtus seisuga3 I'12.2009
Jflfllcviiflrtw seisuga31.12.2010

'"olii."r.iiiPooleliolevad

Koku

757
230

4 789
2 149

7 519
2 448

13 065
4827

471
99
570

2845
726
3 571

0
0
0

3 316
825
4 l4l

286
4L7

1944
3367

7 519
9967

9 749
13 751

31.12'2010jiirgmised: 1) labo'ri
Immateriaalsepohivara pooleliolevadprojektid or- seisuga
4209tuhat
tuhatkr:ooni,2) radioloogiainfosiisteemmaksumusega
infosiisteemmaksumus
stisteerni
"gizzle
krooni, 4) aruandluskeskkonna
krooni, 3) patoloogiainfististeemmaksttmusegagT6tuhai
622 ttthat
juurutaminemaksumusega682tuhat krrooni,-5;digiregistratuuriX-tee liidese arendus
saatelehe
gge
elektroonilise
tunat krooni, 7)
krooni, 6) identiteedi haldussiisteemiarendus
20 tuhatkrooni'
maksumusega
e lg6tuhat kroonija s) muudtarkvarainvesteeringud
ir"*t.*i"

Lisa 8. Laenukohustused

kroonides,seisuga31' detsernber
tuhandetes
2010.aasta

Liihiajaline osa

V6lakirjadl

0

2
Pikaajalisedpangalaenud
Kapitalirendikohustus3
Laenukohustusedkokku
2009.aasta

Arvelduskrediit
1
V6lakirjad
2
Pikaajalisedpangalaenud
Kapitalirendikohustus3

0
4 946
4946
Liihiajaline osa

46 946
6 57 r 5
0
5 252

Kohustus
kokku

Pikaajaline
osa iile 5 aasta

Pikaajaline osa
1 - 5 aastat

1877r0
r03 469
376
291s55

0

1 8 77 1 0

397077
0
397 077

500546
5 322.
693 578

Pikaajaline
osa iile 5 aasta

Pikaajaline osa
I - 5 aastat

0
t87 710
0
5 322

0
0
500546
0

Kohustus
kokku
46 9416
253 42t5
500546
10 5'.,74

811491
s00s46
193032
lt17913
Laenukohustusedkohku
12008.aastalemitee.ititugamaffi@ooni(l2miljonieuro)ulatuses,mille
intressim[2ir koosneb
alusvaluutaks on euro iu lunastamisl tahtaeg 30.06.2014. vdlakirjade
millekson iihe kuu Euriborja lisandubintressimarginaal0,6Yo'
baasintressimiiiirast,
kuni eurotoetuselaekumisenikonaldati kolmel korral
2009. aastal ehitustegevusefinantseerinniseks
v6lakirjadeemissioonid:
95457 tuhat krooni (3,8 miljonit eurot), alusvaluutaks euro, lunastamisetahtaag
l) OZ.O1.ZOOq

milleks on iihe kuu Euribor ja
31.12.2009.V6lakirjade intressimd,lrkoosnebbaasintressim[drast,

lisandub intressimarginaal0,8o%.Vdlakirj ad on lunastatud 3 | . 12.2009'

identifitse€rini$eks:

euro, lunastamisetiihtaeg
15.06.200953 198 tuhat krooni (3,,4 miljonit eTot), alusvaluutaks
on iihe kuu Euribor ja
milleks
baasintressimiizirast,
3l.lz.z0o9. Volakirjade intressimiiiir'koosn-eb
d 27-l 0.2009'
lisandubintressimar!inaall,5o/o.V6lakirj ad on lunastatu
alusvaluutakseuro, lunastamisetiihtaeg
egrot),
miljonit
(4,2
krooni
3) 20.03.20ag 65715 tuhat
milleks on iihe kuu Euribor ja
baasintressimdbrast,
Volakirjade intressimiiar'koosneb
24.03.2010.
l,3o/o'
lisandubintressimarginaal

2)

on 500 546tuhatkrooni (32 miljonit eurot')'
2pikaajalisepangalaenu
on eu'o, nominaalviiiirtus
alusvaluutaks
ja
inffessimarginaal0,22o/o.Pikaajaliselaenu
lntressim6?iron seotud kuue kuu Euribor:iga lisandub
t[htaegon 31.12.2025.
tagastamise
3Lisainformatsiooni
vt lisas9'
summas60 miljonit kroorri
AS sEB pank ja Regionaalhaiglavahel on s6lmitud arvelduslaenuleping
(alusvaluutaon r.too"). seisuga 31.12.2010krediiti ei ole kasutatud'
vahel on sdlmitud arvelduslaenulepin'g
Nordea Bank Finland pt. Eesti filiaali ja Regionaalhaigla
euro)'
sunmas 47 miljonit krooni (3 miljonit eurot, alusvaluutaon g46tthatkrooni
(3 miljonit eurot)'
s.ir.rgu 3112.i00g kasutatudarvblduskrediidi summaon46

Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrent
kroonides,seisuga31. detsember
tuhandetes
Kapitalirent
Kohustuseliihiajaline osa - maksetiihtaiagakuni 1 aasta
Kohustusepikaajaline osa-maksetiihtajaga I 5 aastat
Kapitalirendi v6lgnevus [rokku

31.12.2010

31.r2.2009

4 946
376

5 252
5 322

5 322

to 574

on lisas8.
Lisainformatsioon
alusel

0 kehtivatekapitalirendilepingute
Alljiirgnevas tabelis on esitatud andmedseisuga31.12.201
renditud pdhivarade kohta:
JiiiikSoetusJAtikSoetusmaksumus maksumus maksumus maksumus
3t.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009
233
33 965
225
33965
mfksumuskokku
Renditudseadmete

Kasutusrent
kroonides,aastakohta
tuhandetes
2010
Transpordivahendid
j a tarkvara
Maj andusseadmed
Meditsiiniseadmed
Kasutusrendi maksed kokku

| 329
998
3 954
6281

2009
1 375
432
5 387
7 r94

liihtuvaltonjiirgmiste
kasutusrendilepingutest
Seisuga31.j,22010kehtivatestmittekatkestatavatest
kulu 4 755tuhatkrooni (31.12.2009:4 796tuhatkrooni).
perioJdidekasutusrendi
tulu 7 T62ttthatkrooni(2009.aastal:7 324tuhatkroo:ni).
2010.aastalsaadikasutusrendilepingutest
Kasutusrenditingimuste1onasutusvaljiarentinudca6,42o/ohoonetest,@ja

j ii2ikvtiiirtusedon 3 | . 12.20| 0 seisugaj iirgmised:

AtrdrEl|d

aruanne2010
Majandusaasta

Regionaalhaigla
SA Pohja-Eesti

Hooned
antudvarasoetusmaksumuses
Kasutusrendile
altud varabilansilinej?i?ikviiiirtus
Kasutusrendile

31.12.2010 31.r2.2009
3 16 9 8
r7 282

3 16 9 8
1 72 7 6

kasutusrendilepingrrteston a$utuseltulevikus saada7 632tuhat krooni.
Mittekatkestatavatest

Lisa 10.Vdlad ja ettemaksed
kroonides,seisuga31.detsemtrer
tuhandetes
31.12.2010

V6lad tarnijatele
V6lad totivdtjatele
Maksuvdladr
Muud kohustused
Saadudettemaksed2
V6lad ja ettemaksed kokku

Liihiaialised
r54 525
5 85 1 7
48 932
3 447
1 241
266

I MaksuvoladjagunevadmaksuliikidelOikesjargmiselt:
Sotsiaalmaks
Uksikisikutulumaks
Tdotuskindlustusmaks
Kogumispensionimaksed
Muud maksud
Maksuv6lad kokku

3r.u.2010

31.12.2009

31.L2.2009

ialised

8531
0
0
0
472
9 003

t 1 87 9 1
6 75 8 8
48282
2 040
| 248
237 949

31.12.2010

29034
15063
3 387
745
703
48932

r 190
0
0
0
47',.t"
L 662

31.12.2009
28 826
t4 937
3 271
275
973
48282

2 Saadudpikaajalisedettemaksedon Tervishoiuametiisikukaitsevahendite ostuks laekunud ning aastatel
tulussekantavsumma472 tuhatkrooni'
2011-2012

Lisa 11.Sihtfinantseerimine
kroonides,seisuga3I .detsember
tuhandetes
koosneb:
sihtfinantseerimine
Tegevuskulude
saldoperioodialguses
Kohustuste
Laekunudsihtfinantseerimine
sihtfinantseerimine
Tulunaamortiseeritud
KohustustesaldoPerioodil6Pus

31.12.2010

32
900
- 929
3

afi*lasuud

31.12.2009
220
612
-800
32

idgntifitseedrnise.tr:

toetuseandjatel6ikes:
Sihtfinantseerimine
Jiiek
31.12.2010
0
EV Sotsiaalministeerium
0
Tervishoiuamet
2
eraisikud
1
Baxter OY
0
Eesti Teadusfond

Lapkus
20[0.a.

Kokku

900
0
0
0
0

900

Kasutatud
2010.a.

-900
0
-12
0
-17
-929

JAiik
3r.12.2009
0
0
t4
1
t7

32

Lisa 12. Tegevustulud
tuhandeteskroonides, aastakohta
Tulud riigieelalves$ sh
kiirabi fi nantseerimine
registritepidamine
Tulud haigek$sadele raYiteenustemiitgilt' sh
osutaminelepingutealusel
raviteenuse
ennetusravt
muudteenusedlePingutealusel
raviteenusvdlismaalastele
Tulud juriiditistele ja fiifisilistele isikutele revitepn{ste
mfiiigist' sh
tulud omavalitsustelt
teenusemiiiik teisteletervishoiuasutustele
j a vereteenistuse
teenustemtiiik.
veretoodete
visiiditasu,voodiP?ievatasu
kindlustusfirmadele
raviteenusasutustele,
muudtasulisedtervishoiuteenused
TegevustuludesummavastabEMTAK koodile 8610'

2010

2009

38 604
38 604
0
I 470 363
1 406801
3 380
5 73 1 0
2 872

36704
36 704
0
1 500 749
| 44r 467
3 r28
53677
2 477

118201
34 639
27 867
25 441
8 627
14 470
7 157

tt7 897
39 642
27 986
2 11 3 8
8 479
t6217
4 435

Lisa 13. Toetused
tuhandeteskroonides, aastakohta
Toetused,sh
j uhendamistasu
residentide
juhendamine
i.ili6pilasteOppepraktika
saadudsihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
saadudsihtfinantseerimine'tegevuskuludeks
Sotsiaalministeerium
- Residentide
saadudsihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
t66tasu
p6hivarasoeluseks
kodumainesihtfinantseerimine
finantseerimine
muu mittesihtotstarbeline
kiiibemaksuga
finantseerimine
muu mittesihtotstarbeline
maksustatav
pohivarasoelllseks(EL toetus)
valismainesihtfinantseerimine

2010

2009

158512
| 076
101
226

5s1016
| 491
4l
3 518

2 539

I 381

2t 390
0
504

2t 484
197
406

90
132 586

125
522373

Fondist(ERF)antavarahalir;e
EuroopaRegionaalarengu
EuroopaKomisjonkiitis heaksI 1.03.201.0
teostatakse
juurde-ja iimberehitus".Toetusega
toetusesuurprojektile,,p6hja-EestiRegionaalhaigla
ning Cehitus
X-korpuse
etappi:
kaks
Mustamiie-.ditriirrilinnaku infrastruktuuriarengukava
juurde.ia
korpuse ja patoloogia korpuse rekonstrueerimine.P6hja-Eesti Regionaalhaigla
kogumaksumus
hinnanguline
projekti
krooni,
timferehituseprojektiEpFi toetussn l,t)35 miljardit
projek:ti
ilma kiiibemaksutaon 1,682 miljardit krooni. Sotsiaalministerallkirjastassiseriikliku
joog, mis vdimaldasprojekti rahastadaenne komisjoni otsur;t.
rahastamiseotsuse13. augustil
projekti kestvusekson plurr..titud 2007-2014.Seega2008 a. viiljamakstud rahaline toeilus
(2007.aasta.l),
suurprojektileenneotsusekuuptievatehtudkuludeleonjiirgnev 33 l7l tuhat krooni
toetrus
rahaline
a.
2010.
(2009.
aastal).
224 626tuhatkrooni (2008.aastal)ja233 585 tuhat krooni
k6lbulik 1 049tuhatkrooni.
133 635tuhatkrooni,millestkiisiti tagasikui mittetoetuse

Lisa 14. Tegev'uskulud
tuhandeteskroonides, aastakohta
Ostetud meditsiinilised k4ubed ja teenused,sh
ravimid,vaktsiinid,veri ja verepreparaadid
meditsiinitarvikud
meditsiinilisedmaterjalid
ostetudmeditsiiniteenused
Verekeskusetootmiskulu0
Majandamiskulud,sh
toitlustamine
tekstiilpesusoetus
pesupesemine,
ja
kinnistute hooneteiilalpidamine
renditud ruumideillalpidamine
transpordikulud
teenused
mittemeditsiinilised
IT kulud
btirookulud
varadehooldusja kasutusrent
t66tajategaseotudkulud (koolitus,liihetus,liindlustus,
tervisekaitse)
esinduskulud
Muud tegevuskulud' sh
kiiibemaksukulu
makstudstipendiumid(EestiTeadusfondiCiRANT)
tegevuskuludeks
kodumainesihtfinantseerimine
p6hivarasoetuseks
kodumainesihtfinantseerimine
liikmemaksud,sisseastumismaksud
tulevastekuludereservimoodustamine
maamaks
ettevOttetulumaks
riigi16ivud
ja saastetasudl
kasutamise
loodusressursside
nOuetest
laekuvatest
kulu ebat6entioliselt
(v.a.fi nantskulud)
valuutakursivahed,iimardamised
j a fi nantskulud)
(v.
kahjutasud,viivised a. maksuintressid
- valestivormistatudretsept
n6udeavaldus
- valestivormistatudhaigusllht
ndudeavaldus
varudeallahindlus
kulud
muudmitmesugused

2010
491115
224060
90 203
161037
1 58 1 5

2009
458 795
2t4 t7l
8 41 8 1
1 3 6l 6 l
24282

t7 tlg

t7 864

203020
22 644
9 57r
96090
| 722
9 293
4 779
1 38 1 8
9 049
31899

170775
22 875
9 328
64 666
1561
8 rl2
7 840
t3 246
8 642
28 459

3 792
363

5 868
178

1775r5
t74 613
0
789
0
339
0
423
25
r 06
72

167 087
1 6 05 8 4
36
568
t57
336
3 990
423
84
49
254
t7
76
85
324
t2
72
20

48
113
-12
252
0
704
43

Lisa 15. Tdiijdukulud
Tuhandeteskroonides, aastakohta
T66j6ukulud' sh
tddtasu
sotsiaalmaks
t66tuskindlustus
kulu (sotsiaal-ja tddtuskinrdlustusma$suga)
puhkusekohustuse
(koosmaksudega)
erisoodustus
eraldis(sotsiaal-ja tddtuskindlustusmaksuga)
tulemustasu

2010

2009

695737
stg 296

748 693
5 5 83 3 6

t70 987
7 184
-9 029

1 8 41 1 1
5 126
-4714

4 438

5 834

2 861

0

lOikesqUig{ggyqE
arvestatipalkadekstdtitajatekategooqiate
Aruandeperioodil
juhid
Juhid,n6ukogu,P6hitegevuse
Tippspetsialistid
Abispetsialistid
ametnikudjm tdtitajad
Hooldustddtajad,
Kohku

2010
58 994
249 342
134878
76 082
5r9296

2009
5 78 1 9
258960
135662
105895
558336

Lisa 16. Finantstulud ja -kulud
Finantstulud
Tuhandeteskroonides, aastakohta
lntressituluddePosiitidelt
Finantstulud kokku

2010

2009

839
839

4 571
4 571

2010

2009

12962
lll
0
133

1 84 5 4
397
2 145
75s

13206

2175r

Finantskulud
Tuhandeteskroonides, aastakohta
lntressikululaenudelt
lntressikulukapitalirendilt
kohustuselt
Intressiddiskonteeritud
Muud finantskulud
Finanbkulud kokku

Lisa 17. Bilansiviiline vara
tuhandeteskroonides, seisuga3 1.detsember

31.12.2010 31.12.2009
Meditsiinilinek?iibevara
Biirooseadmed
Mti6bel
Majandusinventar
Muud
Bilansivflline kflibevan kPkku

82 595
2 662
25 934
l1 383
t5 220

t37 794

56041
1 38 3 8
t7 532
l0 702
t75
98 288

rrastutavatp
isikutehoiul'
Bilansiviilinekiiibevaraon materiaalselt

Lisa 18.Tehingudseotudosapooltega
ettev6tted,v'a need
Seotudosapooltekson juhatuseja n6ukogu liikmed ryttt nendegaseotud
ja kontroll'
ettevdtted,mille iile puudubjuhatuseja rroukoguliikmetelolulinem6ju
tuhat krooni ning n6ukogu
Juhatuseliikmetele makstavadtasud2010. aastalmoodustasid2 528
Auditikomiteetasuoli kaks
liikmetele306tuhatkrooni (2009:vastavalt4 138 ja254 tuhatkrooni).
tuhatkrooni (2009:neli tuhatkrooni).
kolrne
vastavalt juhatuse liikmete lepingule on juhatuse liikmel 6igus saadalahkumishiivitist
tagasi,
ennetiihtaegselt
kuupalgasuurusessrunmas(ne*et SOqrruhatkrooni),kui ndukogukutsubta
tahtlikust
huvide
poolt
sihtasutuse
juhatuse
tiikme
v.a juhul, kui tagasikutsumineoli tingitud
kahjustamisest.
NSukoguliikmetelei ole lahkumishtivitj,st.
jiirgmistelt:
on ostnudning miiiinudkaupuja teenuseid
SA p6hja-EestiRegionaalhaigla
kroonides,aastakohta
tuhandetes
Miiiigid
liikmetegaseotudettevOtted
Juhatuse
Ndukoguliikmetegaseotudettevdtted
Kokku

2010

2009

135
2 993

3 128

t4l
6 370
6 511

2010

2009

4 910
74
4984

2 654
70

Ostud
Juhatuseliikmetegaseotudettev6tted
Ndukoguliikmetegaseotudettev6tted
Kokku

2724

osapoolte
Nimetatudtehinguteston SA Pohja-EestiRegiongalhaiglalseisuga31.12.2009seotud
vastu ning
vastu ja ees jrirgmised noudedja kotrustur.d lkuiuttatud ridadel n6uded ostjate
tarnijateees):
kohustused
hrhandeteskroonides, seisuga31. detsember
Nduded
31.t2.2010
liikmetegaseotudettev6tted
Juhatuse
Ndukoguliikmetegaseotudettev6tted
Kokku

32
314
346

31.12.2009
2l

zt6
237

Kohustused
Juhatuseliikmetega seotudettev6tted
N6ukogu liikmetega seotudettevdtted
Kokku

31.12.2010 31.12.2009
420
274
J

277

1
421

Lisa 19. Laenu ja kohustuste tagatisekspanditud vara
AS SEB pank ja sA pdhja-Eesti Regionaalhaigla vahel s6lmitud arvelduslaenulepingu
Tallinn.
nr. 200501 l3T2tditmise tagatisekson pemditudkinnistu, asukohagaJ. Stitiste tee 19,
Pandi liik: htipoteek summasl5 miljonit krooni.

Lisa 20. Siindmusedpealebilansipiieva
ja Eesti kroon (EEK) asenduseuroga(EUI{).
Alates 1. jaanuarist20ll iihinesEesti ,eurotsoonflga
olna
Sellest tulenevalt konverteeris Regionaalhaigla sellest kuupiievast alates
hakatahse
jtirgnevaid
finantsaruandeid
eurodessening 1ott. aastaia
raamatupidamisarvestuse
koostamaeurodes.
15,6466EEK/EUR'
ametlikutileminekukursiga
konverteeritakse
Vordlusandmed

Allkirjasanrd

E153fll9l5

Deloitte.

AS DeloitteAudit Eesti
Roosikrantsi
2
1 0 1 1 9T a l l i n n
Estonia
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
SihtasutuseP6hja-EestiRegionaalhaiglan6ukogule:
Oleme auditeerinudlehektilgedel28 kuni 49 esirtatudSihtasutusep6hja-EestiRegionaalhaiglaraamatupidamise
aastaaruannet,
mis koosnebbilansist seisuga31. detsember2010, antud kuup?ievall6ppenudaruandeaa.tukohtu
koostatud fulemiaruandest,netovaramuutustearuandestja rahavoogudearuandest,oluliste arvestusp6himdtete
kokkuv6ttestja muudestselgitavatestlisadest.
Juhatuse vastutusraamatupidamiseaastaaruandekoostamiseeest
Juhatusvastutab nimetatud raamatupidamiseaarstaaruande
koostamiseja 6iglase esituseeest koosk6las Eesti
raamatupidamiseseaduse,Riigi raamatupidamiseiildeeskirja ja RaamatupidamiseToimkonna juhenditegaja
sellise sisekontrolli eest,nagujuhatus peab vajalikuks, et vdimaldadakas pettusestv6i veast tulenevateotutisie
vliiirkajastamistetaraamatupidamise
aastaaruande
koostamist.
Vandequdiitorivastutus
Meie vastutamearvamuseeest,mida avaldamenirnetatudraamatupidamise
aastaaruande
kohta meie auditi p6hjal.
Viisime oma auditi liibi kooskdlasrahvusvahelisteauditeerimisstandarditega.
Need standardidn6uavad,-ette
jiirgime eetikandudeidning planeerimeja viime auditi liibi saamaksp6hjendatudkindlust asjaolule,et raamatupidamiseaastaaruanne
ei sisaldaolulisi vigu.
Audit h6lmab protseduuride liibiviimist eesmdrgigasaada t6endusmaterjaliraamatupidamiseaastaaruandes
esitatud arvniiitajateja avalikustatudinformatsiooni kohta. Sooritatavadauditi protseduurid s6ltuvad vandeaudiitori hinnangutest,sealhulgashinnangustriskile, et raamatupidamise
aastaaruanne
vdib sisaldadaolulisi vizu.
mis tulenevadpettusestv6i eksimusest.Nimetabudriski hindamisel,eesmiirgigaplaneeridaasjakohaseidauJiti
protseduure,v6tab vandeaudiitor arvesseraamiatupidamiseaastaaruandekoostamiseksja 6iglase esitusviisi
tagamiseksettev6ttesjuurutatud sisekontrollisiisiteemi,
kuid ei anna hinnangut selle toimivuse kohta. Audit
h6lmab ka kasutatudarvestusp6him6tete
ja juhatuse poolt antud arvestushinnangute
asjakohasuse
p6hjendatuse
ning raamatupidamise
aastaaruande
iildise esitusvriisihindamist.
lJsume,et meie kogutud auditi t6endusmaterjalonrpiisavja asjakohanearvamuseavaldamiseks.
Arvsmus
Oleme seisukohal,et raamatupidamiseaastaaruannekajastab olulises osas 6iglaselt Sihtasutusep6hja-Eesti
Regionaalhaiglafinantsseisunditseisuga31. detrsember2010, aruandeaasta
majandustulemustja rahavoogusic
koosk6las Eesti raamatupidamiseseaduse,Riigi raamatupidamiseiildeeskirja ja RaamatupidamiseToimkonna
juhenditega.
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Veiko Hintsov
Vandeaudiitornr 328
AS Deloitte Audit Eesti
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Deloifterefersto one or moreDeloitteToucheTohmatsuLimited,a uK privatecompanylimitedby
guarantee,and its networkof memberfirms,eachof whichis a legallyseparateand inde0endententity.
Pleasese M.deloitte.com/about for a detalleddescriptionof the legalsfuucture
of DelditteTouche
TohmatsuLimitedard its memberfims.
Member of DeloitteTouche Tohmatsu Limited

4 JUHATUSE JA NoUTOGU ALLKI
ARUANDELE
juhatuson
SA P6hja-EestiRegionaalhaigla
aastaaruande.
raamatupidamise

AD MAJANDUSAASTA
ja
tegevusaruande
2010.aastamajandusaasta

Juhatus
Juhatuseesimees

T6nisAllik

2j. apill2}rr

Juhatuseliige

SvenKruup

25. aprill2Oll

Juhatuseliige

SergeiNazarenko
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