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1. Tervishoiuteenuste ohutu tagamine
2. Ohutu töökeskkonna tagamine
3. Haigla toimimise kindlustamine

Taastusstrateegia mõõdikud
Taastusstrateegiat toetavad mõõdikud ei ole globaalselt, regionaalselt ega ka mi�tte erinevates haiglates 
universaalsed johtuvalt erinevatest epidemioloogilistest piirkondadest, haiglate erinevatest voodifondidest ja 
ravitegevuste profiilidest. 

Regionaalhaigla taastusstrateegia etappide mõõdikud on fikseeritud Covidstaabi poolt ja põhinevad epidemioloo-
gilisel olukorral, Covid-19 patsientide voodikohtade hõivel, piisavatel testimis- ja isikukaitsevahendite varudel ning 
finantsnäitajatel.
Mõõdikute monitoorimine on Covidstaabi või IKJ ülesanne, mis annab aluse jooksvateks taastusmeetmete 
rakenduste otsusteks. Mõõdikute ebasoodne trend seab küsimuse alla taastusmeetmete jätkuva rakenduse 
ning nõuab Covid-staabi (etapp 1) või juhatuse otsust (etapp 2 ja 3) jätkuvatele rakendustele. Taastusstrateegia ei 
defineeri mõõdikute tasemeid rakendusteks, vaid jätab rakendusotsused Covidstaabi /IKJ pädevusse.
Etappidest üleminekul ja tagasiminekul rakendatakse järgnevad mõõdikud:

• Epidemioloogilised prognoosid ja mõõdikud riigis ja regioonis
• Regionaalhaigla Covid-19 EMO ja voodihõive mõõdikud
• IKV ja Covid-19 testide varude mõõdikud
• Raviteenuste defitsiidi mõõdikud
• Kulu- ja tulumõõdikud

Ükski mõõdik ei ole iseseisvalt rakendatav etappide vaheliseks liikumiseks, vaid vaadeldakse IKJ-i ja haigla 
juhatuse poolt koosmõjus teiste mõõdikutega. Finantsmõõdikud on haigla toimimist toetavad indikaatorid.

Regionaalhaigla väljub edukalt Covid-19 pandeemiast,  
infektsioonikontroll on haigla püsiv prioriteet ja tagatud on valmisolek 

mõõdikutepõhisteks taastusetappide vahetusteks.

Regionaalhaigla põhikiri sätestab haigla eesmärgiks osutada oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu 
kõrgekvaliteedilist eriarstiabi ja kiirabi, olla tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja 
järgneva koolituse õppebaasiks ning tegeleda tervishoiualase õppe- ja teadustööga. Taastusstrateegia sätestab 
haigla kõikide eesmärkide astmelise taastamise Covid-19 pandeemia stabiliseerumisel.
Investeerimine inimeste tervisesse on Regionaalhaigla missioon. Seetõttu on kriisist väljumise esimene 
eesmärk taastada infektsioonikontrolli ohutuse printsiipe arvestades võimalikult suures mahus Covid-19 
nakkuspuhangu eel-ne tervishoiuteenuse osutamine. Selleks, et Regionaalhaigla saaks oma missiooni tagada, vajab 
haigla oma suurimat ressurssi, milleks on haigla töötajad ja sellest tulenevalt on töötajate ja töökeskkonna ohutus 
Covid-19 ajastul otse-selt seotud missiooni täitmisega. 

Taastusstrateegia rakendamist juhib strateegia esimeses etapis Covidstaap - haigla strateegilise kriisimeeskonna ja 
operatiivstaabi pinnalt moodustatud ühendstaap, mille ülesanne on haiglaülese tegevuse strateegiline ja 
operatiivne juhtimine.  Taastusstrateegia teises etapis läheb haigla juhtimine tagasi juhatusele ja 
Infektsioonikontrolli juhtrühm (IKJ) jääb juhatusele Covid-19 teemaliste otsuste nõustavaks koguks. Strateegiate 
rakendamisel monitoorib IKJ populatsiooniülest ja piirkondlikku nakkuse levikut läbi taastusstrateegia 
mõõdikute, lepib kokku Terviseameti ja Põhja Meditsiinistaabiga Covid-patsientide raviteekonnad regiooni HVA 
haiglate vahel ja rakendab Covidstaabi loodud ja haigla juhatuse kinnitatud taastusstrateegia.

Põhieesmärgid Regionaalhaigla taastusstrateegia rakendamisel on:
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COVID  
Täisvalmisolek 

Suurendatud 
plaanilise ravi 
võimekus Covid 
viiruse leviku 
tingimustes

Tagatud plaaniline 
ravi täies mahus, 
säilitatud valmisolek 
üksikute  Covid 
patsientide 
teenindamiseks

Taastusstrateegia väljumisetapid
Taastusstrateegia loob raamistiku haiglaüleseks koordineeritud lähenemiseks raviteenuste taastamisel Covid-19 
vii-ruse haiglasisese leviku tõkestamise foonil.

Ühest väljumisetapist teise liikumise otsustavad Covidstaap/IKJ või juhatus sõltuvalt epidemioloogilistest ja Covid 
hospitaliseeritute mõõdikutest ja taastusstrateegia etappidest. Etappide vahel võib toimuda korduvaid edasi-
tagasi liikumisi. 

Tabel 1. Täisvalmisoleku ja väljumisetappide võrdlused:

ETAPP 1 ETAPP  2 ETAPP 3 

CO
VI

D
  

vo
od

ifo
nd KIRO, COVIDO-1, COVIDO-2 

laiendused vastavalt 
eskaleerimiskavadele

KIRO, COVIDO-2, COVIDO-1, 
COVIDO-1-6 avamised ja sulgemised 
vastavalt kavadele. IRO isolaatorid 
on Covid-haigete esmane voodifond.

I ja III IRO isolatsioonipalatid,  
isolatsioonipalatid üksustes.

Di
ag
no

st
i
a • Tehakse erakorralist ja aegkriitilist

diagnosti at
• Tehakse tugeva näidustusega
diagnostilisi uuringuid

• Täismahus

Am
bu

la
to

or
ne

 tö
ö • Piiratud mahus

• Valdavalt läbi kaugvastuvõttude ja
e-konsultatsioonide, e-visiitid

• Jätkuvad kaugvastuvõtud, e-visiit ja
hajutatud füüsilised vastuvõtud

• 30 min vastuvõtuajad: 20
min patsient ja 10 min puhastus

• Patsientide eraldatus 2m distantsil
• Polikliinikute tööaja pikendamine ja

kahes vahetuses töötamine
• Libisev töögraafik, vastuvõtud
8:00-17:00

• Täismahus (töökorraldus sarnaneb
eriolukorra eelse töökorraldusega)

Pä
ev
ar
av
i • Piiratud mahus OHK, SK • Hajutatud päevaravi OHK, SK, TPK • Täismahus

Pä
ev
ak
iru

rg
ia • Peatatud • Eeltestimise juhend

• Hajutatud päevakirurgia eeltestitud
patsientidele

• Patsiendid saabuvad haiglasse 1
tund enne operatsiooni aega

• Operatsioonide vahed 15 min

• Täismahus

St
at

si
on

aa
rn

e 
ra
vi • Piiratud mahus

• Hospitaliseeritakse ainult eeltes� -
tud patsiendid vastavalt mustadele
või puhastele aladele

• Plaanilise ravi ohutu ja astmeline
laiendamine eeltestitud
patsien� -dele

• Plaaniliste hospitaliseerimiste
hajutamine, igale erialale on
eraldatud tööpäeva lõikes
hospitaliseerimiseks  “oma
ajaaken”

• Operatsioonide vahed 15 min

• Täismahus
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O
hu

tu
s • Kõik haiglasse saabujad täidavad

tervisedeklaratsiooni
• Patsientide sissepääs haiglasse on
korraldatud läbi kontrollpunk�

• Plaanilisele ravile saabuvatel pat-
sientidel on korraldatud Covid-tes�
võtmine PKK polikliinikus, kasuta-
vad kaitsemaske

• Kõikide patsientide juures täidetak-
se standardseid ennetusabinõusid
ja personal kasutab IKV-d vastavalt
isolatsioonikategooriale.

• Patsiendiga lähikontaktis (<2m)
töötaja kannab miinimumnõudena
kirurgilist maski

• Ambulatoorsete testim ta patsien-
tide neeluvaatlus ja/või analüüsi
võtmine – tervishoiutöötaja peab
kasutama vähemalt kirurgilist
suu-ninamaski ja visiiri/kaitseprille
(LOR kabinetid, proovide võtmine)

• Haiglas kehtib külastuskeeld ja
pakikeeld

• Füüsiliselt on haiglas kohal mini-
maalne haigla tööks vajalik hulk
töötajaid

• Tööl on ainult haigusnähtudeta
töötajad

• Covid+ kontaktse töötaja isolatsioo-
ni osas teeb otsused infektsiooni-
kontrolli arst

• Personali ja partnerite koosolekuid/
kohtumisi  ei toimu

• Füüsilistele koosviibimistele ee-
listatakse virtuaalseid kohtumisi,
võimalusel kasutatakse kohordipõ-
hist vahetustega töötamist

• Kõikidele haiglasse saabujatele
antakse kirurgiline kaitsemask ja
toimub käte desinfitseerimine
fulajees.

• Statsionaarsete haigete suuline
deklaratsioon võetakse fuajee
registratuuris.

• Ambulatoorsete patsientide
deklaratsioon võetakse
polikliinikute regsitratuurides.

• Personal kasutab IKV-d vastavalt
isolatsioonikategooriale

• Plaanilised stats. AGP patsiendid
eeltestitakse Covid-19 suhtes.

• Erakorraliselt saabuvad patsiendid
on Covid-testi saabumiseni enneta-
vas piisknakkusisolatsioonis (EMOs
või vastuvõtvas osakonnas üksikpa-
latis) ja testitakse
hospitaliseerimisel.

• Haiglas kehtib külastuskeeld
• Patsiendiga lähikontaktis (<2m)

töötaja kannab  kirurgilist maski
• Igal võimalusel rakendub 2 m

distantsi reegel
• Lubatud kuni 10 töötaja kohtumi-

sed, kui on täidetud ohutusnõuded
• Covid+ kontaktse töötaja

isolatsiooni osas teeb otsused
infektsioonikontrolli arst

• Osakonnas läbi viidava visiidi vorm
ja optimaalne koosseis otsustatak-
se keskuse põhiselt

• Haiglas ei peeta suuri konverentse
• Erialased kliinilised konverentsid ja

õpe toimub veebipõhiselt
• Õdede- ja arstitudengite ja

residen-tide õppetöö jätkub
• Koolitustegevus on valdavalt e-õp-

pe põhine
• Tööl on ainult haigusnähtudeta
töötajad

• Kõikide patsientide juures täidetak-
se standardseid ennetusabinõusid
ja personal kasutab IKV-d vastavalt
isolatsioonikategooriale

Ju
ht
im

in

Haigla reageerimist juhib Covidstaap Haigla toimimist ja reageerimist 
juhib juhatus. IKJ nõustab juhatust

Haigla toimimist  juhib juhatus

ETAPP 1 „COVID täisvalmisolek“
Haigla esmast reageerimist Covid-19 pandeemia ajal juhib haigla strateegilise- ja operatiivstaabi ühendstaap 
nimega Covidstaap. Haigla on vahetus koostöös Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi (HO MJ) ja 
Terviseameti kriisi-staabiga ning haiglate koostöö tõhustamiseks Covid-pandeemia aegseks töökorralduseks on 
moodustatud Põhja ja Lõuna Meditsiinistaabid. 

Etapis 1 suunab haigla maksimaalsed ressursid Covid-patsientide vastuvõtmiseks ja ravile, tagab maksimaalse haig-
laülese infektsioonikontrolli, IKVde varud ja testimi võimekuse. Covidstaap töötab välja ravijuhised ja teekonnad 
haigla toimimiseks pandeemia olukorras. Plaanilist eriarstiabi osutatakse piiratud mahus, jätkub täies mahus era-
korralise ravi osutamine. Plaaniliste ravipindade sulgemine, Covid-ravipindade laiendamine, Covid-19 palliatiiv avi 
ressursside laiendamine toimub läbi Covidstaabi otsuste. Kommunikatsiooniteenistus tagab sise- ja väliskommuni-
katsiooni.

ETAPP 1 ETAPP  2 ETAPP 3 
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Regionaalhaigla roll patsientide hospitaliseerimisel regioonis
• Esmase Terviseameti korralduse kohaselt on Covid-19 haiglateks SA Lääne Tallinna Keskhaigla, SA Pärnu Haigla,

SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Regionaalhaigla on Covid-19 patsientide intensiivravikes-
kus põhja regioonis.

• Eriolukorra väljakuulutamise järel toimub patsientide hospitaliseerimine vastavalt Hädaolukorra Meditsiinijuhi
korraldusele, kõik haiglad on valmis vastu võtma ja ravima Covid-patsiente. Regiooni Covid-intensiivravi keskus
on Regionaalhaigla.

Regionaalhaigla töökorraldus
• Haigla toimib vastavalt eriolukorra juhenditele.
• Covid-19 haigete hospitaliseerimine toimub ainult läbi EMO.
• X- ja C-korpus on jaotatud puhasteks ja mustadeks tsoonideks ning vastavateks patsiendi teekondadeks.
• Patsientide logisti a toimub vastavalt kehtestatud „puhastele ja mustadele“ patsiendi teekondadele.
• Testi akse kõiki hospitaliseeritavaid patsiente.
• Haiglas töötab miinimum töötajate hulk, kasutatakse kaugtöö võimalusi. Personal on võimaluste piires jagatud

gruppidesse, kes omavahel kokku ei puutu.
• Haigla toimepidevuseks mittevajalike külastajate (prakti andid, töövarjud, partnerid jt) vastuvõtt haiglas on

peatatud.
• Koolituste, konverentside korraldamine ja nendel osalemine (v.a virtuaalsed lahendused) on peatatud.
• Partnerite töö (R-Kiosk, lillepood, Reval Café) on peatatud.

Etapp 1 Ambulatoorne ravi Päevaravi Statsionaarne ravi

Co
vi

d  
os

ak
on

na
d N/A N/A Covid-profiiliga osakonnad:

• COVIDO-1 (28+9)
• COVIDO-2 (28+9)
• COVID PSÜH (8) (PK VIII osak)
• KIRO I (14)
• vajadusel KIRO III (14)

A
ne

st
es

io
lo

og
ia

kl
iin

ik EMO: 
• EDRT* eraldab triaažitelgi
• Haigusnähtudega patsientid

triaaž toimub telgis
• Rajatakse must ja puhas tsoon
EMOs

• Koostatakse juhised teekondade-
le ja hospitaliseerimistele

N/A EMO: 
• Covid-hospitaliseerimine toimub ainult

läbi EMO
ANE:
• Anesteesiakeskus tagab erakorralise
anesteesia vastavalt Covid-staatusele

• Tagatud on piiratud mahus plaaniline
kirurgia

IRO: 
• Regionaalhaigla on põhja regiooni
Covid+ intensiivravi keskus

• KIRO on Covid+ intensiivravikeskus
• Vajadusel laienetakse IRO III pinnale
• Voodikohtade laiendus vastavalt

plaanile „Intensiivravi vajava
patsiendi hospitaliseerimine
Regionaalhaiglas ning täiendavate
intensiivraviosakondade avamine“

ETAPP 1 „COVID täisvalmisolek“ ravitegevuste kirjeldus

*Dokumendi lõpus on lühendite kirjeldus.
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D
ia

gn
os

ti
ka

kl
iin

ik • Perearstide tellitud Rö- ja
UH-uuringud respiratoorsete
infektsiooni sümptomitega
patsientidele tehakse SA LTKH
tervisekeskuses ja teiste partne-
rite juures.

• Ambulatoorsetele patsientidel
tehakse ainult aegkriitilisi uurin-
guid

• Tellitud uuringute nimekirjad
saadetakse kliinikute ja keskuste
juhtidele eesmärgiga tühistada
või lükata edasi mitte aegkrii-
tilised uuringud. Otsuse teeb
raviarst, fikseerides selle infosüs-
teemi

• Laboris  Covid-testide tege-
miseks molekulaari töövoo
ümberorganiseerimine, tööaja
pikendamine

• Vähenenud veretoodete tarbi-
mise tingimustes organiseerib
verekeskus töö ümber

N/A • Radioloogia osakonnas võetakse
kasutusele Covid-radioloogia ala, kus
tehakse KT, UH ja Rö-uuringud Covid-
kahtlusega või kinnitatud diagnoosiga
patsientidel

• Endoskoopias tehakse uuringuid
elulistel näidustustel

• KIROs ja COVIDOs tehakse Rö- 
ja UH-uuringud kohapealsete
mobiilseadmetega

• EMO Covid-patsientidele tehakse Rö- ja
UH uuringuid mobiilsete seadmetega

Si
se

ha
ig

us
te

 
kl

iin
ik • Kasutatakse maksimaalselt

kaugtöö,  e-konsultatsiooni ja
e-visiitide võimalusi

• E-konsultatsiooni võimaluse
puudumisel toimub patsientid
ja perearstide  konsulteerimine
telefoni ja e-posti teel

• Kardioloogia I-II osakond suletud
• III sisehaiguste osakond suletud

Ki
ru

rg
ia

kl
iin

ik • Päevakirurgia osakond on
suletud, voodifondi kasu-
tavad hospitaliseeritavad
Covid-staatust ootavad
patsiendid

• Plaanilisi päevakirurgilisi
operatsioone ei toimu

• I kirurgia osakond suletud
• III ortopeedia osakond suletud
• Vähendatud voodifondiga töötavad

üld- ja onkouroloogia, naistehaiguste,
uroloogia, pea-kaelakirurgia, neuroki-
rurgia ja kardiotorakaalkirurgia keskused

• Opereeritakse aegkriitilise patoloogiaga
plaanilisi haigeid

• Plaaniliste operatsioonitubade jaotus
vastavalt Covidstaabi otsustele

• Luuakse Covid-operatsioonituba
(tuba 4)

O
nk

ol
oo

gi
a-

 ja
 

he
m

at
ol

oo
gi

a 
kl

iin
ik • Aegkriitili te haigete osas

vastuvõtud jätkuvad.
• Katkestatakse toetavate
ravitegevuste pakkumine
(i/v bisfosfonaadid, i/v
raud jms)

• Katkestatud teenused: autoloogse peri-
feerse vere tüvirakkude siirdamine

Ps
üh

hi
aa

tr
ia

kl
iin

ik • Kasutatakse maksimaalselt
e-konsultatsiooni ja e-visiitid
võimalusi

• Kriitili te ambulatoorsete uurin-
gute osas pakutakse patsiendile
võimalust uuringuid läbi viia
statsionaaris

• Psühhiaatria päevaravi
teenus suletud

• Osutatakse erakorralist ja aegkriitilises
osas plaanilist ravi, kõik hospitaliseerita-
vad patsiendid eeltesti akse

• Plaaniliseks tööks suletud VIII osakond
Covid-osakonnaks 8 voodikohaga

• Psühhiaatriakliiniku statsionaar töötab
mahus 174 psühhiaatriavoodikohta ja 8
Covid-psühhiaatria voodikohta (kokku
182)

Ta
as

tu
s-

 ja
 

pa
lli

ati
iv

ra
vi

 
kl

iin
ik N/A • Piiratud mahus • Statsionaarne ravi jätkub piiratud mahus
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Etapist 1 üleminekul etappi 2 hinnatakse järgmiseid mõõdikuid:

Epidemioloogilised mõõdikud
• Populatsiooniülene 14 päeva kumulatiivne nakatumus on alla 2% ööpäevas

- Allikad TEHIK ja TA andmebaasid
- Uuendatakse T ja R

• COVIDO-1 hõive alla 6 vk ja stabiilses/langevas trendis jooksva 14 päeva lõikes
- S-ke�ttal statistika fail „Vabad ravivoodid“.xlsx
- Kontrollfail: EsTer’i statsionaarimooduli voodite aruanne
- Uuendatakse iga päev 7.30

• COVID III astme intensiivravi osakonna (KIROs) hõive alla 4 vk ja on stabiilses/langevas trendis jooksva 14
päeva lõikes
- S-ke�ttal statistika fail „Vabad ravivoodid“.xlsx
- Kontrollfail: EsTer`i statsionaarimooduli voodite aruanne
- Uuendatakse iga päev 7.30

• Regionaalhaiglasse hospitaliseeritud Covid-19 patsientide arv jooksva 14 päeva lõikes  ≤1 patsient ööpäevas ja
on stabiilses/langevas trendis
- TA MEDSITREP aruandlus
- Uuendatakse iga päev 7.30

• Regionaalhaigla EMOs testitute arv, positiivsete testide arv ja osakaal (osakaal ≤1% jooksva 14 päeva lõikes)
- EMO aruandlus
- Uuendatakse iga päev 9.00

Raviteenuste defitsiidi mõõdikud 

• Raviteenuse (ambulatoorsed, päevaravi, statsionaarsed ravijuhud) osakaal koos 2020 EHK lepingu täitmisega
- Eesmärgiks on likvideerida eriolukorras tekkinud kliinilise töö defitsiit 30.09.2020 100%-lt
- Raviteenuse defitsiidi mõõdikud on erialade kaupa kirjeldatud tabelis „RJ mõõdik 2020,“ mis saadetakse
kliinikute juhtidele e-postiga. Finantsteenistus edastab kliinikute juhtidele aruandeid e-postiga ravijuhtude ja
EHK lepingu täitmise osas 2-nädalase intervalliga.
- Kliinilise töö defitsiidi likvideerimist ambulatoorse, päevaravi ning statsionaarses osas ja 2020 EHK lepingu
täitmist jälgivad kliinikud ning erialakeskused kuupõhiselt.
- Täitmise eest on vastutavad kliinikute juhatajad, kes koordineerivad töökorraldust (sh suvepuhkuseid)
vastavalt eesmärgi täitmisele

Kulu/tulu mõõdikud 

- Ambulatoorsete vastuv. arv vs eelneva aasta sama perioodi päeva keskmine (sh kaugvastuv. osakaal)
- Hospitaliseeritud patsientide arv vs eelneva aasta sama perioodi päeva keskmine
- Radioloogia uuringute arv nädalas
- Laboriuuringute arv nädalas
- RJ arv ravitüübi põhiselt vs eelneva aasta sama periood ja eelarve (kuu)
- Ravitöö summa ravitüübi põhiselt vs eelnev aasta sama periood ja eelarve (kuu)
- Tulude kogumaht vs eelneva aasta sama periood ja eelarve (kuu)
- Tööjõukulud vs eelneva aasta sama periood ja eelarve
- Tööjõukulude juhtimine läbi fondide kasutuse piirangute, uute ametikohtade piirangute, ületundide

Varude mõõdikud

- 2 kuu IKV varu olemasolu, mis arvestab vajadust kogu planeeritavas ravitöö mahus (uuendatakse T)
- Covid-19 testide 1 kuu varu (labori juhataja, uuendatakse T)
- 2 kuu ravimite ja infusioonilahuste varu olemasolu, mis arvestab 50 Covid-juhu raviga  (uuendatakse T)
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ETAPP 2  
„Suurendatud plaanilise ravi võimekus Covid-viiruse leviku tingimustes“
Etapp 2 eesmärk on järk-järgult avada ja seeläbi tagada maksimaalne tervishoiuteenuste kä�ttesaadavus 
Covid-19 leviku tingimustes tagades vajaliku infektsioonikontrolli. Etapp 2 ajaline perspektiiv sõltub pandeemiast nii 
globaalses, regionaalses kui lokaalses vaates. Käesoleval ajahetkel (mai 2020) planeeritakse 2. etapp kuni 2020. 
aasta lõpuni. Johtuvalt Haigekassa langevast finantsvõimekusest tellida raviteenuseid teisel poolaastal, peab 
Regionaalhaigla teenindama maksimaalses mahus esimese poolaasta lepingu tagades ohutu ravi- ja 
töökeskkonna.

Regionaalhaigla roll Covid-patsientide hospitaliseerimisel regioonis:
• Regiooni patsientide hospitaliseerimine toimub vastavalt Hädaolukorra meditsiinijuhi 20.04.20 korraldusele

„Haiglavõrgu arengukava aktiiv avi haiglate ravivõimekuse valmisoleku tagamine Covid-19 pandeemia ajal“.
• Regionaalhaigla on regiooni Covid-intensiivravi keskus. 85% KIRO voodifondi (12/14st) täitumisel suunatakse

edasised III astme intensiivravi patsiendid SA ITK-sse intensiivravile.
• III astme intensiivravi mittevajavad patsiendid suunatakse edasise ravi vajadusel esmalt ravile SA LTKH-sse

vastavalt kokkulepetele.

Raviteekondade kokkulepped Covid-19 pandeemia stabiliseerumise tingimustes: 

SA PÕHJA-EESTI 
REGIONAALHAIGLA

AS LÄÄNE-TALLINNA 
KESKHAIGLA

AS IDA-TALLINNA 
KESKHAIGLA

SA TALLINNA 
LASTEHAIGLA

III ASTME INTENSIIVRAVI 
juhitav ventil tsioon  
(kuni 14 voodikohta)

NAKKUSHAIGUSED (sh 
COVID)  

lapsed ja täiskasvanud

AJUINFARKTI TROMBOLÜÜS LASTEKIRURGIA

STEMI JA ELUOHTLIKUD 
RÜTMIHÄIRED

KARDIOLOOGIA,  
va STEMI JA ELUOHTLIKUD 

RÜTMIHÄIRED

III ASTME INTENSIIVRAVI 
juhitav ventil tsioon  
(kuni 19 voodikohta)

NEONATOLOOGIA

SISEHAIGUSED (sh nefro-, 
pulmo-, endokrino-, gastro-
entero- ja reumatoloogia)

SÜNNITUSABI JA 
GÜNEKOLOOGIA

PEDIAATRIA

INSULT 
(trombektoomia vajadus)

NEUROLOOGIA 
(sh edukalt trombolüüsitud 
või trombolüüsimata insult)

OFTALMOLOOGIA

ONKOHEMATOLOOGIA KIRURGIA (sh uroloogia)

TRAUMA ja ORTOPEEDIA 
(sh põletus)

SÜNNITUSABI JA 
GÜNEKOLOOGIA

VERESOONTEKIRURGIA

NEUROKIRURGIA

NÄO- JA LÕUALUU KIRURGIA

LOR

PSÜHHIAATRIA
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Töökorraldus  etapis 2.
• Ohutuse tagamisel kehtivad etapi 2 põhimõtted.
• EMO suunab edasi SA LTKH-sse Covid-19 patsiendid, kes ei vaja Regionaalhaigla võimekusi.
• Regionaalhaiglasse hospitaliseeritakse juhtiva patoloogia järgi kaasneva Covid-19 nakkusega patsiendid.
• Rakendub kiirtestide jaotus vastavalt juhendile, mida IKJ saab vajadusel muuta.
• Plaanilist tööd laiendatakse maksimaalselt lähtudes testimisvõimekusest.
• Ambulatoorses töös jääb esmavalikuks kaugvastuvõtt eesmärgiga vähendada võimaluste piires

patsientide kohale tulekut. Kaugvastuvõttu võib teha ainult raviarst.

Ambulatoorse töö põhimõtted etapis 2.
• Töökorralduslikud aspektid töötab välja iga kliiniku juhataja koostöös erialakeskustega tulenevalt

edasilükkunud töömahust ning EHK lepingu täitmisest.
• Iga kliinik/erialakeskus tagab meetmed/töökorralduse ambulatoorse töö mahajäämuse likvideerimiseks

30.09.20
• Ärajäänud/edasilükatud vastuvõtud – iga patsient vaadatakse raviarstide poolt individuaalselt üle, võimalusel

jätkatakse kaugvastuvõtuga (vastavalt EHK poolt kehtestatud korrale). Kui vajalik on kohaletulek, siis
edasilük-kunud patsientidele registreeritakse aeg vastuvõtule esmajärjekorras.

• Ohutuse aspektid: hajutatus ootealadel ja võimalusel ka vastuvõtukabinettides, kõik ambulatoorsele
vastuvõtule /päevaravisse tulevad patsiendid kannavad kirurgilisi maske, kõik patsiendid täidavad
tervisedeklaratsiooni peaukse juures olevas triaažis, iga füüsiliselt kohal olnud patsiendi järgselt puhastada
vastuvõtu kabinettides DES lahusega patsiendiga kokkupuutes olnud pinnad.

• Personali IKV ambulatoorsele vastuvõtul – kirurgiline mask, vajadusel kilepõll.
• Füüsiliselt kohal olevate patsientide vastuvõtusessiooni pikkuseks (koos puhastusega) 30 min.
• Patsiendi kutsumiseks kasutada HIS (kutsung registratuuris väljastatud numbri alusel) – v.a

pulmonoloogiapolikliinik.
• Polikliinikute töö E-R kahes plokis: 09:00–12:30 ja 13:00–17:00. Vajadusel ning võimalusel pikendada

polikliinikute tööaega kuni 18:00-ni.
• Koristus polikliinikute üldpindadel – alates 27.04.20 tehakse polikliiniku lõunapausi ajal puhtaks kõik

kontaktpinnad ning õhtul toimub tavapärane koristus.
• Klienditeenindajad ja polikliinikute õendus-hoolduspersonal jälgivad 2+2 nõude täitmist ootealadel.

Voodifondi muutused etapis 2.

COVIDO 1 (KAO I)

Kokku 37 vk,  
sh 9 II astme 
intensiivravi vk

COVIDO 1 (KAO I)

6 II astme 
intensiivravi vk

Tualetiga
üksikpalatid

COVID VOODIFOND PERSONAL/MEHITATUS
Suletakse COVIDO-2 (37 voodikohta) ja avatakse II 
kardioloogia osakond (37 voodikohta).

Vabaneb kirurgiakliiniku ja sisehaiguste kliiniku õendus-
hoolduspersonal, avatakse kirurgiakliiniku osakondi, 
sisehaiguste osakonna personal liigub COVIDO-1.

COVIDO-1 voodifondi vähendatakse vaheseinaga 6 II 
astme intensiivravi voodikohale ja nimetatakse 
COVIDO-1-6 (funktsionaalseks üksus) mis teenindab 
Regionaalhaigla patoloogiaga Covid+ patsiente.

COVIDO-1 ja COVIDO-2 sulgemised/voodifondi 
vähenemised vabastavad sisehaiguste ja 
kirurgiakliiniku personali. 

Avatakse I kardioloogia osakond 31 voodikohaga (3 II astme 
intensiivravi ja 28 tava voodikohta).

I kardioloogia osakonna õendus-hoolduspersonal 
alustab tööd oma osakonnas 31 voodikohaga.

Osakondade isolaatorid
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COVIDO-1-6 allub ülemarstile, osakonnajuhataja on 
intensiivravikeskuse juhataja. Õendus-hoolduspersonal 
komplekteeritakse vastavalt õendusdirektori otsustele.

COVIDO-1-6 haigeid ravivad vastava eriala valvearstid/ 
raviarstid konsulteerides vajadusel IRO valvearstiga 
numbril 2222. 

Teise laine puhangul IKJ ja juhatuse otsusel suletakse 
COVIDO-1-6  ja avatakse COVIDO-1 37 vk
(9  II astme intensiivravi vk ja 28 profiilset vk)

COVIDO-1 voodifondi teenindavad sisehaiguste ja 
kirurgiakliiniku eriarstid ja osakonna õendus-hoolduspersonal 
vastavalt juhatuse jooksvatele otsusele.

Voodikohtade vajadusel üle 37 vk avatakse taas  
COVIDO-2 osakond 37 voodikohta (9 II astme 
intensiivravi ja 28 tava voodikohta). 

COVIDO-2 voodifondi teenindavad III sisehaiguste,  
I kardioloogia osakonna õendus-hoolduspersonal. Juhatuse 
otsusega suletakse veel vähemalt kaks (eelistatud  
on III ortopeedia ja I kirurgia) osakonda ja personal  
suunatakse tööle Covid-osakondadesse.

ETAPP 2 ravitegevuste kirjeldus:  
„Suurendatud plaanilise ravi võimekus Covid-19 viiruse leviku tingimustes“
Plaanilise ravitegevuse taastamine lähtub Terviseameti kehtestatud: “Miinimumnõuded tervishoiuteenuste 
osutaja-tele plaanilise töö taastamiseks Covid-19 epideemia tingimustes” muudetavatest versioonidest 1,2.
Mustamäe korpuse peasissepääsu juures on loodud kontrollpunkt, kus hinnatakse patsiendi nakkusriski. 
Hindamist läbi viiv tervishoiuasutuse töötaja kannab vastavat isikukaitsevahendite komplekti juhul, kui ta ei ole 
kaitstud läbi-paistva barjääriga. Töötaja palub patsiendil teostada käte antiseptika, mõõdab  kontaktivabal 
meetodil patsiendi ke-hatemperatuuri ja hindab respiratoorsete sümptomite olemasolu. Patsiendile antakse 
kandmiseks kirurgiline mask. Patsient ja tema saatja täidavad Covid-19 tervisedeklaratsiooni, tegevused vastavalt 
juhisele.

Ravieelne testimine

1. Plaanilise ravi/protseduuri/uuringu eelse covid-testi näidustuse hindamise, õigeaegse  tellimise ja covid-
staatusest tulenevalt ravi/protseduuri/uuringu teostamise või põhjendatud edasilükkamise  eest vastutab
patsiendi raviarst.

3. Covid-testi positiivse vastuse korral võtab raviarst patsiendiga ühendust ning selgitab patsiendi seisundit. Kui 
haigusnähud on kerged, siis antakse soovitus perearstiga ühendust võtta ning seisundi halvenemisel helistada 
1220 või 112. Plaaniline ravi lükkub edasi patsiendi tervenemiseni, minimaalselt 14 päeva.

4. Ambulatoorsele vastuvõtule saabujaid ei testita (v.a AGP). Patsient kannab kirurgilist maski. Personal kannab 
kirurgilist maski lähikontaktil patsiendiga ja muid kaitsevahendeid vastavalt standardsetele ohutusnõuetele 
(kehavedelikega kokkupuutel kilepõll või kittel).

5. Covid-eeltest tehakse alati enne AGP-sid. Kui testi ei ole võimalik teha, siis tuleb kasutada IKV (FFP3 
respiraator, pritsmekindel kittel, kindad, kaitseprillid või visiir).

6. Aerosoole genereerivad protseduurid Regionaalhaiglas on:
• elustamine
• hingamiskotiga maskventilatsioon
• jugaventilatsioon
• hingamisteede aspireerimine
• trahhea intubatsioon ja ekstubatsioon
• mi�tteinvasiivne ventilatsioon, ka CPAP
• kõrgsagedusega ventilatsioon (HFOV)
• trahheostoomia rajamine
• bronkoskoopia
• söögitorukaudne ehhokardiograafia

1 Vt htt s://delta.regionaalhaigla.ee/dhs/faces/jsp/dialog/container.jsp#hIrDToHF
2
 Vt https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/

miinimumnouded_tervishoiuteenuste_osutajatele_plaanilise_too_taastamiseks_covid-19_epideemia_jargsetes_tingimustes_27.05.2020_viimane.pdf

COVIDO-1-6 teenindab Regionaalhaigla patoloogiaga 
Covid+ patsiente.

COVIDO-1-6 teenindab Regionaalhaigla patoloogiaga 
Covid+ patsiente.
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• seedetrakti endoskoopilised protseduurid
• kirurgilised protseduurid kus kasutatakse aerosoole genereerivaid tehnikaid
• Suure pealevooluga hapnikravi (HFNC - high flow nasal oxygen cannula)
• post-mortem protseduurid, kus kasutatakse aerosoole genereerivaid tehnikaid

9. Testimise järgselt Covid-positiivsel patsiendil, kellel on planeeritud endoskoopiline uuring ja uuringut ei ole
võimalik  edasi lükata,  teostatakse uuring operatsioonitubades 2, 3 või 4 (alarõhu režiimil).
Kiirtesti (Cepheid) kasutus jääb peamiselt erakorraliste haigete Covid-staatuse määramiseks enne
statsionaarsele ravile või erakorralisele raviprotseduurile suunamist.

ETAPP 2 Ambulatoorne ravi Päevaravi Statsionaarne ravi

CO
V

ID
 o

sa
ko

nn
ad N/A N/A COVID profiiliga osakonnad:

• Suletakse COVIDO-2 (28+9)
• Jätkab COVIDO-1 (28+9)
• Mahtude langemisel suletakse COVIDO-1
• Covid+ haiged hospitaliseeritakse IRO I ja III

isolaatoritesse
• Vajadusel avatakse COVIDO-1-6
• COVIDO-PK (4) (PK VIII osak)

A
ne

st
es

io
lo

og
ia

 k
lii

ni
k EMO: 

• Haigusnähtudega patsientide triaaž
toimub telgis

• Säilivad must ja puhas tsoon EMO-s,
toimivad juhised teekondadele ja
hospitaliseerimistele

• Kiirtestimine suureneb seoses EMO
visiitide kasvamisele

N/A EMO:
• Covid hospitaliseerimine toimub ainult läbi
EMO

ANE:
• Anesteesiakeskus tagab erakorralise anes-
teesia vastavalt Covid-staatusele

• Tagatud on plaanilise kirurgia mahtude
tõstmine vastavalt Covidstaabi ja juhatuse
otsustele

IRO: 
• IRO I jätkab Covid+ patsientide raviga
• Covid+ ravimahtude suurenemisel (12/14

vk täitumisel) võetakse kasutusele SA ITK
intensiivravi voodifond

• Covid+ ravimahtude vähenemisel minnak-
se üle I ja III IRO (3+3) isolaatoritele

D
ia

gn
os

ti
ka

 k
lii

ni
k Radioloogia

• Covid-radioloogia säilitatakse, kuni EMOs Covid musta ja puhta tsooni kasutamise lõpuni.
• Raviarstid ei tühista edasisi radioloogilisi uuringuid. Diagnosti akliinik avab radioloogiliste uuringute lisaajad varem tü-
histatud uuringute registreerimiseks. Raviarstid võivad vajadusel patsientide uuringuid edasi lükata selleks, et aegkriitilisi 
uuringuid varem teha.
• Radioloogiakeskus läheb järk-järgult üle  kriisieelse täismahu teenindamisele, arvestusega, et Covid- radioloogia säilitamine 
vähendab uuringute tegemise ressurssi umbes 15%
• Perearstid suunavad Covid+ ultraheli ja radioloogia uuringutele SA LTKH tervisekeskusesse ja teiste teenusepakkujate juurde
• Taastatakse  kliinilised-radioloogilised koosolekud kuni 10 osavõtjaga
Labor
• Osa verevõtmist ja Covid-testide võtmise viiakse patsientide hajutamiseks haiglast välja - proovivõtu koht haigla ees.
• Molekulaari töövoo ümberorganiseerimine, erakorraliste ja plaaniliste patsientide testimise korraldamine.
• Labori inimressursi kaardistus arvestades molekulaari töövoo kolmekordistumist, vajadusel lisapersonali palkamine 
(sõltub, kui pikalt ja keda edaspidi testitakse).
Verekeskus
• Doonorifoorum taasavatakse koos ostukeskuste avamisega riigi väljumisplaani kohaselt.
• Verevajaduse suurenemisel suurendatakse väljasõitude arvu.
• Kutse asutustele tulla Ädala tänavale.
• Akti eeritakse pikemad, kahe vahetusega tööpäevad.
Patoloogia
• Tagab kõikide tellitud uuringute teostamise.
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ETAPP 2 Ambulatoorne ravi Päevaravi Statsionaarne ravi
Ki

ru
rg

ia
kl

iin
ik • E-konsultatsioonide ja e-visiitide osakaa-

lu suurendamine esmaste ja korduvate
patsientide puhul, vajadusel ja võimalu-
sel eelnevad uuringud, analüüsid teha
perearsti juures

• Esmasele visiidile registreeritakse pat-
siente e-visiidi kaudu erialadel, kus see
on võimalik

• Korduvate patsientide konsulteerimine
kaugtööna

• Veresoontekirurgias rakendub e-visiit ja
e-konsultatsioon

• E-konsultatsiooni võimaluse puudumisel
(üldkirurgia, neurokirurgia), toimub
perearstide konsulteerimine:
-telefoni teel: helistamisel
kõnekeskusesse  suunatakse kõne
vastava eriala polikliiniku registratuuri,
kus sel päeval polikliinikus olev
arst konsulteerib ja korraldab
edasise diagnos� ka ja raviplaani.
-e-posti teel: onkokirurgia@
regionaalhaigla.ee, üldkirurgia@
regionaalhaigla.ee  neurokirurgia@
regionaalhaigla.ee günekoloogia@
regionaalhaigla.ee
ortopeediapolikliinik@regionaalhaigla.ee
Perearstid saadavad vastavale aadressile
kirja e-konsultatsiooniks (kehtib
saatekirjana, mille alusel avatakse EsTeris
arve ja ravijuht), kaugtööna nõustatakse
perearsti või korraldatakse patsiendile
edasine uuringute, raviplaan

• Vastuvõtud toimuvad võimalusel kl 9:00-
18:00, vastuvõtuaja pikenemisega peab
olema tagatud ka teiste struktuurüksuste
teenuse kä� esaadavus sel ajal (labor,
piltdiagnosti a, anestesioloogi v/v,
funkts.diagnosti a)

• Visiidi kestuse pikenemisega tuleb esita-
da taotlus HK-le hinnamudeli muutmi-
seks

• Füüsilise vastuvõtu hajutamine: 2
patsienti tunnis  (30 min sisaldab töö-
pindade desinfitseerimi t); kui vastuvõtu
kestuseks saab 20 min, siis iga patsiendi
füüsilise visiidi järgselt on 1 kaugtöö- või
e-visiit

• Erinevatel erialadel on välja töötatud
töökorraldus vastavalt eriala spetsiifi ale

• Avatakse päevakirurgia
• Esimene faas: tööd alustab 2

operatsioonituba, 10-15
patsienti päevas

• IKV kasutusel lähtuda  vas-
tavalt haiglas kehtestatud
nõuetele (AGP juures on
kirurgilisel brigaadil kohustus
kasutada FFP3 respiraatorit)

Ravivoodite ja operatsioonitubade järk-
järguline taasavamine plaaniliseks tööks:
• iganädalaselt suurendatakse plaaniliseks
tööks e� enähtud operatsioonitubade
arvu,   erialaline jaotus lepitakse kokku
iganädalaselt, sõltuvalt ootel olevatest ravi
vajavate patsientide arvust

• 20.04.20 naistehaiguste osakonnas avatak-
se 26 vk, neist 20 põhiprofiili a ravivoodit
ja 6 V102 intensiivravi II astme ravivoodit

• 20.04.20 üld- ja onkouroloogia osakonnas
avatakse 22 vk, neist 16 põhiprofiili a vk ja
6 V102 intensiivravi II astme vk

• 27.04.20 avatakse I kirurgia osakonnas 25
vk

• 28.04.20 avatakse päevakirurgia osakond
• 29.04.20 avatakse PKK osakonnas 30 vk
• 04.05.20 avatakse neurokirurgia osakon-

nas 28 vk
• Järk-järguline plaaniliste operatsioonide

mahu suurendamine (sh liigeste endopro-
teesimised,  suuremahulised onkoloogili-
sed ja kardiokirurgilised operatsioonid, mis
vajavad III astme intensiivravi   planeeri-
mist koostöös intensiivravi keskusega).

• Pärast COVIDO-1  voodikohtade vähen-
damist avada esimesel võimalusel III
ortopeedia osakond, suurendada avatud
voodite arvu  kardiokirurgias, veresoonte- 
ja rindkerekirurgias

• Operatsioonidel kasutatakse IKV vasta-
valt  kehtestatud juhendile - kuid AGP-l
rutiinselt on kasutusel  kirurgiline mask
või respiraator, visiir või prillid, suitsuimur,
laparoskoopilistel operatsioonidel spet-
siaalsed suitsufiltrid

• Operatsioonitoas viibib  vaid minimaalselt
vajalik ja antud operatsiooniga seotud
personal ning kõigi nende suhtes kehtib
kohustus kanda IKV-d

• Patsiendid viibivad haiglas  postoperatii -
ses perioodis võimalikult lühikest aega

• Operatsioonitubade kasutusaja pikenda-
mise vajadus  selgub pärast ülevaate saa-
mist EHK lepingu täitmisest (vajab ka teiste
struktuurüksute tööajakava muutmist)

O
nk

ol
oo

gi
a-

 ja
 

he
m

at
ol

oo
gi

a-
 

kl
iin

ik • Jätkuvad E-konsultatsioonid
• Jätkuvad kaugtöö korras vastuvõtud
• Taastatakse  füüsilisi vastuvõ� e
• Taastatakse polikliiniliste vastuvõttude
maht kuni  kõik kliiniku arstid on poliklii-
nilistel vastuvõttudel füüsiliselt kohal

• Tõstetakse ravimahte.  Lisaks
aktiiv avile (i/v keemia- ,
bioloogiline-, immuun- ja
hormoonravi)  taastatakse
toetavad ravitegevused (i/v
bisfosfonaadid, i/v raud jms)

• Taastub autoloogne vereloome tüvirakku-
de siirdamine

• Taastub täies mahus kiiritusravi

Ps
üh

hi
aa

tr
ia

kl
iin

ik • Eelistuses e-vastuvõtud, vajadusel kutsu-
takse patsient kohale

• Ambulatoorsed psühholoogilised uurin-
gud korraldatakse vajadusel statsionaari
pinnal

• Päevastatsionaari voodifond
jääb suletuks kuni pandeemia
olukorra normaliseerumiseni

• Ravi korraldatakse ambula-
toorset või statsionaarselt

• Psühhiaatriakliiniku statsionaar jätkab 174
psühhiaatriavoodi ja 8 Covid-psühhiaatria
voodiga (kokku 182) tavapärase 200 ase-
mel

• Covid-riski vähenemisel jääb avatuks 4
Covid-voodit  ja taasavatakse 16 suletud
voodit, psühhiaatriakliiniku statsionaar jät-
kab 190 psühhiaatriavoodi ja 4 Covid-voo-
diga (kokku 194) tavapärase 200 asemel
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ETAPP 2 Ambulatoorne ravi Päevaravi Statsionaarne ravi
Si

se
ha

ig
us

te
 k

lii
ni

k • Ambulatoorse töö laiendamine
hajutamise tingimustes

• E-konsultatsioonide jätkamine, tekivad
vajadusel e-visiidid, mille käigus tulevad
patsiendid kohale, võimalik eelnevalt
planeerida ja hajutada

• Digiregistratuuri avamisel avatakse nii
kaugvastuvõtu märkega kui ka patsiendi
kohaletulekuga aegu

• Kaugvastuvõttude t tekivad vastuvõtud,
kui probleemi ei ole võimalik lahendada
kaugvastuvõtuga

• Vahel on õigem esmane vastuvõtt teha
kaugvastuvõtuna, tellida analüüsid
ja uuringud ning siis tuleb patsient
kohale. See selgub  e-konsultatsioonide
tulemusena, krooniliste patsientid
puhul kaugvastuvõtuga

• Ambulatoorse tööaja pikendamine
polikliinikus 08.00-18.00

• Erialadel välja töötatud töökorraldus
vastavalt eriala spetsiifi ale

• Erialadel välja töötatud töökorraldus
erialaspetsiifili te uuringute teostamiseks

• Päevaravi laiendatakse
vastavalt patsientid
kliinilisele seisundile

• Reumatoloogiliste
patsientide bioloogiliseks
raviks kell 08.00-10.00 on
vajalik apteegi valmisolek
alustada varem, ravim
tellitakse eelmisel päeval

• Keemiaravi päevaravi pinnal
käivad patsiendi tulevad
hommikul 08.00-10.00
ja alates 15.00. Patsiente
on  vähe (1-5) ja  nad on
hajutatud

• Suletakse COVIDO-2
• Avatakse ravitööks II kardioloogia osakond
• Kardiokirurgia osakonnas säilivad
kardioogia erialale 8 kardioloogilist vk ja 2
II astme intensiivravi vk

• 90% ja suurema  erakorralisusega
erialad (sisehaigused, neuroloogia,
pulmonoloogia, gastroenteroloogia)
planeerivad 1 plaanilise patsiendi nädalas
(patsiente võib lisanduda  10% plaaniliste
patsientide dekompenseerumisest ja
erakorraliseks muutumisest)

• Madalama erakorralisusega erialad
planeerivad vastavalt voodikohtade arvule

• Neuroloogia lisakohad (4vk) IX korrusel
saab avada koos III sisehaiguste
osakonnaga

• Covidstaap ja juhatus otsustavad millal
taasalustatakse I kardioloogia osakonna
tööga ja mis mahus

Ta
as

tu
s-

 ja
 p

al
lia

ti
iv

ra
vi

 k
lii

ni
k • Taastusraviarstide, valu- ja palliatiiv avi- 

arstide vastuvõtt eelistatult kaugvastuvõ-
tu vormis, vajadusel kutsutakse patsient
füüsilisele vastuvõtule

• Taastusteraapiate planeerimisel piiratak-
se terapeudiga kontaktis tehtavate teraa-
piate arvu, kombineeritakse võimalusel
kaugteraapiatega (videoteraapiad) ja
patsiendi iseseisva tööga kodus + telefo-
nimonitooring

• Taastusteraapiate vastuvõtuaeg pikenda-
takse kella 18-ni.

• Amb taastusravi Mustamäe korpuses
taastub ainult väga piiratud mahus
(peamiselt vaagnapõhjateraapia, mida
on võimalik teha ruumis 1196, rühma-
teeningute ruumis või rühmatreeningute
“konteineris”),

• Sõle amb osakonna kolimine mai lõpus
Hiiu 44 korpusesse II korrusele, millega
püütakse taastada vähemalt 70% maht

• Jätkatakse plaaniliste taastusravi patsien� -
de vastuvõtmist sarnase skeemi järgi, mis
sise- ja kirurgilistel erialadel.

• Järelravi- ja õendusabikeskuses jätkub
täismahus tavapärane tegevus nagu enne
eriolukorda ja eriolukorra ajal

• Taasalustatakse Hiiu korpuses hommikuste
koosolekutega, kuid suures saalis
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ETAPP 3 „Tagatud täies mahus plaaniline ravi säilitades valmidus üksikute 
Covid-patsientide teenindamiseks“
Etapp 3 eesmärk on tagada maksimaalne tervishoiuteenuste kä�ttesaadavus Covid-19 pandeemia taandumise tin-
gimustes tagades infektsioonikontrolli kõikides ravitegevustes. Etapp 3 ajaline perspektiiv sõltub pandeemia 
taandumisest nii globaalses, regionaalses kui lokaalses vaates. Eelduseks kolmandasse etappi sisenemisel on vaid 
üksikud ja enamalt identifitseeritud Covid-19 juhud plaanilises ravis. Valmidus erakorraliste Covid-19 patsientide 
teenindamiseks peab olema jätkuvalt tagatud. Indikatiivne hinnang 3. etapile üleminekuks seisuga 01.05.2020 on 
alates 2021. aasta algusest. 

Patsientide testimise vajadus sõltub epidemioloogilisest olukorrast, Terviseameti korraldustest ning Regionaalhaigla 
sisemisest riskihinnangust. 

Regionaalhaigla roll Covid+ patsientide hospitaliseerimisel regioonis:
• Regiooni patsientide hospitaliseerimine toimub vastavalt Terviseameti korraldusele
• Regionaalhaigla intensiivravi tagab Covid-patsientide ravi IRO isolaatorkohtadel (I ja III IRO)
• Intensiivravi mittevajavad patsiendid suunatakse edasise ravi vajadusel LTKHsse

Etapist 2 üleminekul etappi 3 hinnatakse järgmiseid mõõdikuid:

Epidemioloogilised mõõdikud
• Populatsiooniülene jooksva 14 päeva kumulatiivne nakatumus on alla 0,5 % ööpäevas

- Allikad TEHIK ja TA andmebaasid
- Uuendatakse T ja R

• COVID III astme intensiivravi osakonna (I ja III IRO isolaatorid) hõive alla 2 vk ja on stabiilses/langevas trendis
jooksva 14 päeva lõikes
- S-ke� al stati ti a fail „Vabad ravivoodid“.xlsx
- Kontrollfail: EsTer’i statsionaarimooduli voodite aruanne
- Uuendatakse iga päev 7.30

• Regionaalhaiglasse hospitaliseeritud Covid-19 patsientide arv jooksva 14 päeva lõikes  ≤0,2 patsienti ööpäevas
ja on stabiilses/langevas trendis
- TA MEDSITREP aruandlus
- Uuendatakse iga päev 7.30

• Regionaalhaigla EMOs testitu e arv, positiivsete testide arv ja osakaal (osakaal ≤0,2% jooksva 14 päeva lõikes)
- EMO aruandlus
- Uuendatakse iga päev 9.00

Varude mõõdikud

- 2 kuu IKV varu olemasolu, mis arvestab vajadust kogu planeeritavas ravitöö mahus (uuendatakse T)
- Covid-19 testide 1 kuu varu (labori juhataja, uuendatakse T)
- 2 kuu ravimite ja infusioonilahuste varu olemasolu, mis arvestab 50 Covid-juhu raviga  (uuendatakse T)

Mitmed teaduslikud raportid sh Kissler, Science, 14. April, 2020 prognoosivad jätkuvaid Covid-19 nakkuslaineid ja 
nendele kiire reageerimine jääb IKJ ülesanneteks. Riigi taastuskavas rakenduvad leevendusmeetmed võivad 
lähemal ajal tekitada järgnevaid nakkuslevikuid, millele Regionaalhaigla peab adekvaatselt reageerima.

Etappidesse 2 ja 1 tagasiminekut otsustab haigla juhatus konsulteerides IKJ/Covidstaabiga ja kõiki mõõdikuid 
vaadeldakse summeeritult. Väiksemad piirkondlikud nakkuspuhangud, mis tõstavad uushaigestumiste hetkelist 
tõusu, ei mõjuta taastusprotsesse, küll aga pidevas negatiivses trendis mõõdikud. Terviseameti valmisoleku 
korraldus 20.04.2020 (Haiglavõrgu arengukava (HVA) aktiivravi haiglate ravivõimekuse valmisoleku tagamine 
Covid-19 pandeemia ajal) TTOdele annab 50% Covid-19 ravivõimekuste taasteajaks 72 tundi ja täielikuks 
valmisoleku taastamiseks 7 päeva. Tagasiliikumistel taastuvad vastavalt etapp 2 ja etapp 1 ravikorraldused haiglas.
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Koostajad:

Väljumisstrateegia on koostatud Regionaalhaigla Covidstaabi ja kliinikute juhatajate koostöös.

Aivi Karu, tugitegevuste juhi asendusliige
Pille Mukk, arstlike tegevuste juhi asendusliige
Kristiina Põld, EMO tegevuse juhi asendusliige
Kristel Päro, infektsioonieksperdi asendusliige
Katre Zirel, õendustegevuste juhi asendusliige

Mait Altmets, infektsiooniekspert
Kristo Erikson, intensiivravi juht
Aleksei Gaidajenko, õendustegevuste juht
Maris Lillep, logipidaja
Lilian Lääts, kiirabi tegevuste juht
Andra Migur, kriisinõunik
Vassili Novak, EMO tegevuste juht
Agris Peedu, tugitegevuste juht
Helis Pokker, arstlike tegevuste juht
Markko Pärtelpoeg, arstlike tegevuste tugijuht
Peep Talving, Covidstaabi juht
Laivi Uuetoa, logipidaja

Kaire Aadamsoo, psühhiaatriakliiniku juhataja
Sergei Kagalo, anestesioloogiakliiniku juhataja
Leonhard Kukk, kirurgiakliiniku juhataja
Merike Luman, sisehaiguste kliiniku juhataja
Äli Roose, diagnostikakliiniku juhataja
Pille Sillaste, taastus- ja palliatiivravi kliiniku juhataja kt
Vahur Valvere, onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja
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Lühendid:
AGP Aerosoole genereeriv protseduur  

ANE Anesteesiakeskus  

COVID+ Covid positiivne 

COVIDO Covid-patsientide osakond  

CPAP Continuous positive airway pressure 

EDRT Emergency Disaster Relief Team
EHK Eesti Haigekassa  

EMO Erakorralise meditsiini osakond  

HIS patsiendi kutsungisüsteem registratuuris 
väljastatud numbri alusel   

HFOV kõrgsagedusega ventil tsioon
HO MJ (Terviseameti) hädaolukorra 

meditsiinijuhi
HVA Haiglavõrgu arengukava  

IKV Isikukaitsevahend  

IRO Intensiivravi osakond  

ITK SA Ida-Tallinna Keskhaigla 

i/v Intravenoosne  

KIRO Covid-patsientide intensiivravi osakond  

KT Kompuutertomograafia  

LOR  Kõrva-nina-kurguarst 
LTKH SA Lääne-Tallinna Keskhaigla   

MEDSITREP  Medical Situation Report  

N/A  Not Applicable 

OHK Onkoloogia- ja hematoloogia kliinik  

PKK  Pea- ja kaelakirurgia keskus  

RJ  Ravijuht  

Rö Röntgenuuring 

SK  Sisehaiguste kliinik  

TA  Terviseamet  

TEHIK Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 

TPK  Taastus- ja palliatiiv avi kliinik  

TTO  Tervishoiuteenuse osutaja  

UH  Ultraheliuuring  Vk - Voodikoht



Lisa 1. Mõõdikute kirjeldus

Nr Mõõdik Selgitus Eesmärk Jälgimise 
sagedus

Jälgija Ülevaate koostaja

Epidemioloogilised mõõdikud

1 Populatsiooniülene 14 
päeva kumulatiivne
nakatumus ööpäevas 
14 päeva lõikes

Positii sete testide
osakaal kogu testide
hulgas ööpäevas

Etappi 2 liikumisel < 2 % jooksva 14 päeva lõikes
Etappi 3 liikumisel < 0,5% jooksva 14 päeva lõikes

T, R Covidstaap/IKJ
juhatus

Andra-Maris Post

2 Covid+ patsientide
arv  jooksva 14 päeva 
jooksul

Covid osakonna 
voodihõive

Stabiilne/langev trend ja
Etappi 2 liikumisel < 6vk jooksva 14 päeva lõikes
Etappi 3 liikumisel < 3vk jooksva 14 päeva lõikes

T, R Covidstaap/IKJ
juhatus

Andra-Maris Post

3 COVID III astme 
intensiivravi osakonna 
hõive 14 päeva jooksul

Covid+ III astme 
intensiivravi patsientide
arv

Stabiilne/langev trend ja
Etappi 2 liikumisel < 4vk jooksva 14 päeva lõikes
Etappi 3 liikumisel < 2vk jooksva 14 päeva lõikes

T, R Covidstaap/IKJ
juhatus

Andra-Maris Post

4 Regionaalhaiglasse 
hospitaliseeritud 
COVID-19 patsientide
arv 14 päeva lõikes

Hospitaliseeritud 
Covid+ patsientide arv 
ööpäevas jooksva 14 
päeva lõikes

Stabiilne/langev trend ja
Etappi 2 liikumisel jooksva 14 päeva lõikes  ≤1 patsient 
ööpäevas;
Etappi 3 liikumisel ≤0,2 patsienti ööpäevas

T, R Covidstaap/IKJ
juhatus

Andra-Maris Post

5 Regionaalhaigla 
EMOs testitu e arv, 
positii sete testide arv 
ja osakaal 14 päeva 
lõikes

Positii sete testide arv 
ja osakaal

Etappi 2 liikumisel osakaal ≤1% jooksva 14 päeva lõikes
Etappi 3 liikumisel osakaal ≤0,2% jooksva 14 päeva lõikes

T, R Covidstaap/IKJ
juhatus

Andra-Maris Post

Nr Mõõdik Selgitus Eesmärk Jälgimise 
sagedus

Jälgija Ülevaate koostaja

Tulud

6 Ravijuhtude plaan RJ arv erialapõhiselt 
ravitüübi�

Tagada EHK lepingu 
täitmine.

RJ arv kuus (nii tagasivaade kui 
ka eesmärgid)

Iga 2 nädala 
järel teisipäeval

Juhatus;
Covidstaap/IKJ;

Viktoria Jesjutina

7 Ambulatoorsete 
vastuvõttude arv

Visiitide arv keskuste/ 
üksuste põhiselt 
võrdluses 2019. a 
tegelikuga (perioodi 
keskmine)

Tagada 2020.a töö 
vähemasti 2019. a mahus.

Visiitide arv nädalas (nii 
tagasivaade kui ka eesmärgid)

Iga nädal 
teisipäeval

Juhatus; 
Covidstaap/IKJ; 
kliinikute juhid; 
keskuste juhid; 
kliinikute 
õendusjuhid

Ljudmila Labzina



Nr Mõõdik Selgitus Eesmärk Jälgimise 
sagedus

Jälgija Ülevaate koostaja

8 Päevaravil viibinute arv 
(sh hospitaliseerituid)

Ravil viibinute arv 
kliinikute/ keskuste 
lõikes

Tagada 2020.a töö 
vähemasti 2019. a mahus.

Ravil viibinute arv nädalas (nii 
tagasivaade kui ka eesmärgid)

Iga nädal 
teisipäeval 

Juhatus; 
Covidstaap/IKJ; 
kliinikute juhid; 
keskuste juhid; 
kliinikute 
õendusjuhid

Ljudmila Labzina

9 Statsionaari 
hospitaliseeritud 
patsientide arv

Hospitaliseeritute arv 
kliinikute/ keskuste 
põhiselt võrdluses 
2019. a tegelikuga 
(perioodi keskmine)

Tagada 2020. a töö 
vähemasti 2019. a mahus.

Hospitaliseeritute arv (sh 
erakorraliselt), lahkunute arv 
ja ravil viibinute arv nädalas 
(tagasivaade, hospitaliseeritute 
arvu puhul ka eesmärgid)

Iga nädal 
teisipäeval

Juhatus; 
Covidstaap/IKJ; 
kliinikute juhid; 
keskuste juhid; 
kliinikute 
õendusjuhid

Ljudmila Labzina

Kulud

10 Uued ameti ohad 2020. a eelarve 
koostamise raames 
avaldatud soovid

Püsida 2020. a eelarves. Uute ameti ohtade loomine 
toimub situatsioonipõhiselt.

Iga kuu 3. 
tööpäeval 
peale töötasu 
maksmist. 

Juhatus Gerd Koorits

11 Ületunnid Tegelik ületundide arv 
ametiliigiti kliinikute/ 
keskuste lõikes

Püsida 2020. a eelarves. Ületundide arv ei tohi ületada 
2019. a tegelikke ületunde. 
Üksustes, kus eksisteerivad 
ületunnid üle 1,0 täidetud 
ameti oha ulatuses, 
tuleb üksuse juhil ja 
personaliteenistusel anda 
ülevaade ületundide põhjusest. 
Juhul kui ületunde on võimalik 
vähendada värbamise teel, tuleb 
seda teha. 
Ületundide osas teeb 
otsuse finantsjuht koos 
personalidirektoriga. Uute 
ameti ohtade avamine senise 
skeemi alusel.

Iga kuu 3. 
tööpäeval 
pärast töötasu 
maksmist.

Juhatus Gerd Koorits

12 Personalikulude eelarve Personalikulude eelarve 
täitmine ametiliigi

2020.a eelarve täitmine 
proportsionaalselt töö 
mahuga

2020. aasta vastava perioodi 
eelarve.

Iga kuu 3. 
tööpäeval 
pärast töötasu 
maksmist.

Juhatus; Kadi Tukkia



Nr Mõõdik Selgitus Eesmärk Jälgimise 
sagedus

Jälgija Ülevaate koostaja

13 Materjalikulude eelarve Juhatuse otsusega 
üksustele kinnitatud 
eelarved

Eelarve täitmine peab 
olema korrelatsioonis 
teenuste osutamisega.

2020. aasta vastava perioodi 
eelarve (korrigeeritud mahtude 
muutusega). Kuupõhise 
eelarve ületamise eelduseks on 
nõusolek finantsjuhilt.

Iga kuu 
5. tööpäeval
pärast
20. kuupäeva

Juhatus; 
Covidstaap/IKJ; 
kliinikute juhid; 
keskuste juhid; 
kliinikute 
õendusjuhid

Tiina Tamla

Varud

14 IKV varud IKV varude jäägi pidev 
monitooring

Tagada haigla tegevuse 
ladusaks toimimiseks 
vähemalt 2 kuu  varu.

2 kuu IKV varu olemasolu, 
mis arvestab vajadust kogu 
planeeritavas ravitöö mahus

Iga nädal 
teisipäeval

Juhatus;
Covidstaap/IKJ

Tiina Tamla

15 Covid-19 testide varu Covid testide jäägi 
pidev monitooring

Tagada haigla tegevuse 
ladusaks toimimiseks 
vähemalt 1 kuu  testide
varu.

PCR testide arv, Seegene testide
arv, Roche testide arv, Cepheid 
testide arv

Iga nädal 
teisipäeval

Juhatus;
Covidstaap/IKJ

Marge Kü�

16 Ravimite ja 
infusioonilahuste varu 
olemasolu

Ravimite ja 
infusioonilahuste pidev 
monitooring

Tagada haigla tegevuse 
ladusaks toimimiseks 
vähemalt 1 kuu  ravimite 
ja infusioonilahuste varu 
vähemalt (COVID I ja KIRO 
täismahus hõivatusega) 
patsientidel

Covid + patsientide raviks 
vajalike  kokku lepitud ravimite 
laojääk

Iga nädal 
teisipäeval

Juhatus;
Covidstaap/IKJ

Kristjan Kongi

Koondeelarve

10 Koondeelarve täitmine Nõukogu poolt 
kinnitatud 2020. a 
eelarve.

Püsida 2020.a eelarves Püsimine 2020. aastaks 
planeeritud tegevustulemi 
tasemel.

Iga kuu 
5. tööpäeval
pärast
20. kuupäeva

Juhatus;
nõukogu

Monica Kirspuu-Uik
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