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TEGEVUSARUANNE

SA POhja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi: Regionaalhaigla) on tervishoiuasutus, mille
pdhitegevuseks on osutada eriarstiabi valdaval enamikul arstlikest erialadest, olla
tervishoiutoritajate diplomieelse ja t[ienddppe baasiks ning tegeleda tervishoiualase teadustooga.

Regionaalhaiglal on kaks tegevustaset: piirkondliku haigla funktsioon - arstiabi antakse iiheksa
Pdhja-Eesti maakonna elanikele, ning keskhaigla funktsioon - sarnaselt kahe Tallinna keskhaiglaga
teenindatakse Tallinna ja selle liihitimbruse elanikke.

Lai teenuste valik ja kvalitatiivselt k6rgel tasemel haigekiisitlus tagab Regionaalhaiglale patsientide
rohkuse, mille tulemusel saavutatud ressursside koormatus tagab majandusliku efektiivsuse, sh
oripiievaringse eriarstiabi osas. Ulatuslik kliiniline kogemus on aluseks ravikvaliteedile. Teatud
erialadel, nagu kardiotorakaalkirurgia, neurokirurgia, suu-, n6o- ja ldualuukirurgia, hematoloogia ja
onkoloogia, on raviteenuse osutajateks Eestis ainult Pdhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ulikooli
Kliinikum.

Juhtimine
Organisatsiooni juhtimise ja personali valdkonna arengutes oli oluliseks siindmusteks juhatuse
liikmete valimine ning 2007. aastal alanud keskuse juhatajate, iilemarstide ja juhtivate vanemddede
viirbamise konkursside j 2itkumine.

2008. aasta kevadel toimus seoses kahe juhatuse liikme lepingute tahtaja ldppemisega konkurss
kahe olemasoleva ja iihe tagasikutsutud juhatuse liikme kohale. Protsessi tulemusena valiti
juhatusse kaks uut liiget ning jdtkas iiks endine liige.
21. juulil 2008 asus Heiki Ritsi asemel uue juhatuse liikmena toole Meelis Roosimiigi, kelle
vastutusalaks on raviarvelduse, tehnika-, hangete valdkond. 1. septembrist 2008 asus haigla
ravit66d kureerima dr Andres Ellamaa asemel dr Sergei Nazarenko. Juhatuse esimehena jdtkab
T6nis Allik.

Personalijuhtimine
Personalivaldkonna suurimatest uuenduslikest tdcidest vdib v61j a tuua:

o residentide tciokorralduse kaasajastamise, mille tulemusena lepiti kokku residentuuri
dppekohtade arv erialakeskuste kaupa, hallatakse residentide tddgraafikuid elektroonselt
personalitarkvaras Virosoft j ne ;

o eeslrriirgipiirase ja stisteemse koolitusvajaduse selgitamise ja planeerimise alustamist kogu
haiglas;

. elektroonilise koolitustaotlus ja -aruandluse rakendamist personalitarkvaras Virosoft;

. haigla juhtimiskoolituse kontseptsiooni vtilja tcicitamist ja rakendamist.

. CARE projekti (hooldaja ameti omandamine liibi koolituse, sotsiaalse ndustamise, praktika
j a tocile rakendamise tervishoiusektoris) liibi viimise ;

. hooldajate, abiliste ja klienditeenindajate viirbamise projekti Hbi viimise, mille tulemusena
hoolduspersonali taitmataametikohtade arv on alla 10% koguarvust.

Kvaliteedijuhtimine
2008. aastal jdtkati nii asutuses iildiselt kui ka struktuuriiiksuste kvaliteedijuhtimissiisteemi
arendamist. Keskenduti riskijuhtimise siisteemi kiiivitamisele, protsesside standardiseerimisele ning
organisatsiooni kiisiraamatu dokumentide koostamisele ja olemasolevate ajakohastamisele. 2008.
aastal kinnitati 16 uut tilehaiglalist korda/juhendit/tegevusjuhendit ja ajakohastati 36 iilehaiglalist
korda/juhendit/tegevusjuhendit. Neile lisandusid struktuuritiksustes koostatud ja kinnitatud
konad/juhendid/tegevusjuhendid jms. Lisaks iihtlustati Plankide koostamise, kasutuselev6tmise,
muutmise, tellimise ning hiivitamise korra viiljatootamise projekti ruulmes asutuses kasutusel olevad
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vormid, mille tulemusel jai seni kasutusel olnud | 025 vormist kasutusele 376 erinevat vormi ning
saavutati rahaline kokkuhoid ca 150 tuhat krooni.
2008. aastal viidi ltibi nii ambulatoorsete patsientide kui ka haigla ttiotajate seas rahulolu uuring.

I nfo s iis t e e mide ar e n d amin e
2008. aastal tehtud infostisteemide arendamise suurimatest t66dest v6ib vdlja tuua:

. alustati uute radioloogia, patoloogia ja labori infostisteemi juurutamisega;
o juurutati uus dokumendihaldustarkvara SharePoint, mis v6imaldab iile minna paberivabale

dokumendihaldusele;
o v6eti kasutusele uus aruandlussiisteem (QlikView), mis vdimaldab kasutajal saada

operatiivselt infot nii kliinilise kui finantsalase tegevuse kohta haiglainfosiisteemist EsTerII
j a raamatupidami starkvarast.

Teadus- ja arendusalane koostiiti
24. mail 2008 v6eti Regionaalhaigla esimese Eesti haiglana Organisation of European Cancer
Institutes (OECI) tiiisliikmeks. OECI iihendab kasvajate ravio onkoloogia-alaste uuringute ja
dppetooga tegelevaid asutusi Euroopas.

Traditsioonilisel siigiskonverentsil, mis 2008. aastal kandis pealkirja ,,Tervisekindlustus Eestis
vajab lisakindlustust" keskenduti tervishoiu rahastamise temaatikale. Siigiskonverentsil tunnustati
panuse eest haigla arengusse Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku naha- ja suguhaiguste keskuse
juhatajat dr Aime Kangurit.

Teadustdi)
Maailma Terviseorganisatsiooni CINDI programmi raames osaleb Regionaalhaigla sisehaiguste
kliiniku kardioloogiakeskus aastatel 2006-2009 populatsiooniuuringus, mille eesmlirgiks on viilja
selgitada siidame-veresoonkonna haiguste riskiprofiil ja trendid, et tcidtada valla preventiivsed
meetmed.

Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku kutsehaiguste ja tcicitervishoiukeskus osales Eesti-Soome
partnerlusprojektis ,,Asbestiga seotud kutsealaste riskide viihendamine".

Regionaalhaigla psiihhiaatriakliinik osaleb koostdcis Turu Ulikooliga esmaste psiihhooside
jiilgimisuuringus.

2008. aastal valiti Regionaalhaigla diagnostikakliiniku radioloogiakeskus Euroopa Radioloogia
Kooli koolituskeskuseks.

Endiselt jdtkatakse koostcicid nii teiste haiglate, Tallinna Tehnikaiilikooli Tehnomeedikumi,
Vtihiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse kui ka Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga.

Ravimite ktiinitised uuringud
2008. aasta jooksul alustati Regionaalhaiglas 35 ravimi kliinilist uuringut, aasta l6pus oli
kiiimasolevate uuringute arvuks 77.
2008. aastal laekus tulu 3,7 miljonit krooni, mis on 0,8 miljonit krooni erurm kui 2007. aastal. Pool
teenitud tulust oli seotud sisehaiguste kliinikus toimuvate uuringutega.
Lisaks tulude suurenemisele on positiivseks uuringuteruumi renoveerimine tring sisustamine
esmavajalikuga ja deteenuse ttiispaketi osutamise alustamine Mustamde korpuses toimuvate
uuringute l?ibiviimisel.

Raviteenuse arendamine
Sarnaselt eelnevatele aastatele, keskenduti ka 2008. aastal ravikvaliteedi parendamisele ning uute
meetodite j uurutamisele j a rakendamisele :
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r alustas tood tsentraalne tstitostaatikumide lahustamise ja ettevalmistamise iiksus;
. avati keemiaravi pEievaosakond;
. sisehaiguste kliiniku naha- ja suguhaiguste keskus vdttis kasutusele digitaalse

videodermatoskoobi, mida kasutatakse stinnimiirkide uurimisel, melanoomide eeldiagnostikas
ja nahaviihi avastamiseks;

. sisehaiguste kliiniku onkoloogiakeskuses rakendati uus lineaarkiirendi;

. sisehaiguste kliiniku neuroloogiakeskus rakendas Eestis ainukese QST apanadi, mis
v6imaldab uurida peeneid ntirvikiude, et avastada poliineuropaatiat, mis senisele aparaadile
k6ttesaamatud olid;

. alustati rinnantiiirme taastava kirurgiaga - tegemist on operatsiooniga, mille puhul rinnaviihi
eemaldamine ja rinna taastamine toimub sama operatsiooni kdigus;

. esimesena Baltimaades hakati kasutama eesniiiirme- ja neeruvtihi ldikustel kriioablatsiooni
meetodit - tegemist on operatsiooniga, mille kiiigus viihirakud kiilmutatakse ja need muutuvad
seeldbi eluvdimetuks;

. edukalt teostati esimene radioimmuunteraapia (RIT) protseduur, mis on niiidustatud
pahaloomuli se miue -Ho dgkini follikulaarse liimfo omi retsidiveerumi sel ;

. laboratooriumis vdeti kasutusele uus molekulaardiagnostika meetod sepsise diagnoosimiseks;

. anestesioloogiakliiniku postoperatiivse intensiivravi osakonnas juurutati EEG
pidevmonitooring;

. esimesena Eestis rakendati Mustamde korpuse erakorralise meditsiini osakonna, aga samuti
hospitaliseeritud patsientidele randmepael, mille abil on v6imalik tuvastada teadvuseta
(narkoos, mittekontaktne seisund jm| ja teadvus- vdi kommunikatsioonihtiiretega patsiente
ning patsiente tiiiendavalt identifitseerida uuringuid tehes, ravimeid manustades v6i
raviprotseduure ltibi viies.

Lisaks osaleti 2008. aastal piloothaiglana E-Tervise projektis ning koostati haigla
krii sireguleerimisplaan.

Raviteenuste osutamise lepingu tiiitmine
Eesti Haigekassalt saadav lepingumaht kasvas 2008. aastal vdrreldes 2007. aastaga 26,lYo ehk
315,7 miljoni krooni v6rra.
Kdige rohkem kasvas lepingumaht 2008. aastal v6rreldes 2007. aastaga onkoloogias 37,4oA (94,9
miljonit krooni), kardioloogias 30,3yo (54,8 miljonit krooni), hematoloogias l6,9oh (31,1 miljonit
krooni) ja kardiokirurgias l0,6yo (8,7 miljonit krooni). Eestis on suurim suremus just nendesse
haigustesse ning sellest liihtuvalt kiisitleti seda eiala nii Eesti Haigekassa kui ka
Sotsiaalministeeriumi poolt rahastamisel prioriteetsena.

Seoses ravijuhtude struktuurse kallinemisega tiletas Regionaalhaigla Haigekassaga sdlmitud lepingu
rahalist matrtu 27,4 miljoni krooni v6rra, millest Eesti Haigekassa kompenseeris Regionaalhaiglale
5,7 miljonit krooni. Seega viihendati 2008. aasta tulusid ja n6udeid Haigekassa vastu 21,7 miljoni
v6rra (2007: 47 miljonit krooni).

Eesti Haigekassa poolt ostetud ravijuhtude arv kasvas 2008. aastal v6rreldes 2007. aastaga 8,6yo
ehk24 917 ruvijuhu vdrra.

Raviteenuse osutamine
2008. aastal osutati Regionaalhaiglas ambulatoorset arstiabi 28 enalal (lisaks osutasid residendid
iildarstiabi). Ambulatoorsete arsti vastuv6ttude arv 2008. aastal oli kokku 369 200, v6rreldes 2007 .
aastaga (363 264) on vastuvdttude koguarv suurenenud 5 936 vastuv6tu v6rra (1,6%). VastuvSttude
absoluutarv on enim suurenenud iildkirurgia fiuurdekasv 8 442 vastuvdttu) ja torakaalkirurgia

f uurdekasv 3 489 vastuvOttu) erialadel.
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Statsionimrse eriarstiabi teenust osutati 23 erialal. Ravivoodite arv oli 2008. aasta l6pu seisuga
| 362, sh aktiivravi voodeid9l2.

Hospitaliseeritute arv oli 2008. aastal 38 204, vdrreldes 2007 . aastaga (38 798) on hospitaliseeritute
arv viihenenud 594 hospitaliseeritu v6rra (1,5%).

Infrastruktuur
2008. aastal jiitkus Mustamiie korpuse juurdeehituse, X-korpuse, ehituso mis on esimeseks etapiks
uueneva Mustamiie meditsiinilinnaku rajamisel. 2008. aastal kuulutati viilja C- ja patoloogiakorpuse
renoveerimise projekteerimishanked ning viidi labi X-korpuse tehnoloogiaseadmete hanked, valmis
B-korpuse renoveerimise p6hiproj ekt.
Koostati Euroopa Liidu struktuurfondidest ehituse finantseerimiseks raha saamiseks EU-
struktuuritoetuste taotlusdokument. Vabariigi Valitsus kiitis taotlusdokumendi heaks kinnitades
04.09.2008 istungil Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringute kava, millega eraldati
Regionaalhaigla juurde- ja iimberehituse toetamiseks I ,034 miljardit krooni.

Olemasolevate hoonete renoveerimisel keskenduti 2008. aastal pdhiliselt Mustamiie, Hiiu ja
Seewaldi korpusele. Suurimateks tcicideks olid:

o Mustamiie korpuses X-korpuse ehitusega seotud ettevalmistustddd; B-korpuses automaatse
tulekustutus stisteemi soetamine ;

o Hiiu korpuses uue lineaarkiirendi paigaldamisega seotud t66d, onkoloogiakeskuse fuajee, sh
kohviku j a keemiaravi piievaosakonna ruumide remonditciod;

o Seewaldi korpuse II ja VI osakonna remonditclod.

Investeeringud
Regionaalhaigla realiseerib investeeringuid vastavalt Pdhja-Eesti Regionaalhaigla arengukavas
olevale inve steerimisplaanile.
2008. aastal realiseerunud investeeringute maht oli kokku 499 miljonit krooni, sh ehitusse ja
rekonstrueerimisse 399 miljonit kfooni ja seadmetesse 83 miljonit krooni.
Ehitusinvesteeringutest moodustasid Regionaalhaigla X-korpuse ehitustocid 377 miljonit krooni
ning muude hoonete remonditodd 22 miljonit krooni.

2008. aastal tehti suurimad investeeringud kiiritusravi tehnoloogiasse (19 miljonit krooni),
kardioloogiakeskuse seadmetesse (15 miljonit krooni) ning diagnostikakliiniku tehnoloogiasse
(kokku 20 miljonit krooni).

Pdhjamaade Investeerimispangast investeeringute katteks vdetud laenust on kasutatud
meditsiinitehnika soetuseks ja X-korpuse ehitusetocideks 422 miljonit krooni, millest 2008. aastal
kasutati 188 miljonit krooni.

2008. aastal emiteeriti tagamata v6lakirjad 188 miljoni krooni ulatuses.

Esitatud investeeringute mahud on kajastatud ktiibemaksuta hinnas. Tervishoiuteenuseid ei
maksustata ktiibemaksuga ning seetdttu kajastatakse k6ibemaks investeeringutelt perioodi kuluna.
2008. aastal arvestati kuludes investeeringutelt ktiibemaksu kokku 87 miljonit krooni.
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Personali aruanne
Kui seisuga 31.12.2007 toritas Regionaalhaiglas 3 473 tdcitajat, siis 31.12.2008 t66tas
Regionaalhaiglas juba 3 642 tootajat. Neist k6ige suurema grupi moodustavad 6endus-
hooldusto<itajad - kokku 2213 tootajat (Joonis 1).
Meditsiinitclcltajad moodustavad t66tajate iildarvust 80, | %.
Meditsiinitoritajate osatiihtsuse viihenemine tootajxe iildarvus (25 t6otaja0 v6rreldes moodunud
aastaga on tingitud operatsiooniploki abiliste (hoolduspersonal) iimbernimetamisest tehnikuteks
(muu personal). Kui seda sisemist muutust mitte arvestada, oleks 6endus-hooldustddtajaid kokku 2
23 8 ning meditsiinipersonali osatiihtsus 80,8olo

Joonis I Tti0tajate arv pdhigrupiti

Tciotajatele ning juhtkonnale aruandeaastal makstud tciotasud on iira toodud aastaaruande lisades nr
1 4 j a L 7 .

Koolituspiievad 2008

Tabelis 1 on toodud Regionaalhaigla t66tajate aastate 2007-2008 koolituspiievade statistika, millest
on niiha, et koolituspdevade arv on 2008. aastal t6usnud I 708 ptieva vdrra. Sisekoolituste arv
moodustas 2008. aastal 54% (2006.aastal 45%) kOikidest koolitustest.
Kokku viibisid Regionaalhaigla t66tajad 2008. aastal koolitustel 15 378 ptieva.

Tabel lReeionaalhaiela toOtaiate koolitusoiievade arv

Ametikoht 2008 2007
Arstid
Arst-residendid
6enduspersonal
Hoolduspersonal
Laborandid
Proviisorid
Muud kliinikute tcidtajad
Tugiteenistuste tdotai ad

4 400
1 3 5

5 697
| 657
1 r22

80
| 291

996

4 329
a
J

5 598
r 069

612
rt4

1 084
861

Kokku
: , sigekoolifirsed

15',$-?8
s tsr

13,570
,6'l?8.

+ 000

3 t00

3 000

? 500

3 000

I 500

I 000

500

0 I I I I
Arstid. slr

vah'ear"$id
Resi-
dendid

Provii-
sorid

Oed
Labo-
rarelid

Hooldus-
personal

Muu
personal Kokku

r  31.13.3008 .191 104 10 I  3 5 3 99 860 '15 3 6{3

r  J1.11.300? 480 l l l I I  281 99 8t0 68J 3 4r3
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2008. aastast v6ib viilja tuua kolm tiihtsaimat sisekoolitust:
l) tasuta eesti keele kursused kuna haigla tdritajad peavad oskama riigikeelt, alustas

koolitustalitus eesti keele kursuste liibiviimist kevadisel kursusel osales 83 t66tajat ja
siigisesel kursusel 130 tci<itajat. Kursuse tulemusena on mitrned to<itajad sooritanud ka
n6utava keeletaseme eksami Riiklikus Eksam i- ja Kvalifikatsioonikeskuses.

2) arvutikoolitused - 2008. aastal valmistuti Regionaalhaiglas E-Tervise kasutusele vdfirks ning
mindi iile programmile MS Office 2007, mille tulemusena osales haigla poolt konaldatavatel
E-Tervise koolitustel 139 tdittajat jaMS Office teemalistel arvutikoolitustel 392toiitajat.

3) juhtimiskoolitus atrustati Regionaalhaigla juhtide stisteemset koolitamist. Koolituse I
mooduli l6bis 56 juhti.

Regionaalhaigla on populaarne praktikakoht nii Tallinna Tervishoiu Kdrgkooli kui Tarhr Tervishoiu
K6rgkooli iilidpilaste seas. 2008. aastal sooritas Regionaalhaiglas praktikat 323 dendusenala
tudengit, neist 256 Tallinnast ja 65 Tartust (2007 . aastal olid arvud vastavalt263 ja 60).
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Kliinilise tegevuse aruanne

Ambulatoorne arstiabi
Regionaalhaigla osutab ambulatoorset eriarstiabi 28-l erialal viiel erineval aadressil asuvates
polikliinikutes Mustamtie, Hiiu ja Seewaldi korpuses ning Keila haiglas. Erakorralist
o6piievaringset abi osutatavad erakorralise meditsiini osakonnad Mustamtie korpuses ja Keila
hai glas ning p stihhi aatri akl i iniku vastuvdtuo sakond.

Regionaalhaigla 2008. aastal suurenes ambulatoorse tci6 maht l,6Yo: arsti vastuv6ttude koguarv oli
369 200, mis vdrreldes 2007. aastaga on suurenenud 5 936 vastuvdtu v6rra. Polikliinikus on
vastuvdttude arvu jArgi viis juhtivat eriala:

o tildkirurgia - 52 305 vastuvSttu;
o pstihhiaatria - 40 278 vastuvdttu;
o ortopeedia - 38 668 vastuvdttu;
o onkoloogia - 25 318 vastuvdttu;
. dermatoveneroloogia - 24 348 vastuvdttu.

Vastuv6ttude arv suurenes 2008. aastal k6ige enam iildkirurgia fiuurdekasv 8 442) ja
torakaalkirurgia (uurdekasv 3 489) erialadel. Vastuvdttude arvu suurim langus on olnud ortopeedia
(viihenemine 6 246)ja onkoloogia (viihenemine 3 549) erialadel. (Tabel 2).

latoorsete arsti vastuvdttude arv eriala iiirgiabel2 Ambulatoorsete arsti vastuvdttude arv eria

Arstieriala 2008 2007

Anestesioloog
Dermatoveneroloog
Endokrinoloog
Erakorralise meditsiini arst
Gastroenteroloog
Giinekoloog
Hematoloog
Infektsionist
Kardioloog
Kardiovaskulaarkirurg

sh kardiokirurg
sh veresoontekirurg

Nefroloog
Neurokirurg
Neuroloog
Oftalmoloog
Onkoloog
Ortopeed
Otorinolariingoloog
Psiihhiaater
Pulmonoloog
Radioloog
Reumatoloog
Sisearst
Suu-, ndo- ja l6ualuukirurg
Taastusraviarst
Torakaalkirurg
Tootervishoiuarst
Uroloog
Uldarst
Uldkirure

6  3 1 8
24 348
7 670

12 928
3  3 1 0

22 000
10  368

729
13 99s
2 889
r 293
| 596
3 837
7 069
6 309
6 896

25 3r8
38 668
19 043
40 278
16 280

80
4 444
3 887
3 897
| 792
6 309
6 543
8 s86

13 104
52 305

5 970
27 244
8 461

14 327
2 784

21 277
9 608

564
14 369
3 07r
| 321
|  150
3 559
6 300
5 648
6 706

28 867
44 9r4
18  886
40 644
15 724

1 5 5
4 4r4
4 369
4 519
1 678
2 820
7 697
8 294
6 532

43 863
Kokku 369 200 363 264
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Ambulatoorsetest vastuvdttudest 83,5yo (308 154) tehti polikliinikus ja 16,506 (61 046) erakorralise
meditsiini osakonnas. 2007 . aastaga v6neldes on polikliiniku vastuvdttude arv suurenenvd 2o/o,
erakorralise meditsiini osakonnas tehtud vastuv6ttude aw vtihenenud 0,2o . Polikliiniku
ambulatoorsetest vastuvdttudest 5l% olid esmased (2007. aastal 45%) . Pahaloomulise kasvaja
diagnoosiga haigetele kompleksravi miiiiramiseks toimus erinevate arstlike erialade esindajate
konsiiliume kokku 7 435 korral, juurdekasv aastaga 24,9yo. Oendusalatootajad tegid 14 959
iseseisvat vastuv6ttu ja koduvisiiti, mida on 8Yo rohkem kui 2007. aastal.

Polikliinikus tehti 2008. aastal iihes tciciptievas keskmiselt I 218 (2007. aastal | 179)ja erakorralise
meditsiini osakonnas ciopiievas keskmiselt 167 (2007 . aastal 168) ambulatoorset arsti vastuvdttu.

Ambulatoorselt tehti 21 789 (2007. aastal 20 413) kirurgilist protseduuri, sealhulgas 2 492
operatsiooni (2007. aastal 3 015), mis moodustab kdikidest 2008. aastal Regionaalhaiglas tehtud
kirurgilistest protseduuridest 33,2yo ja operatsioonidesl l0,3oh. Ambulatoorsetest operatsioonidest
881 (35,4%) tehti erakorralise meditsiini osakonnas. (Tabel 3.).

Tabel 3 Ambulatoorse t06 koondandmed

Ambulatoorse titit liik 2008 2007
Amb*latoor:s,ete ansti ve$ftvifl-tt*de,,,&try'

sh polikliinikus
erakorralise meditsiini osakonnas

neist Mustamiie korpuses

Ambulatoorsete kirurgiliste .protsednuride arv
sh operatsioonide arv

Arstlike konsiiliumide arv

6e iseselsvate vastuvdttude ia koduvbiitide arr

36t zfr)
308 154
61 046
58  0 r4

2l'189
2 492

37 243

,,,.t4,9.5g

36326d
302 068
61 196
5 8  1 1 4

20 413
3  0 1 5

28 M7

13 907

Erakorralise meditsiini osakonnas andsid arstiabi lisaks erakorralise meditsiini arstidele (1 I 060
vastuvdttu) ka ortopeedid (18 341 vastuv6ttu); tildkirurgid (9 367 vastuvdttu); otorinolartingoloogid
(6 299 vastuvdttu); suu-, niio- ja ldualuukirurgid (999 vastuvdttu).

Ambulatoorsel vastuvdtul ktiinud isikutel olid podrdumise kdige sagedamad diagnoosid jtirgmistest
haigusrtihmadest:

1) vigastused, mtirgistused jateatavad muud vtilisp6hjuste toime tagajaqed - 21,3o/o;
2) kasvajad - 16,10/o;
3) tervise seisundit mdjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega - 13,3o/o;
4) lihasluukonna ja sidekoe haigused - l0,2Yo;
5) kuse-suguelundite haigused - 9,4o/o.

Ambulatoorsete vastuv6ttude struktuuris moodustasid 2l,4yo kasvajad, ll,loA vigastused ja
miirgistused ning 10,9yo pstiiihika- ja kditumishdired.
Kui vaadelda eraldi erinevaid struktuuriiiksusi, siis erakorralise meditsiini osakonna vastuv6ttude
struktuuris moodustasid vigastused, miirgistused ja teatavad muud v[lisp6hjuste toime tagajtirjed
5l,7Yo; lihasluukonna ja sidekoe haigused 6,2yo ning vereringeelundite haigused 6,00.
Polikliinikutes, v.a psiihhiaatriakliiniku polikliinik, moodustasid kasvajad 29,7oh, tervise seisundit
mdjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega ll,4o (neist kirurgiline v6i ortopeediline
jtirelhooldus 3,5o/o; siidameriitmuri kohaldus, siidameklapi proteesi v6i aortokoronaarse Sundi
olemasolu l,3Yo) ning kusesuguelundite haigus ed 9,0Yo.

2008. aastal Regionaalhaiglasse ambulatoorse arstiabi saamiseks podrdunutest elas 85,lyo
Harjumaal (2007. aastal 85oh), sealhulgas 630/o Tallinnas (2007. aastal 6a%); 2,7yo Ida-Virumaal
(2007 . aastal 2,60/o); 2,5yo Raplamaal (2007. aastal 2,4Yo); 2,4yo Liiiine-Virumaal (2007 . aastal
2,3o/o); l,9o Piirnumaal (2007. aastal 1,8%o); l,2yo Jiirvamaal; l,Zoh Liiiinemaal.
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Kiirobi tdi)
Regionaalhaiglal oli 2008. aastal kokku 8 kiirabibrigaadi, sh 2 reanimobiilbrigaadi Tallinnas, 1,5

arstibrigaadi ja 4,5 Oebrigaadi (Sakus, Keilas, Kehras Kosel, Paldiskis).

Regionaalhaigla kiirabi- ja reanimobiilibrigaadid tegid kokku 16 512 visiiti, tiiidetud viiljakutseid

oli 15 816 (2007. aastal olid vastavad arvud 16 628 ja 15 940).Oebrigaadide tehtud visiitide

osattihtsus t6usis 2008. aastal eelmise aastaga vdrreldes 64,2Yo-Lt 67%o-ni. 2008. aastal tegid
arstibrigaadid 33% (2007 . aastal 37 ,9Yo) k6igist kiirabi visiitidest, sh reanimobiilibrigaadid 9,5yo
(2007. aastal 10,2%). (Tabel 4).

Tabel 4 Kiirabibrieaadide t66

Brigaadi liik
Visiitide arv Abisaanute ary sh lapsed

2008 2007 2008 2007 2007 2007
Arstibrigaadid
0ebrigaadid
Reanimobiilbrigaadid

3 880
il 056
1 576

4 269
10 668
r 691

3  106
8 925
1  358

3 949
9 978
| 49r

489
I  5 0 1

51

s06
| 326

68
Kokku t6 512 t6 628 13 389 15 418 2 047 1 900

Viiljakutsetel anti abi 13 389 inimesele, mille tiipsem struktuur on toodud tabelis 5.

Tabel 5 Vtiliakutsete struktuur

Meditsiiniabi liik
Haigete arv

2008 2007
Haigestumine 1 1  9 1 3 t2 078
Visastus 2 s96 2 610
Mi.irsistus 1 3 1 105
Transpordikutsed 60 87
Stinnitaiate vedu r67 1 5 8
Elustamine 96 90

neist efektiivsed 29 21
Surma konstateerimine 380 522
Ambulatoorne vastuvdtt 473 290
Kokkrr 15 816 15 940

P iiev arav i, p iiev a kir urgia
2008. aastal osutati piievaraviteenust keemiaravi, ortopeedia, neurokirurgia, tildkirurgia,
otorino lrtingoloo gia, giinekoloo gia ning p siihhiaatria erialadel.
2008. aastal oli pdevaravis 3 658 (2007. aastal 1 730) haiget, voodipiievi oli 4 026 (2007. aastal
1 950) ning tehti 2 300 kirurgilist operatsiooni ja protseduuri, neist 2 129 operatsiooni (2007 . aastal
olid vastavad niiitajad 2233 ja2 083).2007. aastaga vdrreldes suurenes ravitud haigete arv Il7,4o
ja kirurgiliste operatsioonide aw 2,2Yo.
Piievaravi haigete arv suurenes seoses keemiaravi ptievaosakonna avamisega patsientidele, kes
vajavad 6 tundi vdi kauem kestvat infusioonravi.

2008. aastal olid piievaravi haigete juhtivateks diagnoosideks kasvajad - 56,70 (2007. aastal 7,60A),
lihasluukonna ja sidekoe haigused - l4,6yo (2007. aastal 3l,4oA) ning ndrvisristeemi haigused -

7l,3Yo (2007. aastal 23,8Yo).
Kdikidest 2008. aastal teostatud kirurgilistest protseduuridest tehti ptievakirurgias 3,5oA (2007.
aastal 3,7yo) ja operatsioonidest 8,8o (2007 . aastal 8,4Yo). Kirurgilistest operatsioonidest
moodustasid luu- ja lihaskoe operatsioonid 40,70 (2007 . aastal 32,7oA), ntirvististeemi
operatsioonid 24,60 (2007. aastal 26,50 ) ja k6rva-, nina- ja kurguoperatsioonid l5,5oA (2007.
aastal 14,5%).
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Statsionaarne arstiabi

Rav iv o o dit e k as utamin e
Regionaalhaigla osutas 2008. aastal statsionaarse eriarstiabi teenuseid Mustamiie, Hiiu, Seewaldi, ja
Kose korpustes ning Keila haiglas kokku 23-I eiarstlikul erialal: anestesioloogia (intensiivravi);
dermatoveneroloogia; endokrinoloogia; gastroenteroloogia; gtinekoloogia; hematoloogia;
kardioloogia; kardiovaskulaarkirurgia; nefroloogia; neurokirurgia; neuroloogia; onkoloogia;
ortopeedia; otorinolariingoloogia; pulmonoloogia; pstihhiaatria; reumatoloogia; sisehaigused; suu-,
niio- ja ldualuukirurgia; torakaalkirurgia; td<itervishoid, uroloogia ia iildkirurgia. Keila haiglas
osutati lisaks hooldusraviteenust.

Regionaalhaigla avatud ravivoodite arv oli 2008. aasta l6pu seisuga | 362 (2007. aastal 1 351), sh
aktiivravi voodeid 912 (2007. aastal 901). Aastakeskmine ravivoodite arv oli 2008. aastal | 261, sh
aktiivravi voodeid 852 (2007. aastal vastavalt | 257 ja 831). Aktiivravi voodid moodustasid 2008.
aasta l6pu seisuga 70% ravivoodite koguarvust. Aktiivravi vooditeks ei ole loetud pstihhiaatia-,
tuberkuloosi- ja hooldusravi voodeid. (Tabel 6).

Tabel6 Ravivoodite arv

Indikaator 2008 2007*
rav,i+ .gfv,. ,

sh aktiivravivoodid
Aastakeskmine ravivoodi tE aw

sh aktiivravivoodid

362,
912
?$,1,
8s2

I

',,I

I

I

35r1
901
2si
831

*) 2007.a aastalOpu ravivoodite arv on korrigeeritud vdrreldavuse tagamiseks 2008. aasta andmetega. Alates
2008. aastas niiidatakse avatud ravivooditena ka ajutiselt mittetootavaid voodeid, mis on suletud seoses
piihadeaegse toomahu vlihenemise v6i personali kollektiivpuhkusega

Hospitaliseeritute arv oli 2008. aastal 38204, s.o 1,5o/ovahem kui 2007. aastal (38 79S). Aktiivravi
vooditele hospitaliseeritute arv oli 33 420, mis on 2,6yo viihem kui 2007. aastal (34 309). Kdigist
hospitaliseeritutest 87,5yo hospitaliseeriti aktiivravi vooditele. Erakorraliste hospitaliseerimiste
osat?ihtsus oli 44,6yo (2007. aastal 47,70 ), aktiivravi vooditel 44,6yo (2007. aastal 43,3oA).
Hospitaliseeritutest vajas kohest intensiivravi 5 603 haiget (2007. aastal 5 082), neist III astme
intensiivravi I 053 iiliraskes tildseisundis haiget (2007. aastal 1 059).

Haiglast lahkunute arv 2008. aastal oli 38 288, mis on l,3yo viihem eelmisel aastal haiglast
lahkunute arvust (2007. aastal 38 798). Haiglast lahkunute arvust moodustas viiljakirjutatute arv
92,904 (35 567), teise haiglasse iileviidute arv 3,5oA (l 324)ja surnute arv 3,6yo (I 397).

Voodipiievade arv oli 2008. aastal 374222 (2007. aastal 373 824), sh aktiivravi voodipiievade arv
240 193 (2007. aastal 240 904). Intensiivravi voodipiievad moodustasid 20,1% kdigist aktiivravi
voodipiievadest. I astme intensiivravivoodiptievi oli 1l 156, II astme intensiivravivoodiptievi 23 659
ja III astme intensiivravivoodiptievi 13 462.

Keskmine ravikestus oli 2008. aastal 9,8 pdeva (2007. aastal 9,6 paeva), sh aktiivravi vooditel 7,2
(2007. aastal 7,0 pdeva). Voodipiievade mediaanviiiirtus oli 5 ptieva ja mood 2 paeva.
WHO andmebaasi jcirgi oli keslqnine ravikestus ahiivravis 2007. aastal (kdik haiglad): Eesti 8,0;
Euroopa regioon 10,2; Euroopa Liit 7,6; Taani 5,2; Austria 6,8; Sloveenia 6,8; Ungari 7,9; LAfi
9,4; Leedu 9,9; Soome I0,l; Saksamao I0,l; Tiehhi 10,3; Iisrael 10,4; Venemao 13,6 (2006).

Voodikiiive (keskmine haigete arv iihe ravivoodi kohta aastas) oli 2008. aastal 30,3 (2007. aastal
30,9, sh aktiivravi vooditel 39,2 (2007. aastal 41,2).

Voodihdive (voodipdevade o/o maksimaalselt vdimalikest voodipiievadest) oli 2008. aastal 8l,106
(2007 . aastal 8l,5yo), sh aktiivravi vooditel 77 ,\yo (2007 . aastal 79,4yo).
WHO andmebaasi jdrgi oli ahiivravi voodihdive 2007. aastal Eesti 70,90%; Euroopa Liit 70,7o/o;

1 3 1 4 7



SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 200g

Norra 88,1%; Iisrael 86,5%; Venemaa 85,6ok (2006); Leedu 75,504; Sal<samaa 75,1%o: Tiehhi
72,9ok; Sloveenia 69,7%o; Ungari 69,20%; Armeenia 48,4%.

Stats ionaars ete haigete str uktuur
2008. aastal haiglast lahkunute hulgas oli mehi veidi viihem kui naisi, mehi oli 19 257 (50,3%) ja
naisi 19 031(49,7%), sh lapsi (vanuses 0-14 aastat) oli kokku 400. Aastatega on suurenenud haigete
osakaal, kes olid 65-aastased ja vanemad. 2008. aastal oli selles vanusrtihmas 15 749 haiget.
Tavaliselt on selles eas haigetel ka mitu p6hihaiguse ttisistust ja kaasuvat haigust, mis muudab
uuringud jaravi kallimaks ning pikaajalisemaks. Haigete vanuseline jaotus on toodud tabelis 7.

abelT Haiglast lahkunute iaotus vanuse

Vanusriihm
(vanus aastates)

2008 2007

Haigete arv
Vanusriihma

osatflhtsus
("h)

Haigete arv
Vanusriihma

osatiihtsus
("Al

0-r4
t5-24
25-34
35-44
45-54
5 s - 6 4
6 5  - 7 4
75+

400
2 475
2 925
3 496
5 765
7 478
8 367
7 382

l r 0
615
7,6
9,1

1 5 , 1
19,5
21,9
19,3

342
2 551
3 005
3 559
6 167
7 390
8 887
6  891

0,9
6,6
7r7
9,2

15,9
19,0
22,9
17,8

Kokku 38 288 100,0 38 798 100,0

2007 . aastaga vdrreldes on suurenenud vereringeelundite ning kiiitumis - ja psiitihikahiiirete
diagnoosiga haigete arv:, vtihenenud kasvajate, hingamiselundite haiguste ning vigastuse ja
mtrgistuse diagnoosiga haigete arv. 2008. aastal haiglast lahkunute diagnooside hulgas olid
esimesel kohal vereringeelundite haigused, varasematel aastatel on esikohal olnud kasvajad.
Statsionaarsete haigete j uhtivad diagnoosid olid j iirgmised :

o vereringeelundite haigused - 23,8yo - 9 l3l haiget, keskmine ravikestus 9,9 paeva (2007.
aastal 2l,gyo - 8 496 haiget, keskmine ravikestus 10,1 piieva);

o kasvajad -22,5yo - 8 618 haiget, keskmine ravikestus 8,7 pdeva (2007. aastal 25,7yo -9 955
haiget, keskmine ravikestus 7,8 p[eva);

o vigastused, mtirgistused ja muud viilisp6hjuste toime tagaified - 9,8yo - 3 758 haiget,
keskmine ravikestus 9,5 piieva (2007. aastal 9,7oA - 3 858 haiget, keskmine ravikestus 9,7
piieva);

o pstitihika- ia ktiitumishiiired - 9,5yo - 3 621 haiget, keskmine ravikestus 23,8 pdeva (2007.
aastal 8,8oA - 3 399 haiget, keskmine ravikestus 25,1 piieva);

. seedeelundite haigused - 7,4yo - 2 844 haiget, keskmine ravikestus 5,4 piieva (2007. aastal
7,2o4 - 2 81 t haiget, keskmine ravikestus 5,6 pleva).

Haiglast lahkunute keskmine ravikestus oli 10,4 ptieva (2007. aastal 10,3 p[eva). Haiglast
valjakirjutatute keskmine ravikestus oli 10,1 pdeva, surnutel14,1 piieva ja teise haiglasse tileviidutel
16,l pileva. Pikaajalist haiglaravi vajasid need haiged, kelle p6hidiagnoosiks olid nakkus- vdi
p.arasiithaigused (pdhiliselt tuberkuloos - 63 piieva) v6i psiiiihika- ja kflitumishflired (25,1 piieva).
Uleiaanud pdhidiagnoosidega haigete keskmine ravikestus jai alia haigla keskmist ravikestust.
(Tabel 8).
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Tabel 8 Haielast lahkunute arv ia keskmine ravikestus id I

Haigusriihm
(RIIK-l0 jiirgi)

llaigete
arv

Osakaal
(%)

Keskmine
ravikestus (nflev)

2008 2007 2008 2007 2008 2007
Nakkus-j a paras iithaigused
Kasvajad
Vere- j a vereloomeelundite haigused
S isesekretsiooni-, toitumis- j a
ainevahetushaigused
Psiitihika - ja kditumishiiired
Nlrv i sti steem ihai gused
Silma- ja silmamanuste haigused
K6rva- ja nibuj[tkehaigused
Vereringeelundite hai gused
Hingamiselundite haigused
Seedeelundite haigused
Naha- ja nahaaluskoe haigused
Lihasluukonna ja sidekoe haigused
Kuse- ja suguelundite haigused
Rasedus, siinnitus ja stnnitusjiirgse
perioodi haigused
Kaasasiindinud viiiirarendid,
deformatsioonid j a anomaaliad
Klassifitseerimata stimptomid, tunnused
ja kliiniliste leidude hiilbed
Vigastused, mtirgistused ja muud
viilisp6hj uste toime tagaj iirjed
Terviseseisundit mdj ustavad tegurid,
kontaktid terv i seteenistusega
Osutusid terveks

447
8  6 1 8

2t2

5 5 1
3 621

737
5

198
9  1 3 1
2 396
2 844

785
2 748
1 527

5

228

r82

3 7s8

286
9

469
9 955

234

559
3 399

708
6

2tl
8 496
2 535
2 811

767
2 743
| 407

6

245

r66

3 858

216
7

r,2
22,5
0,6

7,4
9,5
r ,9
0,0
0,5

23,8
6,3
7,4
217
7,2
4,0

0,0

0,6

0,5

9,8

0,J
0,0

l 1 2

25,7
0,6

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

21,9
6,5
712
2,0
7,r
3,6

0,0

0,6

0,4

9,9

0,6
0,0

63,0
8,7
7,5

9,3
23,8
8,0
2,0
3 ,8
9,9
716
5,4
8r8
6,5
5,8

3,4

4,4

5 1 1

9,5

3,7
rl,2

58,5
7,8
6,7

10,8
25,7

919

4,5
3,2

10 ,1
7,2
5,6
8,9
6,7
5,8

1 ,8

\ )

3,9

9,J

5 5
J ' J

6,0
Ko.l*u 38 288 38 798 100.0 100.0 10.4 103

2008. aastal viibis Regionaalhaiglas statsionaarsel ravil haigeid kdikidest maakondadest ja Il7
haiget viilisriikidest. Statsionaarist lahkunutest 72,2yo elasid Harjumaal, neist 52,7oA Tallinnas;
5,2o Liiiine-Virumaal; 5,lyo Ida-Virumaal; 4,3oh Piirnumaal ja 3,4o/o Raplamaal. Kuigi enamus
statsionaarseid haigeid elas Harjumaal suurenes 2008. aastal vdrreldes2007. aasta andmetega nende
haigete absoluutarv, kelle elukohaks oli Harjumaa, Ida-Virumaa, Liiiinemaa, Raplamaa, Tartumaa,
Vdrumaa, Saaremaa, P6lvarnaaja viihenes nende haigete arv, kes elasid Tallinnas, Ltiiine-Virumaal,
Viljandimaal, Piirnumaal, Jiirvamaal v6i Valgamaal. (Tabel 9).
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Tabel9 Statsionaarist lahkunute i koha ieIu

Maakond
Haigete arv

2008 2007
Tallinn
Harjumaa, v.a Tallinn
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Liiiine-Virumaa
Lliinemaa
Pflrnumaa
Raplamaa
J?irvamaa
Saaremaa
Tartumaa
Viljandimaa
Jdgevamaa
V[lisriigid
Valgamaa
V6rumaa
Pdlvamaa

20 170
7 463

382
2 005
I 653
| 046
| 572
| 302

922
870
242
t87
135
t17
78
78
66

20 835
7 370

368
1 939
|  771

982
1 605
| 260

951
842
2 1 2
227
108
125
1 0 1
7 I
64

rsd 38l-ffi. 38 83t

Kir urgiline ravi statsionaaris
Sotsiaalministri miiiirusega on kehtestatud alates 1. jaanuarist 2003 n6ue kodeerida kirurgiline ravi
NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni (NCSP) versiooni 1.6 jtirgi.
Regionaalhaiglas on paralleelselt kasutusel ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)
definitsioonile vastav kirurgiliste operatsioonide klassifikatsioon, mille alusel kirurgiliseks
operatsiooniks loetakse need kirurgilised protseduurid, mis tavaptiraselt toimuvad
operatsioonisaalis, rakendatakse aseptikameetmeid, kasutatakse anesteesiat ning kirurgilisi
tehnikaid: intsisiooni, ekstsisiooni v6i kudede destruktsiooni, rekonstruktsiooni ja mis tehakse
patsiendile haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks, raviks v6i haigusniihtude leevendamiseks;
deformatsiooni v6i defekti korrigeerimiseks; seoses raseduse v6i kontratseptsiooniga.
Tabelis l0 on toodud 2007 -2008 aasta haigla kirurgilise ravi andmed erinevate klassifikatsioonide
alusel: NOMESCO klassifikatsioonile vastav kirurgiliste protseduuride arv ja WHO definitsioonil
baseeruv operatsioonide arv.

abel l0 Haigla kirureilise ravi andmed erinevate k.lassi
Kirurgiline ravi 2008 2007

Kirurgiliste protseduuride arv
sh operatsioonide arv

4t 604
l9 548

3 8  5 5 1
19 667

fikatsioonide jArgi

Kiiesolevas tilevaates on kirurgiliseks operatsiooniks loetud ainult neid kirurgilisi protseduure, mis
vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) operatsiooni definitsioonile.

2008. aastal tehti statsionaari haigetele kokku 19 548 kirurgilist operatsiooni (2007 . aastal 19 667),
neist pdhioperatsioone 14 689. Operatsioonidest 73,2yo (14318) olid plaanilised ja 26,8 (5 230)
erakorralised. Statsionaarsetele haigetele tehtud operatsioonide arv moodustab 80,9oh 2008. aastal
Regionaalhaiglas tehtud operatsioonide koguarvust. Kirurgiakliinikus tehti statsionaarsetest
operatsioonidest 94,60A (18 489). Kirurgiline aktiivsus (opereeritute arv 100 haiglast lahkunu kohta)
on aastatega tdusnud - see oli Regionaalhaiglas tervikuna 36,40 (2007. aastal 36,0yo),
kirurgiakliiniku statsionaaris 76,3Yo (2007. aastal 7I,l%). Kirurgiakliiniku iihe ravivoodi kohta tehti
2008. aastal 49 operatsiooni, neist 37 p6hioperatsiooni (2007. aastal vastavalt 47 ja36).

Regionaalhaiglas tehti 2008. aastal operatsioonidest (Tabel 1l) k6ige rohkem lihasluukonna
operatsioone, kokku 3 624 (18,6% operatsioonide koguarvust). Lihasluukonna operatsioonide
hulgas oli suurte liigeste endoproteesimisi kokku 604, sh puusaliigese totaalseid endoproteesimisi
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265, puusaliigese subtotaalseid endoproteesimis i 143, pdlveliigese totaalseid endoprotees imisi 246
ja dlaliigese totaalseid endoproteesimisi I 8.
Sageduselt teisel kohal olid seedeelundite ja kdhuseina operatsioonid - 3 164 (16,20 ), neist k6ige
rohkem soolteoperatsioone 537; sapipdie, -teede, maksa operatsioone 537 (sh laparoskoopilisel
meetodil 425); mao- ja duodeenumi operatsioone 362. Seedeelundite operatsioonidest 682 olid
viiltimatud, tehtud,,iigeda kdhu haigetele".
Sageduselt kolmandal kohal olid k6rva-, nina-, kurguoperatsioonid - 2 983 (I5,3%), neist k6ige
rohkem oli submukoosset konhotoomiat - 827 , tonsillektoomiaid - 61 8, funktsionaalseid
endoskoopilisi antrotoomiaid - 2l3ja etmoidofrontotoomiaid - 197.
Sageduselt neljandal kohal olid stdutme- ja suurte torakaalveresoonte operatsioonid - | 366 (7,0o ),
neist aortokoronaarseid Sunteerimisi tehti 53 l, sh kolmel ja enamal arteril 433.
Kirurgilistest protseduuridest tehti siidamel lisaks | 415 perkutaanset transluminaalset
koronaarangioplastika protseduuri 1 023 haigel ja paigaldati 630 siidamestimulaatorit.

I'abel ll Haiglaoperatsioonide strukh ur

Operatsiooniriihm
2008 2007

AIT "h irk nr arT oh irk nr
Lihasluukonna
Seedeelundite, k6huseina
K6rva-, nina-, kurgu-
Niirvististeemi
Si.idame- ja suurte
torakaalveresoonte
Naha- ja nahaaluskoe
Kuse- ja meessuguelundite
Naissuguelundite
Suu-, n[o-, l6ualuu-
Veresoonte
Hingamiselundite
Rinnaniiiirme
Muud

3 624
3 164
2 983
| 431

r 424
l 255
| 073
| 073
r 024

907
8s0
6 1 8
r16

18,3
16,2
15,3
7,3

713
6,4
5,5
5,5
5,2
416

4,4
3,2
0,6

l .
2 .
3 .
4.

5 .
6.

7.-8.
7.-8.

9 .
1 0
1 1 .
12.
1 3 .

600
3 1 8
394
537

320
478
0 1 6
812
991
026
535
561
r24

I
t
I

1

a
J

a
J

3
I

18,3
16,9
r7,3
7r8

6r7
7,5
5,2
4,4
5r0
5,2
2,7
2,9
0,6

Kshku [,S4fi5 1€* 19 669 r00-0
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Tabel 12 T

'2008. aasta
ioplastika

statsionaaris.
22007. aasta isotoopdiagnostika I

aravi kui ka statsionaari haigetele tehtud terviseuuringute ja

Orgtehnoloogial pohinevate uuringute mahud (angiograafi a lg,lyo;
positronemissioon-tomo graafia 37,4Yo; footon-emissioon-

,oA).

on vereloovutuste arv kajastatud punktis Verekeskuse t66,ning teostafud
ja pargaldetud siidamestimulaatorite arv punktis Kirurgiline ravi
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22007. aasta isotoopdiagnostika [ruringut€ arv erineb 2W7.aasta majandusaasta aruandes esitatust seoses
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Endoskoopiliste uuringute j a
(NOMESCO)

91 508
7s 206

1 0  8 1 6

87 829
63 544

l0  619

sh koronarangiograafia
angiograafia
kompuutertomograafia

sh kiiritusravi simu

2 264
2 340

67 34r
2 016
5 868

28 910

I 990
I 981

61 202
1 916
s 346

28 229

sh PET
SPET

taastusravi
baroteraapia
hemodialiiiis
logopeediline ravi
psiihhoteruapia
tegevusravi

53 439
| 771
6 200
I  3 1 8

12 362
417

I  010

62 953
| 067
4 773
| 327

l0 743
577

936



SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 200g

Letaalsus, surmapdhjused ja lahangud

Haiglaravil viibinutest suri 2008. aastal | 397 haiget (2007. aastal | 4gl), neist tiks oli lapseeas ,4A4
haiget (29%) olid vanuses 15-64 aastat, 792 haiget (56,7) vanuses 65-84 aastat ja'200 haiget
(14,3%) vanuses 85 aastat ja vanemad.
Letaalsuse ntiitaja (surmajuhtude arv 100 haiglast lahkunu kohta) o\i3,6%o. aktiivravi vooditel3,4yo
(2007. aastal olid vastavad indikaatorid 3,8oA ja 3,4Yo). 24 tunni jooksul piirast hospitaliseerimist
suri 231 haiget (2007 . aastal 273), neist 50 miiokardiinfarkti t6ttu (2007.nstal 36). Esimese
cicipfleva letaalsus (24 tunni jooksul ptirast hospitaliseerimist surnute arv 100 samal perioodil
hospitaliseeritu kohta) oli 0,6oh (2007 . aastal 0,7yo).

Surmapdhjusena esines 2008. aastal varasematest aastatest rohkem vereringeelundite haigusi,
viihem kasvajaid ning vigastusi ja miirgistusi. Surmap6hjuste seas olid 2008. aastal juhtivateks
diagnoosideks nagu eelmistelgi aastatel :

o vereringeelundite haigused 685 juhtumit - 49% surmap6hjustest (2007. aastal 667 juhtumit -
44,7Yo);

o kasvajad 340 juhtumit - 24,3% surmapdhjustest (2007 . aastal 400 juhtumit - 26,8%);
o vigastused ja miirgistused 1 17 juhtumit - 8,4Yo surmap6hjustest (2007 . aastal 130 - 8,7o/o);
o hingamiselundite haigused 85 juhtumit- 6,10lo surmapdhjustest (2007. aastal 93 - 6,20 ).

Patoanatoomilisi lahanguid tehti Regionaalhaiglas 2008. aastal 426 (2007 . aastal 499), neist 279
Regionaalhaiglas surnutele (2007. aastal 355). Kohtuarstlikult lahati 2008. aastal 118 (2007. aastal
125) koolnut.
Lahangusagedus oli 28,4yo, mis langes v6rreldes eelneva aastaga ll,7oh, patoanatoomiliste
lahangute sagedus oli 2l,8yo (2007. aastal 26%).2008. aastal oli lahkdiagnoose Oq, hhkdiagnooside
sagedus t7 ,4Yo (2007 . aastal vastavalt 87 ja l9,lyo). (Tabel l7).
Lahangusagedus erinevates riikides 2007. aastal: Eesti 16,2%; Armeenia 84,6%; Utvaina 66,40%
(2006); Venemaa 52,3% (2006); Ungari 34,2%; Soome 20,00%; L(jti I5,g06; Iirimoa .10,50%: Rootsi
10,0% (2006); Leedu 7,7o%.

Tabel 13 Lahan

Lahansute andmed
Haiglas surnute arv
Lahatute aro kokku

sh patoanatoomiliselt
kohtuarstlikult

Lahangusagedus (%)
Patoanatoomiliste lahangute sagedus (%
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Verekeskuse tii6

Verekeskus valmistab doonoriverest preparaate tiiiskasvanute, lasteo vaststindinute ja veel
siindimata loodete jaoks, kokku 37 erinevat nimetust. Varustusalasse kuulub 14 haiglat p6hja-,
Kesk-, Ida- ja Ltiiine-Eestis, samast piirkonnast toimub ka doonorivere kogumin e. 52Yo ionatsioone
kogutakse mobiilse vdlj asdidugrupi poolt.
Kuigi 2008. aastal langes donatsioonide anr vdrreldes 2007. aastaga O,}Yoja doonorite arv I ,lyo,
olid haiglad verepreparaatidega rahuldavalt varustatud. Normist madalamad verevarud olid ajuiiseli
o RhD- ja A RhD-negatiivse eriitrotsiititide suspensiooni osas.
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Eriitrotstititide suspensiooni valmistamine on vdrreldes m66dunud aastagapisut langenud, samas on
tdusnud trombotstititide kontsentraatrde (S%) javirga oluliselt plasma (90%) tootmine. Viimane on
seotud fraktsioneerimisplasma valmistamise lisandumisega alates 2007. aasta viimastest kuudest.
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abel 4 Verekomponentide valmistamrne 2007 -2008 (doorides
Aasta

Komponent

2008 2007

Eriitrotsiiiitide suspensioon 28 506 28 8r4
Eriitrolstiiitide suspensioon lastele 545 69r
Plasma 28 1 1 9 14 772
B C trombokontsentraadid 3 786 3  5 1 8
Afereesi trombokontsentraadid 1 360 | 228
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Infektsioonikontrolliatane tegevus

Infektsioonikontrolli talitus loodi 2002. aasta septembris eesmiirgiga teostada jtirelvalvet
hospitaalinfektsioonide kohta ning kogutud infoga anda tagasisidet osakotrdudel. nende olukorrast
hospitaalinfektsioonide ning antibiootikumide kasutamise valdkonnas. Lisaks tegeleb
infektsioonikontrolli talitus htigieenialase n6ustamise, puhangute uurimise, triotajate
immuniseerimise, kokkupuutejuhtumite kiisitlemisega ning hospitaalinfektsioonide ennetamiseks
vaj alike koolitustega.

Kuue aasta jooksul on kogutud hospitaalinfektsioonide kohta andmeid kogu haiglas ja k6ikide
infektsioonide osas, mis ei ole ennast digustanud andmete s6ltuvuse tdttu tocijdu olemasolust.
2008. aastal oli pdhiliseks eesmiirgiks koguda andmeid hospitaalinfektsioonide kohta III astme
intensiivravi osakondades ning iilejiiiinud osakondades vaid kirurgiliste haavade,
vereringeinfektsioonide ja kopsupdletike kohta. Kokku registreeriti intensiivravi oiakondades 2008.
aastal 63 juhtu, mis on veidi kdrgem vdrreldes 2006. ja2007. aastaga, kuid on endiselt suhteliselt
madal nditaja ning pdhjuseks ei ole ilmselt infektsioonide tdeline langus, vaid nende
diagnoositavuse halvenemine epidemioloogiliste kriteeriumite alusel.

Uheks tiihtsamaks probleemiks haiglas on resistentsete mikroorganismide pdhjustatud
infektsioonid, mistdttu alates 2006. aastast on pidevalt registreeritud MRSA esmajuhte. MRSA
esmajuhtumite osas on ilmnenud 2008. aastal langustendents: 2006. aastal registreeriti 90
esmajuhtu,2007. aastal 91 esmajuhtu,2008. aastal 49 esmajuhtu). Seoses uue Clostridtum dfficite
ribotiitip 027 ahvardava levikuga nii Euroopas kui Ameerikas alustati 2008. aastast Closnidlum
dfficile enterokoliidi haigusjuhtumite registreerimist: 2008. aastal registreeriti 35 juhtumit.

Antibiootikumide kasutamise intensiivsusnaitajaDDD on 2008. aastal tousnud ls%v6rra v6rreldes
2007. aastaga (2007. aastal 46,4 DDD/100 voodiptieva kohta, 2008. aastal 53,4 DDD/100
voodipiieva kohta).

2008. aastal teostati tciotajate immuniseerimisi B-hepatiidi suhtes l7g ttiotajal (293 doosi) ning
gripiviiruse suhtes 310 t66tajal. B-hepatiidi immuniseerimise efektiivsuse hindamiseks teostati
antikehade kontrolli 251 tddtaj al.

Tervishoiutootajate nakatumisohuga seotud kokkupuutejuhtumeid (torke-l6ike vigastusi, pritsmeid
limaskestadele) registreeriti 2008. aastal 108 tcidtajal, mis on 2007 . aastaga v6rreldes taas
tdusutendentsiga ning mida vdib seostada teadlikkuse paranemisega nende juhtumite ohtlikkusest
ning registreerimise vaj alikkusest.

abel 15 Kokkunuute nhtumite arv 2007-2008
Aasta 2008 2007
Juhtumite arv 108 80

Infektsioonikontrolli talituse tiheks oluliseks todiilesandeks on htigieenialaste koolituste
liibiviimine. 2008. aastal konaldati 8 hiigieenialast koolitust, neist 4 6dedele ja 4 hooldajatele.
Tegemist on 8 akadeemilist tundi sisustava koolitusp6evaga koos praktiliste iilesannetega ning
kAtehtigieeni adekvaatsuse kontrollimise vdimalusega. Kokku koolitati 72 dde, 63 hool dajat, I i
operatsioonitehnikut, 3 0 laboranti.
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2009. aasta tegevusplaan

2009. aasta tegewsplaan on orienteeritud Regionaalhaigla arengukavas miiiiratletud strateegiliste
suundade elluviimisele.

Tulenevalt SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla arengukavast aastateks 2007 -2009 (kinnitatud
Regionaalhaigla ndukogu poolt 20. martsil 2007) on haigla peamisteks arengusugndadeks:

1) Mustamiie meditsiinilinnaku vdljaarendamine;
2) keskendumine eelkdige piirkondlikule haiglale iseloomulikele teenustele ja tehnoloogiatele;
3) haigla kvaliteedisiisteemi arendamine akrediteerimisvalmiks;
4) teadusalaste kontaktide ja koostod suurendamine ning
5) juhtimisstisteemide, sisekoolituse ja kommunikatsiooni edendamine.

Juhtimine
2009. aastal jdtkab haigla nii riigisiseste (siigiskonverents, perearstide teabepiievad) kui ka
rahvusvaheliste meditsiinialaste konverentside liibiviimist ja toetamist. Haigla peab tiihtsaks
ttidtajate tunnustamist: valitakse Grand Man/Lady, noorc arsti stipendiaadid, kliinikute aasta 6ed ja
kliinikute aasta sekretiirid.

Personalijuhtimine
Personalivaldkonnas keskendutakse 2009. aastal uue to<ilepingu seaduse rakendumisega
seonduvatele iimberkorraldustele, haiglas kasutuseloleva koolituse siisteemi pdhim6teie
tiipsustamisele ning denduserialade praktikakorralduse stisteemi vdljatodtamisele.

Kvalileedijuhtimine
Jiitkatakse olemasoleva haiglatilese kvaliteedijuhtimissiisteemi arendamist. Struktuuritiksustest
jiitkavad kvaliteedististeemi vtiljatocitamist sisehaiguste kliiniku onkoloogiakeskuse koosseisus olev
kiiritusravi osakond; kudede ja organite siirdamisega tegelevad osakonnad, dendustegevus ning
akrediteerimist taotleb diagnostikakliiniku koosseisus olev laboratoorium. Ufre suure projektina
keskendutakse 2009 . aastal patsiendile suunatud infovoldikute viilj atddtamisele.

I nfo s iiste emide ar e n d amin e
2009. aastal jiitkuvad radioloogia, labori ja patoloogia infostisteemide rakendamised ning
iileriigiliselt planeeritud digiloo funktsionaalsuste arendamine. Juhtimissiisteemide iiheks oluliseki
prioriteediks on ka haiglasisese autentimissiisteemi (t6<it6endi-kiipkaardD juurutamine.

Raviteenuse arendamine
Raviteenuse tehnoloogilise ia protsessilise standardi areng jiitkub vastavalt miiiiratletud
prioriteetidele.

2009. aastal keskendutakse patsientide ohutuse tagamisele. Kogu haiglas rakendatakse patsientide
identifitseerimiseks randmepael, millele kantakse peale patsiendiga seonduvad andmed.

Patsiendikesksuse tagamiseks avatakse 2009. aastal Tallinna kesklinnas hemodialiiiisi kabinetid (nn
HemodialiiiisiFoorum) ja verekeskuse ttiiendavad vereloovutuskabinetid (nn DoonoriFoorum).

Raviteenuse arendamiseks jiitkatakse 2008. aastal soetatud lineaarkiirendi kasutuse laiendamist
erinevatel paikmetel, laiendatakse ,,valvurs6lmede" metoodikat erinevatel viihipaikmetele,
alustatakse erotrotstiiitide afereesiga.

2009. aastal arendatakse tasuliste diagnostika- ja raviteenuste osutamist Regionaalhaiglas.
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2009. aasta I poolaastal osutatakse Tartu Ulikooli Kliinikumi patsientidele kiiritusravi seoses Tartu
Ulikooli Kliinikumi kiirendi amortiseerumisesa.

Investeeringud seadmetesse
Raviteenuse arendamise tagamiseks, sh uute ravimeetodite kasutusele v6tmiseks v6i juurutamiseks,
tehakse ka 2009. aastal olulisi investeeringuid olemasoleva amortiseerunud aparatuuri viilja
vahetamiseks ja uute ostmiseks.

V009. aastal on planeeritud investeerida meditsiinitehnoloogiasse ja -sisustusse 407 miljonit laooni
(kdibemaksuga) ning muudesse seadmetesse 19 miljonit krooni (kiiibemakrrrgu;. Eou-.r,
2009. aastaks kavandatud investeeringutest on seotud uude korpusesse, X-korpusesse lioii-ir"gu.
Suurimad meditsiinitehnoloogia investeeringud tehakse :

o diagnostikaldiiniku radioloogiaseadmetesse investeeritakse 128 miljonit krooni
(kiiibemaksuga), labori-, patoloogia ja verekeskuse seadmetesse kokku 18 milionit krooni
(kiiibemaksuga) ning endoskoopiaseadmetesse l5 miljonit krooni (ktiibemaksuga);

o kirurgiakliiniku operatsiooniplokki ja sterilisatsioonitalitusse - 91 milionit krooni
(kiiibemaksuga);

' anestesioloogiakliiniku anesteesia ja intensiivravi ning erakorralise meditsiini keskuse
seadmetesse - 76 miljonit krooni ftiiibemaksuga);

o sisehaiguste kliiniku onkoloogiakeskuse kiiritusravi tehnoloogiasse investeeritakse l0
miljonit krooni (kiiibemaksuga) ja kardioloogiakeskuse seadmetesse investeeritakse 9
miljonit krooni (kdibemaksuga).

Infrastruktuur
2009. aastal moodustavad ehituslikud investeeringud kokku 600 miljonit krooni, millest
investeeringud uusehitisse on 563 miljonit krooni, ehitiste rekonstrueerimisr" 3l miliooit krooni ia
olemasolevate ruumide renoveerimisse 6 miljonit krooni.
Investeeringute finantseerimiseks kasutatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringute
kavaga eraldatud 1,034 miljardit krooni ning laenuhankega v6etavat pikaajalist investeerimislaenu.

Prioriteetideks on X-korpuse ehituse vastuvdtmine, uue korpuse sisustamine meditsiinitehnoloogia
seadmete ja mittemeditsiinilise sisustusega ning osakondade uuele pinnale kolimine.

2009. aastal alustatakse ka Mustamiie korpuse C- ja patoloogiakorpuse projekteerimist eesmiirgiga
j6uda aasta ldpuks korpused projekteeritud.

Muude rekonstrueerimistddde hulgas on oluliseks 200g. aastal piiasteameti it ametkondade
ettekirjutuste t?iitniseks vaj alikud ehitust66d.
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2 RL{MATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse dekl arats ioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekiilgedel 24 kuni 45 esitatud SA Pohja-Eesti Regionaalhaigla
raamatupidamise aastaaruande koostamise digsuse eest ning kinnitab, et:

l. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspdhimdtted on vastavuses
Eesti hea raamatupidamistavaga;

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab Oigesti ja 6iglaselt SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla
fi nants sei sundit, maj andustul emus t j a nhavo o gusid ;

3. k6ik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupiievani
14.04.2009 on raamatupidamise aastaaruandes n6uetekohaselt arvesse v6etud ja esitatud;

4. SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla on jiitkuv alt tegfi/ev.

LTdnis Allik

Eve Karmo

Sven Kruup

Sergei Nazarenko

Meelis Roosimtigi

juhatuse esimees

juhatuse liige

juhatuse liige

juhatuse liige

juhatuse liige

14. aprill2009

14. aprill2009

14. apnll2009

14. aprill2009

14. aprill2A09
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Bilanss

tuhandetes kroonides, seisuga 3 l.detsember

VARAI)

Raha ja pangakontod

Nduded ja ettemaksed

Pikaaj aline finantsinvesteering
Materiaalne p6hivara

Lisad

2
3
4

79 971
186 854
3s 186

50
r 291 32s

44 579
167 746
26 856

31.1,2.2009 31.12.2007*

KOHUSTUSED JA I\'ETOVARA

Laenukohustused

V6lad ja ettemaksed

Sihtfinantseerimine

8,9
TO

11

5 433
423 036

220

8 692
266 783

3 952

ffi\ w
\&r.m
ry

sw&#sw

Kapital
Annetatud kapital
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta fulem

*Vdrdlusandmed on eelmise majandusaasta aruandega korrigeeritud jtirgnevalt - tiiiendav info rrt lisa I

For-lderltficrrtiort triEi

316 964
218 809
6s r99
-50 542

316 964
218 809

6 953
s8 246

2s t47



SA Pohja-Eesti Regionaalhaigla Majandusarnta aruanne 200g

Tulemiaruanne

tuhandetes kroonides, aasta koha
Lissd 2008 2W7t

Tegevustulud

Tulud riigieelarvest
Tulud haigekassadele raviteenuste
mtiiigist
Tulud juriidilistele ja fiiilsilistele
isikutele raviteenuste miiiigist
Tulud maj andustegevusot
Toetused
Muud tulud

t2

I2

12

Tegevuskulud

Ostetud kaubad, materjalid, teenused
Vereke skuse tootniskulud
Majandamiskulud
TiitijOukulud
Muud

Pdhivara krlu-rr allehindtus

Tegevustul'em

Finantstulud ja -kulud

13
T3
13
T4
I3

6,7

I5

40 563

| 529 398

129 634
3 817

28 37r
6 073

-475 545
-16 527

-170 0 l  I
-794 722
-t67 A02

-138 598

a4 549

-2599/3

32 391

r 22r 837

tt2 348
3 465

16 457
72 453

-384 768
-17 277

-t4r 885
-663 216
-96 225

-86 903

68 677

-10 431

(\5

F(\I
ln

J-wru
M

#n
%-#.ru
wre

*V6rdlusandmed on eelmise m4iandumasta arua@ge korrigreritud jiirgnevalt - tiiiendav info vt lisa l.
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Rahavoogude aruanne

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Rahavood iiritegevusest
Laekumine raviteenuste eest Hrigekassalt
Laekumine raviteenuste eest asutustelt
Laekumine eelarvest
Saadud intressid
Muud laekumised
Kasumlkahj um p6hivara mtiiigist
Hankijatele tasutud arved
T66tajatele tasutud
Tasutud maksud
Tasutud intressid
Muud tasutud kulud

2008 2W7

| 504 4r9
r55 436
41 224
2 967

13 780
0

-801 048
477 667
-318 400
-18 914

-318

1 204 07r
161 065
31 254
2 180

36 4Al
-67 638

-656 935
-378 548
-261 844
-tt 902

0

Rahavood investeerimistegevpseet
Tasutud pdhivara eest
Laekunud lvara m

Rahavood finantseerimistegevusest
V6etud laenud
Laenude pdhiosa tagasimaksed

432 867
57

375 415
-3 397
-5 295

-228 t55
l0 l  160

78 20A
-4 934
-5 317irendi p6hiosa

Raha ja pangakontod aruande pgrioodi algul
Raha ja pangakontod aruande porioodi l6pul

44 579
79 971

tutrtdfl&atian rrnrrw..only

4s 520
44 579

fi5
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fi}
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ttl-.-w
ffi
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ffi

Netovara muufuste anranne

tutrandetes kroonides, aasta kohta
Kapital Aruetatd

ksptal
Eelniste

perioodide
tulem

Aruande Kokku
perioodi
tulem

Eelmiste perioodide tulem

Aruande perioodi tulem*

Eelmiste perioodide tulem

Aruande perioodi tulem

9 601

s8 246 58 246

s8 246

0

-58 246

-50 542

0
-50 542

*vordlusandmed on eelmise mljandusaasta arruan&ga korrigeeritud jiirgnevalt - tiiiendav info rrt lisa l.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa l' Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused

iiupawmatea
SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi: Regionaalhaigl4 ka asutus) raamatupidamise
aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades
:|"1ftS.lruse printsiipi,, v.a juhtudel, kui arvestuspohimotetes ary:irgnevat io tir;"rautoateisiti. Eesti hea .raamatupidamistava on rahwsvaheliselt tunnustatud ;";;; lu *atur"pdhimdtetele tuginev raamatupifamigtav_a mille p6hin6uded on kehtestatud Eesti vabariigi
Yr-lqpla,q:e -seadusega,, seda t?iiendavad Raamarupidami." roi-ton* poJ 'ayu**'uajuhendid ning Riigiraamatupidamise iildeeskirjas satestatud n6uded.

Raamatupidamise aastaaruande arvnditajad on esitatud Eesti kroonides. Ulevaatlikkuse huvides onnurnbrilised nZiitajad esitatud tuhandetes kroonides.

Raamatupidamise aastaaruandes on kasutafud Raamatupidamise seaduses o1"yd k2srrmianrandeskeemi number iiks.

Vd lisv a I u ut as fi ks e e rit ud te h in g ud
Asutuse arveldusvaluutaks on Eesti kroon, k6iki teisi valuutasid loetakse viilisvaluutadeks.

viilisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks vdetud tehingu toimumise piievalkehtinud Eesti Panga valuutakursid. Viilisvaluutas fikseeritud rahalir"a u*ualu toft*t*ed seisuga31' detsember 2008 on iimber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipiieval kehtinud Eesti panga
valuutakursside alusel. Viilisvaluutatehingutest saadud kasumid.ia UfrjuUA, -ir o-n ,.otoo tu-i;ut"j1 

.9r,j* arvefdustega, on tulemiaruandei talastatua aruandeperioodiirg;;t rl, j" +rluna. Muudvlilisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes i4astatua nnarrtst luaer la-kuludes.

Raha ja ruha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena 

9.n kajastatud liihiajalisi ftuni 3-kuulise ahtajaga soetatud) k6rgelikviidsusega investeeringuid mida on vSimalik konverteerida teadaoleva ru-riu 
"unu 

vastu ningmille puhul puudub oluline turuvii^?i:tuse muutuse ris( sh raha kassas ja pangas, noudmiseni
hoiuseid ja k'ni 3-kuulisi deposiite. Rahavoogude aruandes on t<aiasltui ranavoogusia
otsemeetodil.

Finanbvarad
Finantsvaraks loetakse rah4 liihi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid, ndudeid ostjate vastu ja muid
Itihi- ja pikaajalisi n6udeid.

Finantsv.ara on v6etud algselt arvele soefusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud
tasu 6iglane- vdiirtus. Algne soetusmaksumus sisaldab k6iki finantsvaraga seotud tututusi, sh tasudvahendajatele ja n6ustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad haksud ja muud samased
kulutused (v.a selliste finantsvarade, mida kajastatakse diglases vaiiirtuses- muutusega Hbihrlemiaruande), soetamisega seotud kulutused.

K!:k tava{astel turutingimustel toimunud finantsvarade ostud ja mtiigid on kajastatud nende
t hin+F tehingupiieval, s.t piieval, mil asutus vdttis endale kohustuse ioiiitrt, soft"is f"pingu)
teatud finantsvara ostuks vdi miiiigiks. Tavapdrasel turutingimusel toimuvaks nimrt"tutr" selliseid

For identifiation prya*s only
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oste ja muiike' mille puhul ostetava v6i miiiidava finantsvara iileandmine mtiiijalt ostjale toimub
antud turul v:iljakujunenud vdi vastavate tururegulatsioonidega n6utud perioodi jookJ

Piirast algset awelevdtmist on kajastatud k6iki finantsvarasid 6iglases vdiirtuses, v.a n6uded teiste
osapoolte vastu - on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses; investeeringud aktsiatesse, mille
diglast vii2irtust ei ole v6imalik usaldusviizirselt hinnata - on kajastatud soetusniaksumuses.

Nduded
N-6uded teiste osapoolte vastu on edaspidi kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades
efektiivset intressimii.dra- Konigeeritud soetusmaksumus arvutatakse kogu finantsvara
kehtivusperioodi koht4 kusjuures awesse vdetakse igasugune soetamisel tekkinud diskonto v6ipreemia ning tehinguga otseselt seotud kulutused.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud finantsvarasid on hinnatud alla juhul, kui ont6en?i'oline, et nende kaetav vdtirtus on vfliksem kui bilansiline 
"aattu". 

iionige€ritud
soetusmaksumusel kajastatud finantsvarade kaetav viidrfus on finantsvarast hrlevikus saadavate
rahavoogude niiiidisviidrtr.rs diskonteerituna esmasel kajastamisel frkseeritud efektiivse
intressimiiiiraga. Pdhitegevusega seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse tulemiaruandes real
"muud tegewskulud".

lndividuaalselt oluliste finantsvaradre vdiirtuse langust hinnatakse iga objekti jaoks eraldi. Kui
tuvastatakse siindmusi, mis viitasid sellele, et ooude kaet n utiii.to, oo uaikr.- kui n6ude
bilansiline viiitutus, siis hinnatakse need nduded ebatdeniioliselt laekuvaks.

Varem alla hinnatud ndude laekumisel kajastatakse allahindluse tiihistamine tulerniaruandes sellekulu viihendusena, kus allahindlus algselt kajastati.

Varud
varud on vdetud arvele nende soetusmaks'muses, mis koosneb varude ostuhinnasq o*uga
kaasnevast tollimaksust ja otsestest veokuludest. Tulenevalt Riigi raamatupidamir. tUa..rti.5*tii
ole lisatud varude soetamisel lisandunud mittetagastavaid -"k." lr*od" soetamismaksumusse.
Soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud jaldivud on kajastatud tglemimuandes real ,,puudtegevuskulud".

Varude soetusmaksumuse kindlaks mdiiramisel on kasutatud individuaalmaksumuse (ravimid) ja
FIFo (v.a ravimid) meetodit. varud hinnati bilansis ldhtudes selles! mis on m"ialam, 

'kL

soetusmaksumus vdi neto realiseerimismaksumus. varude hindamisel nende neto
realiseerimismaksumurise on varud kajastatud aruandeperioodi kuluna tulemiaruandes real ,,varudeallahindlus".

Pihaajaline tinantsin
vastavalt - riigi raamatupidT:: 

. iildeeskirjale viidrtpabereid ja hrletisinstrumente (v.a.
lunastustfitajani hoitavad v6laki{ad) - k{astatakse oiglases .,oadrt rsr. Juhul kui puudub
informatsioon diglase viiiirtuse koht4 kajastatakse neid soetusmaksumuses, korrigeerides seda
allahindlusega. Kui soetusmaksumus ei ole teadq kajastatakse neid nullviiiirtuses.

Osalusi sihLasutustes ja mittetulundustihingutes kajastatakse jllrgrniselt:
1) kui ettevdte omab sihtasutuses vdi mittetulundustihingus valitsevat m6ju (iildjuhul ille 50%;o

hiiiiledigusest), kajastatakse osalust 100%-na:
2) kui ettev6te ei oma sihtasutuses v6i mittetulundusiihingus olulist m6ju (uldjuhul 20-50o/o

hiidle6igust), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajasta Sissemaksed osaluse
sihtkapitali kajastatakse antud toetuse kuluna. 

-
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lihtasutused ja mittetulundustihingud, kelle juhtimises osaletakse alates 2}yo-lise hiiiile6igusega,
kuid keda bilansis osalustena ei kajastata, avalikustatakse aastaaruande lisades.

Seoses arvestuspdhimdtete muutusega on annuleeritud esialgne investeering SA Eesti Tervishoiu
Pildipanka sunmas 100 tuhat krooni ja 2007. aastal kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu
srmrmas I 888 tuhat krooni. 2007. majandusaasta aruandes on tehtud jtirgmised korrigeerimised
(tuhandetes kroonides) :

Materiaalne pdhivara
Materiaalseks pdhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 30 tuhandest kroonist ja kasuliku
elueaga iile iihe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on tile I aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla
30 tuhande krooni, on kajastatud kuni kasutusele vdtmiseni viiheviiiirtusliku inventarina (varudena)
ja vata kasutusele vdtmise hetkel kantakse 1O0%-liselt kulusse. Kuludesse kantud viiheviitirtuslike
inventaride tile peetakse arvestust bilansiviiliselt.

Materiaalne p6hivara on vdetud arvele tema soefusmaksumuses, mis koosneb osfuhinnast ja otseselt
soetamisega seotud kulutustest. P6hivara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita ktiibemaksu ja muid
tagasisaamisele kuuluvaid makse ja l6ive. Edaspidi on materiaalset pohivara kajastatud bilansis
tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kuium ja voimalikud viiiirtuse
langusest tulenevad allahindlused.

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

; 
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Tulemiaruande kirje Kajastatud 2007.
majandusaasta

aruandes

Korrigeerimine
seoses

arvestuspdhim6tete
muutumisega

Korrigeeritud
2007. aastat

Muud tegevuskulud -96 r25 -100 -96 225
Tegevuskulud kokku 1 303 271 -100 -r 303 37r
Finants tulud ja -kulud -8 543 -1 888 -10 43 I
Aastaaruande tulem 60 234 -1 988 58 246

Bilansi kirje Kajastatud 2007.
majandusaasta

aruandes

Korrigeerimine
seoses

arvestuspdhimOtete
muutumisega

Korrigeeritud
2007. aastat

Pikaaj aline fi nantsinvesteering 2 038 -1 988 50
Aruandeaasta tulem 60 234 -l  988 58 246
Netovara kokku 602 960 -1 988 600 972

Netovara muutuste aruande kirje Kajastatud 2007.
majandusaasta

aruandes

Korrigeerimine
seoses

arvestuspdhimdtte
muutumisega

Korrigeeritud
2007. aastat

Aruandeaasta tulem 60 234 r 988 s8 246
Netovara kokku 602 960 -r  988 600 972

3 t t 4 7



Arvelevdetud materiaalse pdhivaraga seotud hilisemad viiljaminekud (niiiteks m6ne varaobjektiteatud osade asendamine) on lisatud varade bilansilisele viiiirtusele siis, kui on olnud tiiidetud. l l

1 iirgmi sed kriteeriumid :
l) on t6eniioline, et asutus saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning
2) nende soetusmaksumust on vdimalik usaldusvEiiirselt m66ta.

Asendatud osad on kantud bilansist viilja. K6ik
perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

teised vtiljaminekud on kajastatud kuludena

asutus 
$.sut1b materiaalse p6hivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm onmiidratud igale p6hivara objektile eraldi s6rtuvart selle kasulikust elueast.

Amortisatsioonimfiiirad aastas on pdhivara gruppidele jeirgmised:

Maa oyo
Hoonedja ehitised 2-5%
Masinad ja seadmed 20%
Muupdhivara 20-33%

Materiaalse pdhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja ldppvaiirtused on iile vaadatudmajandusaasta l6pul ja uute hinnangute erinewsed on tajastatuAiaamatupiArmi.n 
" 

nn rangot"muutustena. s.t edasiulatuvalt.

Materiaalse pdhivara bilansilise yry"r: vdimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingidsiindm-used v6i asjaolude muutumised ni:fitavad, et vara kaetav viiiirtus v6ib olia langenud alla tema
bilansilise viidrhrse. Kui sellised asjaolud on olemas, viiakse asutuses tiibi vara kietava veiiirtuse
hindamine. Kui hinnanguline kaetav vdiirtus on viiiksem kui bilansiline viiiirtus, siis hinnatakse seevara v6i raha genereeriva iiksuse moodustavad varad alla kuni kaetava viiiirtuseni, milleks on kas
sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude ntiiidisvdiirtus (ehk kasutusviiiirtus) v6i selle vara
oiglane vdiirtus, mida oli vdhrcndatud mtiiigikulutustega, olenevalt kumb on kdrgem.-Allahindlus
kajastatakse aruandeperioodi kuluna tulemiaruande reJ,,pohivara kulum, allahindlis,,.

Kui hiljem vara kaetav vdiirtus on tdusnud iile vara bilansilise vdlirtuse, siis allahindlus tiihista:takseja suurendatakse vara bilansilist viiartust, kuid mitte suurcrna summani, kui bilansilise viiiirtuseni,
mis varal oleks' kui allahindlust ei oleks tehtud. Vara allahindluse tiihistamine kajastatakse
tulemiaruandes samal real, kus kajastati ka varasem aflahindlus.

Materiaalse pbhivara kajastamine on lSpetatud vara v6Srandamisel v6i siis, kui asutus ei eelda selle
va1 \alttamisest v6i miiiigist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse pohi; muugist
saadud kasulid ja ka\iumid on kajastatud tulemiaruandes saldeerituna real ,,muud tglud
tegevusest". Varade bilansist eemaldamisel, kasutamiskdlbmatuks muutunrise t6ttu" tekkinud
kahjumid on kajastatud hrlemiaruandes real "p6hivara kulum ja allahindlus".

Immate r iaal n e p 6 h iv ara
Inmateriaalsed varad on vdetud arvele j6rgnevatel tingimuste tditnisel:

1) varaobjekt on asutuse poolt kontrollitav;
2) on tdeniioline, et asutus saab objekti kasutamisest tulevikus hrlu;
3) objekti soetusmaksumus on usaldusviidrselt hinnatav.

Immateriaalne p6hivara on vdetud algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhi rastja otseselt soetamisega seofud kulutustest. Immateriaalse pdhivara soefusmaksumusse ei
kapitaliseerita kiiibemaksu ja muid tagasisaamisele kuuluvaid makse ja l6ive. Edaspidi on
immateriaalset p6hivara kajastatud bilansis tema soetusmaksumuses, miilest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja vdimalikud v:iiirtuse langusest tulenevad allahindlused.
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Immateriaalsete varade puhul on hinnatud vara piiratud kasuliku elueaga varaks.
Asutus kasutab immateriaalse pdhivara amortiseerimisel lineaarset amortisatsiooni meetodit.Amortisatsioonim aarad aastas on j iirgmised:

Litsentsid
Tarkvara

20%
20%

Immateriaalse vara amortisatsiooni kulu on kajastatud tulemiaruandes real
allahindlus". Immateriaalsete varade amortisatsiooniperioodid ja -meetodid
majandusaasta l6pul. Muutusi raamatupidamislikes hinn'angutes aruandeaastal ei

"pdhivara kulum,
vaadatakse tile

olnud.

Finanbkohrctused
Finantskohustusena on kajastatud tamijatele tasrmara aweid, viitv6lgasid ja muid ltihi_ japikaaj alisi v6lakohustusi.

Finantskohustused on algselt arvele vdetud nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse
eest saadud tasu diglane viiiirtus.. - Edavidi kajastatakse finantskohustusi nend---korrigeeritud
soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimliira. Tehingukulud vdetakse arvesse efektiivse
inhessima{fua affutanrisel ning kantakse kuludesse finantskohuJtuse elueajooksul.

Finants-kohustustega kaasnev intressikulu on kajastatud tekkep6hiselt perioodilerluna tulemiaruandereal "finantshrlud ja -kulud". Finantskohustuse kajastamine bilansis on top"t toj, tui ,"" o'tasutud, tiihistatud vdi aegunud.

Rendiamestus
Kapitalirendiks on loetud rendisuhe! mille puhul k6ik olulised vara omandiga seonduvad riskid jahiived kanduvad iile rentnikule. KSiki tilej:iiinud renditehinguid on kajastatud-kasuto"renaioa.

Ikpitalirendi tingimustel soetatud vara vSeti rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses v6imiinimumrendimaksete niiiidisviiiirtuses juhul, kui viimane oli madalam. rapitalirendi i ngimustel
soetatud varade amortisatsiooniperioodiks oli vara kasulik t66iga v6i rendiperiood, olenevali sellest,mis oli ltihem' Kapitalirendimaksed jagati finantskuluks ja rendikohustuse tasumiseks selliselt, et
intr:ssjmii-9tels igal ajahetkel sama. Finantskulud on ka;astatud tulemiaruande real ,,finantshrludja -kulud". Ifupitalirendiga aruandeperioodil kaasnev amortiseeritavate varade amortisatsioonikulu
on kajastatud tulemiaruande real ,Bdhivara kulum, allahindlus',.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt hrl""u oi"g r"ntoltu pooit nf"""

Tulude ja kulude kajastamine
Tulu on kajastatud saadud vdi saadaoleva tasu 6iglases vdiirtuses. Tulud koosnevad miitigituludes!
millest on maha anutatud hinnavdhendid, mitteakts€pteeritud teenused 

"i"g 
t"g;ta;ttooted ja

kaubad. Regionaalhaigla pdhitegevuse hrlud on:
1) tervishoiuteenuste miiiik Eesti Haigekassale ning teistele juriidilistele ja ftii.isilistele

isikutele;
2) diagnostiliste te€nuste osutamine teistele raviasutustele ja perearstidele;
3) kiirabi teenuse osutamine:
4) psiihhiaatriliste ekspertiiside teostamine;
5) meditsiinialase kooiituse liibiviiminejaresidentide juhendamine,yWY.-y
6) veretoodete miiiik raviteenust osutavatele juriidilistele isikutele. 

'fl 
ERNIT&YWlWr-

44a* {eoz//
Kdrvaltegevuse hrlud on ruumide renditulu, registrite toetused, ravimi kliinilise uuringute
ldbiviimine ning muud tulud (sihtfinantseerimine, toetused, t'lu varie mutigist jne). 

-
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Tegewstulud on kajastatud tekkepdhiselt realiseerimise printsiibi alusel s.t. hrlud on arvestatud
realiseerimismomendil v6i lepingus fikseeritud periooailde) kohta. Kaupade miiiigist trilenevat tgluon kajastatud, kui kdik olulised omandiga seotod riskid on liiinud iili ostjale olog 11titigitrtu.;u
tehinguga seotud kulu on usaldusviiiirselt m6?iratav. Tulu teenuste miiugist kajas6takse teenuse
osutamisel. Mtiiigihrluna ei ole kajastatud Regionaalhaiglale laekuvaid, foio tJi* iritot" oi-"r
sissendutud summasid ning os{ate tehtud ettemakseid.

Tegevushrludena on kajastatud.ka arvestatud bilansipdevaks laekumata n6udesummad, mille kohtaei ole esitatud n6udedokumenti (nt bilansipiievaks laekumata eelneva perioodi intressid; aastal6pu
seisuga hinnatud ldpetamata haiguslood)
Intressitulu on kajastatud tekkepdhiselt.

|a{a$ustehingute kajastamisel on jdr-gitud tulude ja kulude vastawse printsiipi, aruandeperioodi
kuludesse on kantud aruandeperioodi tulude saamiseks vajalikud mflua. fufua on kajastatud
tekkepdhise arvestusprintsiibi alusel.

Tiidjdukulud on kajastatud jtiiivdtjatele tekkep6hiselt arvestatud tddtasud, nimetatud tasudega
maksustamisel vdrdsustafud tasud ja erisoodustused ,.ing nendelt 

- 
arvestatud maksud.

Aruandeperioodil viiljamaksmata tdttjduga seotud kulud on kajastatud kohustusena td6tajatele.
Kasutamata puhkusepdevade ja viiljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse iiks kord aastas
aruandeaasta lSpu seisuga ning on kajastatud l6ppenud aruandeperioodi kuluna.

JvItPg lolud on muud tegevuskulud, p6hivara amortisatsioon ja allahindlus ning finantstulud ja -
kulud. Muude tegewskuludena on kajastatud:

I ) maksu, 15iw ja trahvikulud;
2) kulud ebat6eniioliselt laekuvatest n6uetest:
3) muud tegevuskulud.

P6hivara kulumi ja allahindlusena on kajastatud materiaalse ja immateriaalse p6hivara
amortisatsioon ning vdiirtuse langus.

Finantstulude ja -kuludena on kajastatud finantsinvesteeringute ja vdetud laenukohustuste hrlud ja
kulud. Finantshrlud ja -kulud on kajastatud nende tekkimise perioodil.

Sihtfinantseefimine

P6hivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine
K.]ni 30 '09 .2007 pdhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine ning mitterahaline
sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil, s.t sihtfinantseerimise abil soetatricl vara on voetud
bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saaduJ sr,--a onkajastatud bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide hrlu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara
amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku elueajooksul. Sihtfinantseerimisega seotud tulud on kajastatud hrlemiaruandes real ,,muud tuludtegevusest",

Vastavalt riigiraamatupidamise iildeeskirja muudatusele alates 01.10.2007 avaliku sektori iiksused,
kelle pdhieesmiirgiks ei ole omanikule kasumi teenimine erandina kajastavad pohivara soetamiseks
saadud sihtfinantseerimist tuluna pdhivara soetamise perioodil vastairses IPSAS 23 t6him6tetega.Seoses arvestuspdhimdtete muutusega kajastatakse pShivara soetuseks saadud sihtfinantseerimistjiirgrniselt:

l) kuni 31' 12.2006 kajastatud sihtfinantseerimise jetfuid kantakse eelmiste perioodide
jaotamata tulemisse;

For idqtifiation pryosrls utly

flEnrVsT&YmrNa'
,/f*, /.-rqV-
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2) 2007. aastal saadud tdiendav sihtfinantseerimine kajastatakse paranduskandega iimber
tuluks;

3) 2007. aastal arvestatud sihtfinantseerimise kulum elimineeritakse paranduskandega;
4) alates 01.10.2007 kajastatakse p6hivara soetuseks saadud sihtfinantseerimist tuluna.

Te gevuskulude sihtfi nantseerimine
Tegevuskulude sihtfinantseerimisest saadud tulu on kajastatud tulemiaruandes proportsionaalselt
sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel on rakendatud brutomeetodit, s.t saadud toetusi ja
kompenseeritavat kulu on kajastatud tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud
tulud on kajastatud tulemiaruandes rear" muud tulud tegevusest,,.

B ilans ip iievaj iirg s e d s iin d m us e d
Kdik olulised teadaolevad siindmused ja asjaolud, mis on
on raamatupidamise aastaaruandes nduetekohaselt arvesse

selgunud aruande valmimise kuuptievaks
vdetud ja esitatud.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Kassa
Raha teelt
Pank
Investeerimisfond
Kokku

Saldo perioodi alguses
Tiiiendavalt kaj astatud allahindlus
Bilansist viilja kantud lootusetud nOuded
Ebatdeniioliseks hinnatud ndude laekumine
Saldo perioodi l6pus

31.12.2009 31.r2.2007
83
67

79 82r
0

l 8 l
0

s  838
38 s60
44 579'Inkassole haigla poolt kassast viiljastatud, kuid pangaarve le laeku mata summad.

Lisa 3. Nduded ja ettemaksed

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

l T !  t  t  nNduded Eesti Haigekassa vastu
N6uded teiste ostjate vastu 25 716 24 5g4
Viitlaekumised ' 21 734 zg 9g6
Muud n6uded 4 3gl t0 414
Ettemaksed teenuste eest 2 gZ4 3 4lg
Ebatdeniioliselt laekuvad nduded ostjate vastu , _524 _71
N6uded ja effemaksed kokku
. V i i t l a e k u m i s e d k o o s n e v a d l 6 p e t a m a t a h a i g u s l u g u d e u m a t a i n t r e s s i d

82 tuhat krooni ja ldpetamata haiguslood 28 904 tuhat krooni). Ldpetamata haiguslugude hindamiseks viidi
majandusaasta l6pul labi pooleliolevate haiguslugude inventuur, mille tuleriusena kajastatakse seisuga
31.12.2008 ostjatele esitamata, kuid 2008. aastal teostatud raviteenused 2008. aasta tuludes.'Ebat6eniioliselt 

laekuvate n6uete osas toimusid jiirgmised muutused (perioodi kohta):

31.12.2009 31.12.2007

79 97r

-71
-524

6 T
1 0

-55
-39

0
23

-524 -71

For identification g.trposes only
Ell Enryr&yeuNc
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Lisa 4. Varud

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Ravimid
Valmistoodang - veretooted
Majandusmaterjal
Proteesid, operatsiooni lisavahendid t

Meditsiinil ine materj al
Strateegilised varud
Inventar
Ettemaksed

31.12.2009 31.12.2007
12 667
1 875

751

5 445
l  145

605
13 632 11 663
5 142 7 382

983 381
136 224

0  1 1

, A r u a n d e p e r i o o d i l v i i d i H b i v a r u d e l i i k u m i s t e j a t u l e m u s e n a h i n n a t i i ' i l e s

vahekasutatud operatsiooni lisavahendeid summas I gg7 tuhat krooni, mis tulemiaruandes on kajastatud real
,,ostetud kaubad, materjalid, teenused" (2007: hinnati alla2 052 tuhat krooni).

Lisa 5. Pikaajaline finantsinvesteering

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Noukogu 16.12.2004 otsuse kohaselt osales Regionaalhaigla AS Vtihiuuringute Tehnoloogia
Arenduskeskuse asutamisel omapoolse panusega aktsiakapitali swnmas 50 tuhat krooni. Sissemakse
aktsiakapitali tehti 11.01.2005. omandati viis tuhat aktsiat nimivtiiirfusega l0 krooni.
Regionaalhaigla osalus moodustab 12,506 ettevdtte aktsiakapitalist. Seisuga Z1.IZ.ZOOS oli AS
Vtihiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse omakapital I 460 tuhat krooni.

Ndukogu 20.04.2006. otsuse kohaselt osales Regionaalhaigla SA Eesti Tervishoiu pildipank
asutamisel omapoolse panusega srunmas 100 tuhat krooni, mis moodustab loodud asutuse
osakapitalist 50yo, teise poole osakapitalist maksis Tanu ulikooli Kliinikum sA. Seisuga
31.12.2007 oli SA Eesti Tervishoiu Pildipank omakapital 3 776 fiihatkrooni. Seisuga 31.12.200g
oli sA Eesti Tervishoiu pildipank omakapital 6 425 tuhat krooni.
Kuna Regionaalhaiglal ei ole SA Eesti Tervishoiu Pildipank otsustavat m6ju ega 6igust osaleda
kasumi jaotamises, siis seda ei kajast ata omabilansis.

Lisainformatsiooni vt lisas l.

For identification puryans ontyu')\'J:WF
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Lisa 6. Materiaalne pdhivara

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

P6hivara riihm Hooned ja Masinad ja
elamud seadmed

L6petamata KOKKU
ehitis ja

ettemaksed

Maa Muu
pdhivara

Soetusmaksumus
Soetusmaksumus seisuga
31.12.2006
Soetatud pdhivara'
Mtitidud ja mahakantud
p6hivara
Soetusmaksumus seisuga
3l.l2.2AA7x

115 965
22 000

-rr 332

126 633

409 274
107 364

-27 392

489 246

3s9 988
36 232

-7 988

388 232

23 072 70 311
8239 146361

-1 273 0

978 610
320 196

-47 98s

r 2s0 82130 038 216 672
Soetatud pdhivara
Umberklassifi tseerimine
Mahakantud pdhivara
Soetusmaksumus seisuga
31.12.2009

0
0
0

126 633

1 093
2t 986

0

5r2 325

62 643
17 039
-s 2r8

462 696

1251
0

-1  515

29 720

383 472 448 465
-39 025 0

0 -6 793

561 119 1 692 493

Kulum
Kulum seisuga 31.12.2006
Aruandeperioodi kulum
Mtiiik j a mahakandmised

0
0
0
0

62 284
21 184
-5 238
78 830

r24 700
59 713
-7 58s

176 888

tt 125
4 618

-1 491
14 3r2

198 109
86 235
-14 314
270 030

0
0
0
0Kulum seisusa 31.12.2007

Korrigeerimine
Aruandeperioodi kulum
Allahindlus'z
Mtitik j a mahakandmised
Kulum seisuga 31.12.2008

Jiiflkviiiirtus
Jiiiikviiiirtus sei su sa
31.12.2006 l  15  965 346 990 235 288 t t  9 4 7

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
26 658
3 5  6 5 1

0
t4t r39

-46
70 925

0
-s 218

242 549

46
4 476

0
- t  354
t7 480

0
r02 059
3 5  6 5 1
-6 572

401 168

70 311 780 501
Jiiiikviiiirtus se i su sa
3t.12.2007* 126 633 4t0 416 2n 344 t5 726 216 672 980 79r
Jiiiikviiiirtus
31.12.2009 126 633 371 186 220 147 t2 24A 561 119 | 291 325| 2007. majandusaasta aruande andmed on mu.rdetud jiirgnevalt: Tallinn, J. Siitiste tee 21 kinnistu
soetusmaksumus lrl 665 tuhat krooni on jagatud kaheks:
hooned soetusmaksumusega 89 665 tuhat krooni.

maa soetusmaksumusega 22 000 tuhat krooni ja

' 2008. aastal hinnati alla Keila, Pargi 30 kinnistu soetamiseks tehtud kulutused objekti kaetava viiiirtuseni
summas 22 385 tuhat krooni. Hinnangu aluseks Eksperthinnang 70581039 Uus Maa/Teostatud 03-09.03.09
2008' aastal hinnati alla ka Tallinn, J. Stitiste tee 21 kinnistu soetamiseks tehtud kulutused objekti kaetava
viiiirtuseni) summas 13 265 tuhat krooni. Hinnangu aluseks Statistikaameti info kinn-isvara ostu-
mttigitehingute keskmise vddrtuse languse kohta.

2007- aastal mtiiidi Kivimiie kinnistu ja osteti J. Stitiste tee 21 kinnistu. Jiitkati X-korpuse ehitust.
Kapitaliseeriti osa 2007. aastal teostatud renoveerimistdddest.
2008. aastal jiitkati X-korpuse ehitust ja samuti kapitaliseeriti osa 2008. aastal teostatud
renoveerimi stcl 6dest.

For identification ,wriyii;i;ff;;;,
-lf i  e ' r ,  / '  7, : '  T-
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Alljtirgnevas tabelis on esitatud andmed seisuga 31.12.2008 kehtivate kapitalirendilepingute alusel
renditud pdhivarade kohta:

Soetus- Jiiek-
maksumus maksumus
31.12.2009 31.12.2009

Soetus-
maksumus
31.12.2007

Jiiek-
maksumus
31.12.2007

1 Perifeerne angiograaf AXIOMA
2Datex Ohmeda anesteesiamonitorid 4 tk, S/5i

kesktoojaam,
Printer HP Color LaserJet 3700

3 Kompuutertomograaf LightSpeed 16 pRO
(Cardiac) (vaata lisa 16)

4 Kiirabiauto VW Transporter TDI
lisavarustusega 2 tk

5 Reanimobiil Mercedes-Benz 3 16 CDI Sprinter
Kokku

Lisainformatsiooni u lisades 9 ja 16.

Lisa 7. Immateriaalne pdhivara

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

33 965 6 215 33 965 13 038

16 648

l 430

1 3  8 1 0
1 205

872

3 A52

262

2 301
192

408

16 648 6 382

1 430 s48

t3  810 5  063
| 205 463

872 582

PooleliolevadImmateriaalne pdhivara

Soetusmaksumus
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006
Soetatud p6hivara
Soetusmaksumus seisuga i1.12.2007

Litsentsid Tarkvara
roiektid

452
0

452
0

2 536
901

3 437
927

821
2 038
2 859
l 828

3 809
2 939
6 748
2  755Soetatud pdhivara

Soetusmaksumus seisuga 3 1.12.2008
Kulum
Kulum seisuga 31.12.200G
Aruandeperioodi kulum
Kulum seisuga 31.12.2007
Aruandeperioodi kulum

452

300
90

390
62

452

4 364

577
s78

I 155
826

I 981

4 687

0
0
0
0
0

I s03

877
668

I 545
888

2 433Kulum seisusa 31.12.2008
Jiiiikviiiirtus
Jiiiikviiiirtus seisug a 3 1 .12.2006
Jiiiikviiiirtus seisug a 3 | .12 .2007
Jii:lhiiiirtus seisu :ga 31.12,2008

t52
62
0

| 959
2 282
2 3&3

82r
2 859
4 687

2 932
5 203
7 070

Immateriaalse pdhivara pooleliolevad projektid on: 1) labori infostisteem maksumusega 770 tuhat
krooni, 2) radioloogia infosristeem maksumusega 2 g7g tuhat krooni, 3) patoloogia infoststeem
maksumusega 881 tuhat krooni, 4) aruandluskeskkonna siisteemi juurutamine maksumusega 37
tuhat krooni ja 5) muud tarkvara investeeringud maksumusega 20 tuhatkrooni.

For identification tw;;tr';;trffi;-a, 38 47
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Lisa 8. Laenukohustused

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

2008. aasta
osa 1-5aastat i i teSaasta

Vdlakirjadl
Pikaajalised pangalaenud , 0 0 422 346 422 346
Kapitalirendi kohustus* 5 433 l0 574 0 16 007
L*enukohustused kokku i

2007. aasta
osa 1-5aastat i i le5aasta

Pikaaj alised pangalaenud'z
Muudlaenud 3396 0 0 3396
Kapitalirendi kohustus3 5 296 16 007 0 21 303
Laenukohustus kokku
t 2008. aastal emiteeriri rug atuses,mille alusvaluutaks on euro ja lunastamise tiihtaeg 30.06.2014. Volakirjade intressimiiiir koosneb
baasintressimiiiirast, milleks on iihe kuu Euriborja lisandub intressimarginaal 0,60A.
Tegevuse finantseerimiseks kuni eurorahade laekumiseni korraldatilolaki{ade emissioon. 2009. aastalplaneeritakse kasutada investeeringute finantseerimiseks Euroopa Regionaalur.ngu Fondi investeeringute
kavaga eraldatud 7,034 miljardit krooni.'Pikaajalise pangalaenu alusvaluutaks on euro, nominaalvtiiirtus on234 600 tuhat krooni (27 miljonit eurot).Intressimiiiir on seotud kuue _kuu Euriboriga ia lisandub intressimarginaal 0,z2yo. pikaajalise laenutagastamise tiihtaeg on 3 1.12.2025.
3 Lisainformatsiooni vt lisas 9

2007 . aastal osteti Tallinn, J. Siitiste tee 21 kinnistu, ning vastavalt kinnistu mritigilepingule on
kajastatud94 219 tuhatkrooni pikaajalise kohustusena. 2008. aastal kajastatud kui voLd tarnijatele.
Lisainformatsioon on lisas 10.

2008. aastal saadud pikaajalised ettemaksed on Tervishoiuameti isikukaitsevahendite ostuks
laekunud ning aastatel 2010-2012 tulusse kantav summa 707 tuhatkrooni
Lisainformatsiooni vt lisas 10.

AS SEB Pank ja Regionaalhaigla vahel on s6lmitud arvelduslaenuleping summas 60 miljonit krooni
(alusvaluuta on kroon).
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ja Regionaalhaigla vahel on sdlmitud arvelduslaenuleping
summas 47 miljonit krooni (3 miljonit eurot, alusvaluuta on euro).

Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrent

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Kapitalirent

Kohustuse ltihiajaline osa - maksetahtajagakuni 1 aasta
Kohustusepikaajaline osa-maksetahtajaga I - 5 aastat
Kapitalirendi v6lgnevus kokku (lisa 8)

Lisainformatsioon on lisas 6.

31.12.2009 31.12.2007
5 433

I0  574
s 296

16 007
16 007 2t 303

For identifiation ourposrls only
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Kasutusrent

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Transpordivahendid
Maj andusseadmed j a tarkvara
Meditsiiniseadmed
Kasutusrendi maksed kokku

Hooned
Kasutusrendile antud vara soetusmaksumuses
Kasutu srend i I e antud v ar a b i lan s i line j iiiikviiiirtus

31.12.2008 31.12.2007

2008 2007
l  385
1 291
4 797
7 473

635
1 5 1 0
3 387
5 532

Seisuga 31.12.2008 kehtivatest mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest lahtuvalt on jtirgmiste
perioodide kasutusrendi kulu 4 796 tuhat krooni.
2008. aastal saadi kasutusrendilepingutest tulu 5 759 tuhatkrooni (2007:aastal 3 653tuhat krooni).

Kasutusrendi tingimustel on asutus viilja rentinud ca3,3ohhoonetest, mille soetusmaksumused ja
jailkvailrtused on 3 1 .12.2008 seisuga j tirgmised:

t4 592
9 765

16 578
1 4  l l l

Mittekatkestatavatest kasutusrendi lepingutest on asutusel tulevikus saada 5 277 tuhat krooni.

Lisa 10. Vdlad ja ettemaksed

tuhandetes kroonides, seisuga 3 I .detsember

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2007 31.12.2007

Vdlad tarnijatelel
Vdlad toovdtjatele
Maksuvdlad,2
Muud kohustused
Saadud ettemaksed 3

Liihiajalised Pikaajalised Liihiaf arised pikaaiatired

31.12.2009 31.12.2007

280 073
78 416
s6 978
7 00s

564

0
0
0
0

707

r40 t7r
72 034
49 767
4 629

r82

94 2t9
0
0
0
0

Vdlad ja ettemaksed kohku 423 A36 707 266 783 94 219'VOlua tarnijatele sisaldab -uu .
l::,-?1.^f1T.t:*-..:: ,r?r,r. .aastal 

pikaajaline kohustus. nominaalviiiirtuses 102 000 tuhat krooni ning
diskonteeritud -7 781 tuhat krooni ; 2008. aastal liihiajaline kohustus 102 000 tuhat krooni nimg
diskonteeritud -2 145 tuhat krooni.

Lisainformatsiooni vt lisas 8.

' Maksuvdlad jagunevad maksuliikide l6ikes jiirgmiselt:

Sotsiaalmaks
Utsit<isitu tulumaks
Tootuskindlustusmaks
Kogumi spensionimaksed
Muud maksud
Maksuvdlad kokku

3 Saadud pikaajalised ettemaksed on Tervishoiuameti
2010-2012 tulusse kantav summa 707 tuhatkrooni.

isikukaitsevahendite ostuks laekunud ning aastatel

33 39r
l 7  8 1 3

8 1 9
1  330
3 625

30 655
t 6  t r 4

737
I  1 3 9
I r22

56 9V8 49 767

o: 
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Lisa 11. Sihtlinantseerimine

tutrandetes kroonides, seisuga 3 I .detsember

Tegevuskulude sihtfinantseerimine koosneb :

Kohustuste saldo perioodi alguses
Laekunud sihtf inantseerimine
Tuluna amortiseeritud sihtfinantseerimine

31.12.2m9 31.12.2007
3 952

228
3 960

407
3 790

245

Lisa 12. Tegevustulud

hrhandetes kroonides, aasta kohta

kiirabi finantseerimine

idamine

raviteenuse osutamine lepingute alusel
ennefusravi
muud teenused lepingute alusel
raviteenus vfllismaalastele

38 871

| 692

| 477 154
3 036

44 790
4 418

31  155
| 236

l 186 860
3 1 1 6

27 864
3 997

tulud omavalitsustelt
teenuse miltik teistele tervishoiuasuhrstele
veretoodete ja vereteenistuse teenuste mtiiik
visiiditasu, voodipflevatasu
raviteenus asutustele, kindlustusfimadele
muud tasulised tervishoiu teenused

Tegevustulude summa vastab EMTAK koodile 8610.

4t 528
33 109
23 940

8 563
17 731
4 763

39 164
29 s97
t4 023
8 427

l7 r98
3 939
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Lisa 13. Tegevuskulud

fuhandetes kroonides, aasta kohta

meditsiinitan/ikud kokku
meditsiinilised materj alid kokku
ostetud meditsiiniteenused

2{X}8

2rs 609
88 19r

146 847
24 898

2W7

171 010
72 000

123 818
17 940

sh ravimid, vaktsiini{ veri ja verepreparaadid

pesupesemine, tekstiilpesu soetus
kinnistute ja hoonete tilalpidamine
renditud ruumide iilalpidamine
transpordi kulud
mittemediriinilised teenused
IT kulud

biirookulud
varade hooldus ja kasutusrErt
tiiotajatega seotud kulud (koolitus, ldhetus, kindlustus,
tervisekaitse)
esinduskulud

22 602
l l  085
62 39r

268
9 716
7 889

15 031
t0 029
23 431

7 4r7
r52

l8  451
6 747

58 288
179

7 902
4 386

12 509
9 086

t6 9t9

7 236
182

kflibemaksu kulu
muud kulud

167 008
-6

91 789
4 436
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Lisa 14. T66j6ukulud

Ttrhandetes kroonideso aasta kohta

sh t66tasu

sotsiaalmaks

t<i6tuskindlustus
puhkusekohustuse kulu (sotsiaat- ja tiidtuskindlustusmaksuga)
erisoodustus (koos maksudega)
tulemustasu eraldis (sotsiaal- ja tiidfirskindlushrsmaksuga)

Juhid, n6ukogu, p6hitegevuse juhid
Tippspetsialistid
Abispetsialistid
Hooldust66tajad
Ametnikud ia muud

Lisa 15. FinentstuIud je -knlud

Finanetulud
Tuhandetes kroonides, aasta kohta

Intressitulud deposiitidelt
Muud finantstulud

588 481

194 210

| 752

4 674

5  8 1 0
-205

482 157

r59 120

| 434

9 706

5 889

4 910

Aruandeperioodil arvestati palhdeks titittajate kategooriate l6ikes alljiirgnevalt:

2008 2007
56 567

262 r49
r55 500
75 t79
39 086

39 368
216 915
133 2r8
59 672
32 984

2m8 2W7

Finanakulud
Tuhandetes kroonides, aasta kohta

Intressikulu laenudelt
Intre s sikulu kapital irendilt
Infressid diskonteeritud kohustuselt
Muud finantskulud

2008 2W7
22 259

985
5 635

0

10 834
| 622

0
34

FukffiiorpuWqf

wrnryxuatW*



Lisa 16. Bilansivf,line vera

fuhandetes kroonides, seisuga 3 l.detsember

Meditsiiniline kiiibevara
Biirooseadmed
M06bel
Majandusinventar
Pehme inventar (pesu)
Muud

31.12.2009 31.12.2007
51 224
| 496

14 493
9  918
7 466
8 138

44 776
I 308

r2 669
8 670
7 149
7 t27

Bilansiviiline kiiibevara on materiaalselt vastutavate isikute hoiul.

Lisa 17. Tehingud seotud ompooltega

Seotud osapoolteks on juhatuse ja ndukogu liikmed ning nendega seotud ettev6tted,
ettevdtted, mille iile puudub juhatuse ja ndukogu liikmetel oiuline mOju ja kontroll.
Jnhatuse liikmetele makstavad tasud 2008. aastal moodustasid,4 SOO-tutrat krooni ning n6uko
liikmetele 306 tuhat krooni Q007: vastavalt 3 901 ja284 ttrhat krooni). Auditikomitee tasu oli
tutrat krooni.

Vastavalt jutratuse liikmete lepingule on juhatuse liikmel 6igus saada lahkumish6vitist
kuupalga suuruses summas (hetkel 985 tuhat krooni), kui n6ukogu kutsub ta ennetiihtaegselt
v.a jtrhul, kui tagasikutsunniine oli tingitud jutratuse liikme poolt sihtasutuse huvide tahtli
kahjustamisest.
Ndukogu liikmetel ei ole lahkumishiivitist.

SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla on osfirud ning mtitinud kaupu ja teenuseid jArgnistelt:

tutrandetes kroonides, aasta kohta

Mfiiigid

2008 2007
Juhatuse liikmetega seotud ettevdtted

,,rm.us
ffi
{*

.rt-..w
ffi
f f " ,
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w

W
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Nqq&ogu liikmetega seotud ettevdtted

Ostud

Juhatuse liikmetega seotud ettevdtted
Ndukogu liikmetega seotud ettevOtted

263
3 492

49
2 603

2008 2007
8 895

72
6  1 1 8

160
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Nimetatud tehingutest on SA P6hja-Eesti Regionaalhaiglal seisuga
vastu ja ees jiirgmised nduded ja kohustused 1fa;astatga ridadel
kohustused tarnij ate ees) :

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Nduded

Juhatuse liikmetega seotud ettwdtted
seotud ettev6tted

Kohustwed

Juhatuse liikmetega seotud ettevOtted
N seotud ettevdtted

kinnistu J. Stitiste tee 21, Tallinn.

Pandi liik htipoteek summas l l0 miljonit krooni.

31.12.2008 seotud
n6uded ostjate vastu

31.122009 31.122M7

31.12.2(XfB 31.122w7
| 012

l0

r22
185

64
273

397
I

Lisa 18. Leenu ja kohustuste tegrtisek prnditud vsra

AS SEB Pank ja SA Pdhja-Eesti Regiorraathsigla vahel sOlmitud aryelduslaenul
nr. 2005011372 tiiitnise tagdiseks on pandituC kinnislr," asukotraga J. Siitiste tee 19, Tallinn.
Pandi liik: htipoteek summas 15 miljonit laooni
Tallinna Tehnikatilitgqli ja .SA _Pdhja-Eesti Rgeionnalhaigla vahel sdlmitud ostu-miiiig
tuleneva kohustuse (102000 tuhat krooni, teht*g 01.07)009) teimise tagatiseks o'

;ar-icturtifuim g*rry;qilv
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SOLTUMATU AUDI IToRI  JARELDUsoTSUS

Sihtasutus P6hja-Eest i  Regionaalhaigla n6ukogule

o leme aud i teer inud S ih tasu tuse Pdh ja-Eest i  Reg ionaa lha ig la  raamatup idamise  aas taaruannet ,  m is  s isa ldab b i lanss ise isuga 31 .  de tsember  2008 n ing  ee l toodud kuupdeva l  ldbpenud majandusaasta  tu lemiaruannet ,  ne tovara
muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,  aastaaruande koostamisel  kasutatud peamiste arvestusp6him6tete
kokkuv6te t  n ing  muid  se lg i tava id  l i sas id .  Aud i teer i tud  raamatup idamise  aas taaruanne on  l i sa tud  meie  poo l t
ident i f i tseer i tuna ki iesolevale j t i re ld usotsusele.

Juhatuse kohusfuse d raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohus tuseks  on  raamatup idamise  aas taaruande koos tamine n ing  6 ig lane es i tamine koosk6 las  Ees t i  hearaamatup idamis tava  nduetega.  Se l le  kohus tuse hu lka  kuu lub  as jakohase s isekont ro l l i sus teemi  ku jundamine ja  t6oshoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esi tamise i lma pettustest  v6i  v igadesttulenevate olul iste vddrkajastamisteta,  asjakohaste arvestusp6him6tete val imine ja rakendamine ning antudt ing imustes  p6h jendatud  raamatup idamis l i ke  h innangute  tegemine.

Audiitori kohustused

Meie  kohus tuseks  on  ava ldada aud i t i  p6h ja l  a rvamust  raamatup idamise  aas taaruande kohta .  v i i s ime aud i t i  l r ib ikoosk6 las  rahvusvahe l is te  aud i teer im iss tandard i tega.  Need s tandard id  n6uavad,  e t  me o leme vas tavuses
eet ikanduetega n ing  e t  me p laneer ime ja  v i ime auo i t i  ldb i  omandamaks poh jendatud  k ind lus tunde,  e traamatup idamise  aas taaruanne e i  s isa lda  o lu l i s i  vddrka jas tamis i .

Aud i t  h6 lmab raamatup idamise  aas taaruandes es i ta tud  arvnd i ta ja te  ja  ava l i kus ta tud  in fo rmats ioon i  koh ta  aud i t it6endusmater ja l i  kogumiseks vajal ike protseduur ide ldbiv i imist .  
' ruenie 

protseduur ide hulk ja s isu s6l tuvad audi i tor io tsus tus tes t ,  sea lhu lgas  h innangust  r i sk ide le ,  e t  raamatup idamise  aas taaruanne v6 ib  s isa ldada pe t tus tes t  v6 iv igades t  tu leneva id  o lu l i s i  vddrka jas tamis i .  As jakohaste  aud i t i  p ro tseduur ide  kavandamiseks  v6 tab  aud i i to r  nender isk ih innangute  tegemise l  a rvesse 6 ige  ja  6 ig lase  raamatup idamise  aas taaruande koos tamiseks  ja  es i tamiseksjuuru ta tud  s isekont ro l l i s t i s teemi ,  ku id  mi t te  se l leks ,  e t  ava ldada arvamust  s isekont ro l l i  tu lemus l ikkuse kohta .  Aud i th6 lmab ka  kasuta tud  arves tusp6h im6te te  as jakohasuse,  juha tuse poo l t  teh tud  raamatup idamis l i ke  h innangutepdh jendatuse ja  raamatup idamise  aas taaruande t j ld ise  es i tus laad i  h indamis t .

Usume,  e t  kogutud  aud i t i  t6endusmater ja l  on  p i i sav  ja  as jakohane meie  arvamuse ava ldamiseks .

Arvamus

Meie  arva tes  ka jas tab  l i sa tud  raamatup idamise  aas taaruanne k6 ig is  o lu l i s tes  osades 6 ig lase l t  S ih tasu tuse p6h ja-
Eest i  Reg ionaa lha ig la  f inan tsse isund i t  se isuga 31 .  de tsember  2008 n ing  se l le l  kuupdeva l  l6ppenud majandusaastaf inants tu lemust  ja  rahavoogus id  kooskOlas  Ees t i  hea raamatup idamis tavaga.

lvar  K i ig
Erns t  & Ba l t i c

A member f  i rm of  Ernst  & young Global
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Trans la t ion  o f  the  Es ton ian  Or ig ina l

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Counci l  of  North Estonia Medical  Centre

we have audi ted the f inancial  statements of  North Estonia Medical  centre,  which comprise the balance sheetas of  31 December 2008, the statements of  income, changes in equi ty and cash f lows for the year then ended,and a summary of  s igni f icant account ing pol ic ies and othei  explanatory notes.  The audi ted f inancialstatements '  which we have ident i f ied on the accompanying pages, are enclosed with the current report .

Managemenf's Responsib ility for the Financla/ sfafemenfs

Management  i s  respons ib le  fo r  the  prepara t ion  and fa i r  p resenta t ion  o f  these f inanc ia l  s ta tements  inaccordance w i th  the  Es ton ian  genera l l y  accepted  account ing  pr inc ip les .  Th is  respons ib i l i t y  inc ludes :  des ign ing ,imp lement ing  and main ta in ing  in te rna l  con t ro l  re levant  to  the  prepara t ion  and fa i r  p resenta t ion  o f  f inanc ia lstatements that  are f ree f  rom mater ia l  misstatement,  whether due to f raud or error;  select ing and apply ingappropr ia te  account ing  po l i c ies ;  and mak ing  account ing  es t imates  tha t  a re  reasonab le  in  the  c i rcumstances .

Aud ito r's R es po n si b i t ity

our  respons ib i l i t y  i s  to  express  an  op in ion  on  these f inanc ia l  s ta tements  based on  our  aud i t .  we conducted  ouraud i t  in  accordance w i th  In te rna t iona l  s tandards  on  Aud i t ing .  Those s tandards  requ i re  tha t  we comply  w i thethical  requirements and plan and perform the audi t  to obtaln reasonable assurance whether the f inancialstatements are f ree f rom mater ia l  misstatement.

An aud i t  invo lves  per fo rming  procedures  to  ob ta in  aud i t  ev idence about  the  amounts  and d isc losures  in  thef inancial  statements '  The procedures selected depend on the audi tor ,s judgment,  including the assessment ofthe  r i sks  o f  mater ia l  m iss ta tement  o f  the  f inanc ia i  s ta tements ,  whether  due to  f raud or  e r ro r .  tn  mak ing  thoser isk assessments,  the audi tor  considers internal  control  re levant to the ent i ty,s preparat ion and fairpresentat ion of  the f inancial  statements in order to design audi t  procedures that are appropr iate in thecircumstances, but not for  the purpose of  expressing an opinion on the ef fect iveness of ' the ent i ty,s internalcontrol '  An audi t  a lso includes evaluat ing the approir iateness of  account ing pol ic ies used and thereasonableness of  account ing est imates made by management,  as wei l  as evaluat ing the overal l  presentat ionof  the  f  inanc ia l  s ta tements .

we bel ieve that the audi t  evidence we have obtained is suf f ic ient  and appropr iate to provide a basis for  ouraud i t  op in ion .

Opinion

In our opinion'  the f inancial  statements present fa i r ly ,  in al l  mater ia l  respects,  the f inancial  posi t ion of  NorthEstonia Medical  centre as of  31 December 2008, and i ts f inancial  performance and i ts cash f lows for the yearthen ended in accordance with the Estonian general ly accepted account ing pr inciples.

SA POHJA.EESTI RHGIONAALHAIGLA
SISSE TULNUD

7
'1 , i;r, i.l

n, L4 Apr i l  2009

lvar  K i ige
Ernst & Y Ba l t i c  AS

A member f  i r rn  of  Ernst  & Younq Global



SA Pdhja-Eesti Rpgionaalhaigla Majandusaasta aruanne 200g

4 JT]IIATUSE JA NoUKOGU ALLKIRJAD MAJAI\DUSAASTA
ARUANDELE

Juhatus

Juhafuse esimees

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Julratuse liige

T6nis Allik

Eve Kafmo

Sven Kfuup

Sergei Nazarenko

Meelis Roosim6gi

Tooma$ Vilosius

Margus Lepik

TatjanarMuravjova

Helle Mii,eltsemees

Liisa-Ly Pakosta

Ester Pruuden

Toomas Varek

14. aprill2009

14. aprill2009

4. aprill 2009

4. aprill 2009

4. aprill 2009
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Ndukogu on juhatuse poolt kqostatud majandusaasta anmnde, mis koosneb tegevusaruandestja
raamatupidamise st ning millele on lisatud audiitori jtireldusotsus, l?ibi vaadanud ja
heaks kiitnud.

Ndukogu

N6ukogu esimees

Ndukogu liige

Ndukogu liige

Ndukogu liige

Ndukogu liige

Ndukogu liige

Ndukogu liige
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