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1 TEGEVUSARUANNE

SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi: Regionaalhaigla) on tervishoiuasutus, mille
pdhitegevuseks on osutada eriarstiabi valdaval enamikul arstlikest erialadest, olla
tervishoiutootajate diplomieelse ja ttiienddppe baasiks ning tegeleda tervishoiualase teadustooga.

Regionaalhaiglal on kaks tegevustaset: piirkondliku haigla funktsioon - arstiabi antakse koigis
piirkondlikes haigekassades ravikindlustatud isikutele kdigist Eesti maakondadest, ning keskhaigla
funktsioon - sarnaselt kahe Tallinna keskhaiglaga teenindatakse Tallinna ja selle liihitimbruse
elanikke. Kiirabiteenuse osutajana on Regionaalhaigla erakorralise meditsiini alase turvalisuse
tagaj aks Harj umaa elanikele.

Lai teenuste valik ja kvalitatiivselt kdrgel tasemel haigekiisitlus tagab Regionaalhaiglale patsientide
rohkuse, mille tulemusel saavutatud ressursside koormatus tagab majandusliku efektiivsuse, sh
ci<ipiievaringse eriarstiabi osas. Ulatuslik kliiniline kogemus on aluseks ravikvaliteedile. Teatud
erialadel, nagu kardiotorakaalkirurgia, neurokirurgia, suu-, niio- ja l6ualuukirurgia, hematoloogia ja
onkoloogia, on raviteenuse osutajateks Eestis ainult Pdhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ulikooli
Kliinikum.

Juhtimine
2009. aasta tegevust mOjutas oluliselt riigi majanduslangusest tingitud Eesti Haigekassa negatiivne
lisaeelarve ja teenuste hinnakoefitsiendi (0,94) rakendumine 15. novembrist 2009. Omaette
viiljakutseks muutus vajadus samaaegselt tegevusmahtude ja kulude kiirpega siiilitada voimekus
jiitkata alustatud infrastruktuuri investeeringutega X-korpusesse ja sellega seonduvasse aparatuuri.
Kuigi Eesti Haigekassa eriarstiabi eelarve andis haiglatele isegi kasvulootust, sai esimese kvartali
l6puks selgeks, et tuleb arvestada statsionaari ravijuhtude 7%o-lise viihenemisega vdrreldes eelmise
aasta tasemega.

Tegevuskulude kokkuhoiu vajadus planeeriti juba 2009. aasta eelarves iilesandega optimeerida
ravimite jt meditsiinilise vahendite ja materjalide kulu 5% ning personaliga seotud kulu siiilitada
2008. aasta tasemel. Tegelikkuses saavutati materjali kulude optimeerimine 8% ulatuses (kulude
viihenemine sama tegevusmahu juures), mis pdhineb nii parematel sisseostuhindadel kui ka
optimaalsemal haigete kiisitlusel. Seoses ravijuhtude kasvu perspektiivi kadumisega otsustas haigla
viihendada statsionaari v6imsusi ca 100 voodi vdna (8%) vastavaks kehtivale lepingule. Voodite
viihendamine toimus peamiselt Keila haiglas. Keila haigla kui struktuurii.iksus reorganiseeriti
juunikuus jiirel- ja hooldusravi kliinikuks, mis osutab niiiidseks statsionaarset teenust valdavalt
teistest haigla osakondadest suunatud patsientidele. Statsionaari vdimsuse viihendamisest ja
seadusandluse muudatustega seotud liihendatud tddaja kaotamisest (radioloogia, anestesioloogia,
erakorralise meditsiini erialad) tulenevalt viihendas haigla todkohtade arvu ja iiletunnitcici
tasustamist miirkimisviiiirselt, mis realiseerus Solo-s personalikulude vtihenemises v6rreldes 2008.
aasta tasemega. Seoses kokkuhoiu vajadusega viihendati ka juhatuse koosseisu - detsembris kutsuti
tagasi kaks juhatuse liiget (Eve Karmo ja Meelis Roosimeigi) ning nende vastutusalad jaotati
allesj iiiinud juhatuse liikmete vahel.

Saavutatud kulude vtihenemin e 2009. aastal aitas haiglal hakkama saada tiiiendavate
kokkuhoiuvaj adustega 20 I 0. aasta eelarves.

Infrastruktuuri arendamise vallas viidi edukalt l6puni Euroopa Liidu struktuurifondidest ehituse
finantseerimiseks raha taotlemise protsess ning saadi taotluse kooskdlastus ka Euroopa Komisjoni
poolt; avati haigla uus, X-korpus ning alustati jiirgmise ehitusjtirgu C- ja patoloogia korpuse
projekteerimist.
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Regionaalhaigla suutis sailitada ka olulisemaid arenguprioriteete teenuse arenduse, kvaliteedi,
infostisteemide ja teadus-arendustegevuse valdkondades.

Personalijuhtimine
Traditsiooniliselt jagati noore arsti stipendiume ning tunnustati parimaid sekretiire, ddesid ja
hooldajaid. Stigiskonverentsil tunnustati panuse eest Regionaalhaigla arengusse sisehaiguste
kliiniku iildsisehaiguste keskuse juhatajat dr Sirje Siimu ning SA Eesti Tervise Fondi poolt valiti
Aasta Arstiks 2009 neurokirurg dr Rein Viilu.

Personalivaldkonna suurimatest uuenduslikest toodest v6ib viilja tuua:
r p€rSofl&liarvestuse p6himdtete muutmine tddajaarvestuse ja puhkusearvestuse osas

tulenevalt l. juulil 2009 kehtima hakanud Tridlepingu seadusest;
. haiglas kehtivat trjcjsisekorra ajakohastamine tulenevalt uuest Tcicilepingu seadusest;
. tddtervishoiu- ja todohutuse poliitika kehtestamine;
. koolitusvajaduste ja -pdhimdtete hindamise tihtlustamine ja kirjeldamine uue Koolituse

korrana.

Kvaliteedijuhtimine
2009. aastal jdtkati nii asutuses iildiselt kui ka struktuuriiiksuste kvaliteedijuhtimisstisteemi
arendamist. Keskenduti riskijuhtimise siisteemi kiiivitamisele, protsesside standardiseerimisele ning
organisatsiooni kiisiraamatu dokumentide koostamisele ja olemasolevate ajakohastamisele.
Olulisteks suuremateks projektideks olid kiiritusravi osakonna kliinilise t66 auditeerimine
Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt 3D konformaalse kiiritusravi teostuse hindamiseks;
ttiviraku siirdamise tegevusloa saamine Ravimiametilt ning statsionaarsete patsientide rahulolu
uuringu ltibiviimine.

I nfo s iis te e mi d e ar e n dami n e
2009. aastal tehtud infosiisteemide arendamise suurimatest t<icidest vdib viilia tuua:

o radioloogia infostisteemi kasutusele v6tmine;
. uue dokumendihaldustarkvara SharePoint kasutusele v6tmine, mis vdimaldab iile minna

paberivabale dokumendihaldusele ;
o e-Tervise infosiisteemi raames digiepikriisi, digiretsepti ja digiregistratuuri kasutusele

v6tmine;
o eDoonori kasutusele v6tmine, mis vdimaldab doonoritel tutvuda oma andmete,

vereannetuste aj aloo j a analtitiside tulemustega;
o patoloogia ja labori infosiisteemi arendamine.

Teadus- ja arendusalane koostiiii
Traditsiooniks on kujunemas Regionaalhaigla loodud tervishoiumaastikku mdjutavad
interdistsiplinaarsed ja koost<iciseminarid, nt haigla stgiskonverents, erakorralise meditsiini
kevadkonverents, interdistsiplinaarne seminar,,Neer", sisehaiguste kliiniku teabepiiev perearstidele,
psiihhiaatriakliiniku stigiskonverents jne.

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

Teadusti)i)
Maailma Terviseorganisatsiooni CINDI programmi riulmes osales Regionaalhaigla sisehaiguste
kliiniku kardioloogiakeskus aastatel 2006-2009 populatsiooniuuringus, mille eesmiirgiks on v6lja
selgitada siidame-veresoonkonna haiguste riskiprofiil ja trendid, et tciOtada viilja preventiivsed
meetmed. Kardioloosiakeskus osaleb aktiivselt ka Eesti Mtiokardiinfarktireeistri teqevustes.
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Tallinna Tehnikaiilikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi teadusfondi grandi raames osaleb
Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku kutsehaiguste- ja tdotervishoiu keskus aastatel 2007-2010
uuringus ,,Eosinofilopoeetilised mehhanismid hingamisteede pdletikus astma konal".

Haridus- ja teadusministeeriumi teadusfondi grandi raames osaleb sisehaiguste kliiniku
kutsehaiguste- ja t<i<itervishoiu keskus aastatel 2009-2010 uuringus ,,Stisteemse p6letiku markerid
kroonili ste ob struktiivsete kopsuhai guste korral".

Sisehaiguste kliiniku neuroloogiakeskus tihines Euroopa tromboltiiisi registriga.

Regionaalhaigla pstihhiaatriakliinik osaleb koostdris Tallinna Tehnikaiilikooli
Biomeditsiiniinstituudiga depressiooni hindamises (koost66 raames on Regionaalhaigla
registreerinud patendi) ning koost<i<is Geenivaramuga psiiiihikahairetega isikute andmete
kogumises.

Anestesioloogiakliinik jiitkas intensiivravi tegevusindikaatorite v6rdlusanaliitsi Soome keskustega.

Ravimite kliinilised uuring ud
2009. aasta jooksul alustati Regionaalhaiglas 28 ravimi kliinilist uuringut (2008. aastal 35), aasta
l6pus oli kiiimasolevate uuringute arvuks 78 (2008. aastalTT).
2009. aastal laekus tulu 4 miljonit krooni, mis on 0,3 miljonit krooni enam kui 2008. aastal. Ule
poole teenitud tulust oli seotud sisehaiguste kliinikus toimuvate uuringutega.

Kuigi v6rreldes 2008 aastaga jiii ktiimasolevate uuringute arv samaks ja uute alanud uuringute arv
viihenes, siis ntiitab tulude suurenemine t<idkorralduse muudatustest tulenevaid edusamme -

uuringute alustamine toimub kiiremini, samuti on positiivselt vastu v6etud 6eteenuse tiiispaketi
kasutamisvdimalus Mustamiie korpuses.

2009. aastal valis Quintiles Regionaalhaigla oma partnerhaiglaks, andes haiglale Quintilese
sertifikaadi. Sertifikaat on kvaliteedimiirk, mis niiitab raviasutuse jtitkusuutlikkust kliiniliste
uuringute tegijana ning see antakse raviasutustele, kes on deklareerinud selget huvi kliiniliste
uuringutega tegelemiseks parimal kaasaegsel tasemel.

Raviteenuse arendamine
Samaselt eelnevatele aastatele, keskenduti ka20A9. aastal ravikvaliteedi parendamisele ning uute
meetodite juurutamisele ja rakendamisele, millest olulisemad olid:

. kirurgiakliiniku kardiotorakaalkirurgia keskus v6ttis veresoontekirurgias kasutusele aordi
stentimised ja hi.ibriidoperatsioonid, mille tulemusena taastuvad raskete
veresoontepatoloogiatega haiged kiiremini ;

. kirurgiakliiniku pea- ja kaelakirurgia keskuses vdeti kasutusele kdrikasvajate eemaldamiseks
endoskoopiline laserkirurgia; nahakasvajate fotodiinaamiline laserravi ja digitaalne
dermatoskoopia;

. kirurgiakliiniku neurokirurgiakeskuses v6eti kasutusele vertebroplastika osteoporootiliste
selgroo ltilimurdude ravis ning nukleoplastika ja diskiplokaadid kaela- ja nimmevalude
leevendamiseks;

. diagnostikakliiniku verekeskuses plasmaafereesi protseduuride k?iivitamine;

. alustati tasuliste teenuste osutamist.

Patsiendikesksuse tagamiseks avati Tallinna kesklinnas hemodialtitisi kabinetid (nn
Diali.ii.isiFoorum) ja verekeskuse tiiiendavad vereloovutuskabinetid (nn DoonoriFoorum).

Patsientide ohutuse tagamiseks rakendati patsientide identifitseerimiseks randmepael, millele
kantakse peale patsiendiga seonduvad andmed.
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Tulud raviteenuste osutamisest
Eesti Haigekassalt saadav lepingumaht viihenes 2009. aastal v6rreldes 2008. aastaga 0,3o/o ehk 4,9
miljoni krooni vdrra.
K6ige rohkem kasvas lepingumaht 2009. aastal v6rreldes 2008. aastaga kardiokirurgias 60/o (5,4
miljonit krooni), onkoloogias 4Yo (13,8 miljonit krooni), pulmonoloogras 4Yo (2,8 miljonit krooni),
kuna neid erialasid kiisitleti nii Eesti Haigekassa kui ka Sotsiaalministeeriumi poolt rahastamisel
prioriteetsena.

Eesti Haigekassa poolt ostetud ravijuhtude arv vilhenes 2009. aastal vdrreldes 2008. aastaga0,2%o
ehk 510 ravijuhu vdrra.

Olulise panuse haigla eelarvesse annab teenuste eksport: 2009. aastal osutati teenuseid 9,23 miljoni
krooni eest (2008. aastal 10,05 miljoni krooni eest).

Osutatud raviteenuste mahud
2009.aastal osutati Regionaalhaiglas ambulatoorset arstiabi 30 erialal. Ambulatoorsete arsti
vastuvdttude aw 2009. aastal oli kokku 351 436, v6rreldes 2008. aastaga (369 200) on vastuv6ttude
koguarv viihenenud 17 764 vastuvdtu vSna (4,8Yo). Vastuvdttude absoluutarv on enim suurenenud
sisearstide (uurdekasv 2 256 vastuv6ttu), onkoloogia (uurdekasv 943) ja reumatoloogia
(uurdekasv 689 vastuvdttu) erialadel.

Statsionaarse eriarstiabi teenust osutati 23 erialal. Ravivoodite ary oli 2009. aasta l6pu seisuga
I250, sh aktiivravi voodeid 837.

Hospitaliseeritute arv oli 2009. aastal 35 480, vdrreldes 2008. aastaga (38 204) onhospitaliseeritute
arv vdhene nud 2 7 24 hospitaliseeritu vdrra (7,1%).

2009. aasta I poolaastal osutati Tartu Ulikooli Kliinikumi patsientidele kiiritusravi seoses Tartu
Ulikooli Kliinikumi kiirendi amortiseerumisesa.

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

2009. aastal realiseerunud investeeringute maht oli kokku 445 miljonit krooni, sh ehitusse ja
rekonstrueerimisse 377 miljonit krooni ja seadmetesse 59 miljonit krooni. Ehitusinvesteeringutest
moodustasid Regionaalhaigla X-korpuse ehitust66d 362 miljonit krooni ning muude hoonete
remondit66d 15 miljonit krooni.

2009. aastal tehti suurimad investeeringud kirurgiakliiniku operatsioonikeskuse tehnoloogiasse ning
sterilisatsiooni seadmetesse (kokku 19 miljonit krooni), kardioloogiakeskuse seadmetesse (kokku 4
miljonit krooni) ning diagnostikakliiniku tehnoloogiasse (kokku 17 miljonit krooni).

Investeerimisplaani realiseerimiseks suurendati P6hjamaade Investeerimispangast v6etud laenu
2009. aastal 78 miljoni krooni vdrra, mida kasutati meditsiinitehnika soetuseks ja X-korpuse
ehitusetdode katteks.

Esitatud investeeringute mahud on kajastatud kiiibemaksuta hinnas. Tervishoiuteenuseid ei
maksustata kiiibemaksuga ning seet6ttu kajastatakse kiiibemaks investeeringutelt perioodi kuluna.
2009. aastal arvestati kuludes investeeringutelt kiiibemaksu kokku 83 miljonit krooni.
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2009. aastal jdtkus Mustamiie korpuse juurdeehituse, X-korpuse, ehitus, mis on esimeseks etapiks
uueneva Mustamiie meditsiinilinnaku rajamisel. Samuti jiitkus X-korpuse tehnoloogia seadmete
hangete ldbiviimine ning ettevalmistustridd C- ja patoloogiakorpuse renoveerimiseks.
2009. aastal valmis lOplikult Euroopa Liidu struktuurifondidest ehituse finantseerimiseks raha
saamiseks EL struktuuritoetuste taotlusdokument ning saadi taotluse kooskdlastus ka Euroopa
Komisjoni poolt. Vabariigi Valitsus kiitis taotlusdokumendi heaks kinnitades 04.09.2008 istungil
Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringute kava, millega eraldati Regionaalhaigla juurde- ja
timberehituse toetamiseks 1,03 4 milj ardit krooni.

Tulenevalt eelnevast oli 2009. aasta tiihtsaimaks stindmuseks X-korpuse pidulik avamine 11.
detsembril. X-korpuses hakkab toimuma k6ige tehnoloogiamahukam osa ravitd,6,st ning sellega
parendatakse oluliselt kdrgtehnoloogilise plaanilise ning erakorralise arstiabi kiittesaadawst pea
800 0001e Regionaalhaigla teeninduspiirkonnas elavale Eesti elanikule.
Viiekomrselise hoone 29 807 m2-l said uued ruumid 18 saaliga operatsioonikeskus, 40-kohaline
intensiivravi keskus, nukleaarmeditsiini osakond, 30-kohaline erakorraline sisehaiguste osakond,
erakorralise meditsiini keskus, radioloogiakeskus, kiiritusravi osakond, haigla apteek ja
sterilisatsioonitalitus.

2009. aastal suuri investeeringuid olemasolevatesse hoonete renoveerimisse ei tehtud. P6hiliselt
keskenduti Mustamtie ja Hiiu korpusele. Suurimateks t6<ideks olid Mustamtie automaatse tulekahju
signalisatsiooni paigaldus ning palatite ja koridoride remondit66d Hiiu korpuses.

Struktuur

Joonis 1 Regionaalhaigla struktuur seisuga 31.12.2009
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Personali aruanne

Kui seisuga 31.12.2008 t<i6tas Regionaalhaiglas 3 642 tocitajat, siis 3L12.2009 tcidtas 3 489
t66tajat. Neist koige suurema grupi moodustavad dendus-hooldustootajad - kokku 2 092 t<icitajat.
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Joonis 2 Ttidtajate arv p6higrupiti

Meditsiinit<icitajad moodustavad t66tajate iildarvust 79,9 yo (2008. aastal 80,1%).
Pdhikohaga t66tajate iildarvu v?ihenemine (143 t66tajat) v6rreldes m66dunud aastaga olid pdhiliselt
tingitud struktuurimuudatustega kaasnenud personali arvu optimeerimisest, nt Keila haigla
restruktureerimisest j iirel- ja hooldusravi kliinikuks.

Positiivse tendentsina vdib viilja tuua asjaolu, et 2009. aastal langes pea poole vdrra personali
voolavus: 12,60 -lt 6,5o/o-ni.

2009. aastal s6lmis Regionaalhaigla ka uued kollektiivlepingud Tallinna Arstide Liidu, Eesti
Tervishoiutddtajate Kutseliidu, Eesti Tervishoiutddtajate Ametiiihingute Liidu ja Eesti 6dede
Liiduga.

T66tajatele ning juhtkonnale aruandeaastal makstud t<j<jtasud on Ara toodud aastaaruande lisades nr
1 5 j a  1 8 .

Koolitus
Tdcitajate koolitus ning enesetiiiendamine on loomupiirane osa Regionaalhaigla igapiievatoost - see
tagab meditsiinitddtajate erialase kvalifikatsiooni siiilimise ja vastavuse kaasaja n6uetele.
Koolituste valikul liihtutakse nii eriala arengusuundadest kui ka personaalsetest ambitsioonidest.

2009. aastal osalesid Regionaalhaigla t<i<itajad koolitustel kokku 7 879 korda, mis teeb iga tootaja
kohtatile 2 koolituse aastas. Kui koolitustel osalemise arv on jiiiinudviimastel aastatel samaks, siis
koolitustel osalenud tddtajate arv on jiirk-jiirgult kasvanud.
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Joonis 3 Koolitusel osalenute arv

Viiliskoolitustel osaleb traditsiooniliselt rohkem axste ning Regionaalhaigla koolitustalituse poolt
korraldatavatel sisekoolitustel rohkem 6endus- ja hoolduspersonali tiiotajaid.

Regionaalhaigla sisekoolitused on populaarsed lisaks haigla tiidtajatele ka viilisosalejate hulgas -

2009. aastal oli iga 9. osaleja viiljastpoolt Regionaalhaiglat. Viimastel aastatel on viiljastpoolt
Regionaalhaiglat enim koolitustel osalenud SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Piirnu Haigla, SA
Kuressaare Haigla, AS Ida-Tallinna Keskhugla, AS Rakvere Haigla, aga ka SA Viljandi Haigla
ning SA Tartu Ulikooli Kliinikumi ttttttajad. Sisekoolituste teemade valik on aastatega
mitmekesistunud ulatudes 57 koolitusteemalt 2008. aastal 109 teemani 2010. aastal (2009. aastal 89
teemat). Kokku osales Regionaalhaigla koolitustel 2009. aastal 2 827 inimest, neist 531 v6ljastpoolt
Regionaalhaiglat.

Joonis 4 Regionaalhaigla sisekoolitustel osalemine

2009. aastast v6ib vtilja kolm tiihtsaimat sisekoolitust:
l) tasuta eesti keele kursused haigla tddtajatele - 2008. aastal alustatud kursustega jfltkati 2009.

aastal, mil eesti keelt 6ppis 177 tddtajat erinevatest kliinikutest.
2) arvutikoolitused - seoses Radioloogia infos0steemi (RIS) koolituse kasutusele v6tuga

konaldati 62 koolitust, kus kokku osales 408 haigla t6otajat.
9 1 4 9
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3) seoses X-korpusesse kolimisega osales 20A9. aasta detsembris hoone spetsiifikaga seotud
koolitustel tile 150 t66taja erinevatest keskustesto kes koolitasid edasi oma osakonna
tittttajaid.

Lisaks Regionaalhaigla koolituskalendris olevate kpolitustele, kdivad Regionaalhaigla spetsialistid
koolitamas erialaseltsides, perearstide tiritustel, kqnverentsidel, erinevates haiglates jne. Niiiteks
2009. aasta miirtsis konaldati koolitus,,Endokinoloogia pdevaprobleeme" perearstidele Piimus, kus
osales 32 perearsti.

Regionaalhaigla spetsialistide juures on v6imalik k0ikidel huvilistel Hbida praktilist 6pet ttitikohal.
2009. aastal 6ppis haigla spetsialistide juures 47 lpivilist, kellest enim tOOtas SA-s Ptirnu Huigtu"
AS-s Rakvere Haigla, AS-s Ida-Tallinna Keskhaigla.,

2009. aastal sooritas Regionaalhaiglas praktikat 411 tiliOpilast, neist enim psiihhiaaftiakliinikus ning
sisehaiguste kliinikus. Endiselt on k6ige rohkem prgktikante Tallinna Tervishoiu K6rgkoolist (319,
2008. aastal 256) ja Tartu Tervishoiu KdrgkooliSt (81, 2008. aastal 65). Praktikante tuli veel
Tallinna Ulikoolist, Tallinna Majanduskoqlist, Tartu Ulikoolist ning Sotsiaal-
Humanitaarinstituudist.
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Kliinilise tegevuse aruanne

Regionaalhaiglas osutati 2009. aastal raviteenuseid 30-l eriarstlikul erialal: anestesioloogia
(intensiivravi), dermatoveneroloogia, endokrinoloogia, erakorraline meditsiin (ambulatoorne),
gastroenteroloogia, giinekoloogia, hematoloogia, infektsioonhaigused (ambulatoorne), kardioloogia,
kardiovaskulaarkirurgia, laborimeditsiin, nefroloogia, neurokirurgia, neuroloogia, oftalmoloogia
(ambulatoorne), onkoloogia, ortopeedia, otorinolartingoloogia, patoloogia, pstihhiaatria,
pulmonoloogia, radioloogia, reumatoloogia, sisehaigused, suu-, ndo- ja ldualuukirurgia, taastusravi
ja fiisiaatria (ambulatoome), torakaalkirurgia, tddtervishoid, uroloogia ning iildkirurgia. Keilas
osutati lisaks hooldusraviteenust. Residentide iseeisev tOd on registreeritud tildarstiabina.

2009. aasta jooksul andis Regionaalhaigla arstiabi kokku 394I83 korral, sealhulgas haiglaravi oli
vajalik 35 488 juhul (9%-ljuhtudest). Haiguste seas, mille t6ttu Regionaalhaiglasse pdcirduti, olid
konkurentsitult esikohal kasvajad (Joonis 5). Viis juhtivat haigusrtihma RHK-10 jrirgi olid
jiirgmised:

1. kasvajad 2I,7o/o;
2. pstii.ihika- ja kriitumishiiired l0,8oh;
3. vigastused, mi.irgistused ja teatavad muud vdlisp6hjuste toime tagajiirjed l0,loh;
4. vereringeelundite haigused 7,7Yo;
5. lihasluukonna ja sidekoe haigused 7,0oA.

9iserekr. -toitunris ja
ainevah. haig. 2,7%Nlrvisiist. haig

2,lo/o Ulejlinud haig. kokku
5,970

Seedeel. haig.
3,0%

Nakku s-ja parasiithaig
3,60/o

Naha-ja -aluskoe
haig4,39o

Hingamisel. haig.
4,5%

Kuse-zuguel. haig.
6,70/"

l"ihasluuk ja sidek haf
7,0o/o Vereringeel. haig.

7,7%

Joonis 5 P00rdumised p6hjused haigusriihmade l6ikes

Ambulatoorne arstiabi
2009. aastal toimusid ambulatoorsed eriarstiabi vastuvdtud Mustamde, Hiiu, Seewaldi ja Keila
korpustes. Erakorralist Ocip6evaringset abi osutasid erakorralise meditsiini osakonnad Mustamiie
ning Keila korpustes ning psiihhiaatriakliiniku vastuvdtuosakond. Seoses trj<i iimberkonaldamisega
toodi eriarstlik ambulatoorne tegevus Keila korpusest kogu mahus Mustamiie korpusesse. Selline
muudatus vdimaldab abivajajatel piiiiseda nii vastuvdtule kui uuringutele iihes kohas ning paraneb
j uurdepiiiis ambulatoorse pdhieriala siduserialadele.

2009. aastal viihenes ambulatoorse t<i<i maht 4,8o : arsti vastuv6ttude koguarv oli 351 436, mis
vSrreldes 2008. aastaga on viihenenud 17 764 vastuv6tu v6rra. Polikliinikus on vastuvdttude arvu
jiirgi viis juhtivat eriala:

o tildkirurgia- 47 329 vastuv6ttu;
o psiihhiaatria - 38 406 vastuvOttu;
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o ortopeedia- 35 941 vastuvdttu;
o onkoloogia-26 261 vastuv6ttu;
o dermatoveneroloo gia - 24 044 vastuvdttu.

Vastuv6ttude arv suurenes 2009. aastal k6ige enam sisearstidel (uurdekasv 2256), onkoloogiaga
tegelevatel erialadel (uurdekasv 9a\ ja reumatoloogidel (uurdekasv 689). Vastuvdttude arvu
suurim langus oli gtinekoloogia (viihenemine 5 851), tildkirurgia (vdhenemine 4 976) ja
pulmonoloogia (viihenemine 4 474) erialadel. Viihenemised olid pdhiliselt tingitud
personaliliikumisest.

Ambulatoorsetest vastuv6ttudest 83,8o2 (294 410) tehti polikliinikus ja l6,2Yo (57 026) erakorralise
meditsiini osakonnas. 2008. aastaga vdrreldes on vastuvdttude arv polikliinikus vdhenenud 4,5%;o,
erakorralise meditsiini osakonnas 6,6Yo. Ambulatoorsetest vastuvdttudest 51,7o/o olid esmased
(2008. aastal 5l%).

Pahaloomulise kasvaja diagnoosiga haigetele kompleksravi miiiiramiseks toimus erinevate arstlike
erialade esindajate konsiiliume kokku 6 574 korral (2003. aastal 7 345 korral). 6endusalat<icitajad
tegid 17 176 iseseisvat vastuvdttu ja koduvisiiti, l4,8yo rohkem kui 2008. aastal. (Tabel 1).

Polikliinikus tehti 2009. aastal iihes tdoplievas keskmiselt I 168 (2008. aastal 1 218 ) ja erakonalise
meditsiini osakonnas dopiievas keskmiselt 156 (2008. aastal 167) ambulatoorset arsti vastuv6ttu.

Lisaks vastuv6ttudele tehti ambulatoorsetele patsientidele 21779 kirurgilist protseduuri (2008.
aastal 21 789), sealhulgas 2 625 operatsiooni (2008. aastal 2 492), mis moodustab k6ikidest 2009.
aastal Regionaalhaiglas tehtud kirurgilistest protseduuridest 34,80 ja operatsioonidest l2yo.
Ambulatoorsetest operatsioonidest 814 (31,%) tehti erakorralise meditsiini osakonnas. (Tabel 1).

Tabel I Ambulatoorse t06 koondandmed
Ambulatoorse tiiii liik 2008 2009

Ambulatoorsete arsti vastuvdttude arv
sh polikliinik

erakorralise meditsiini osakond
neist Mustamiie korpus

Ambulatoorsete kirurgiliste protseduuride arv
sh operatsioonide arv

neist erakorralise meditsiini osakond
Arstlike konsiiliumide arv

Oe iseseisvate vastuvdttude ia koduvisiitide arl

369 200
308 r s4
61 046
5 8  0 1 4

21789
2 492

881
7 345

14959

351 436
294 410
57 026
55 348

21 779
2 625

8 1 4
6 s74

17 176

Erakorralise meditsiini osakonnas andsid arstiabi lisaks erakorralise meditsiini arstidele ia
tildarstidele (residentidele) (24 575 vastuv6ttu) ka ortopeedid (15 845 vastuv6ttu), tildkirurgid (7
867 vastuvdttu), otorinolariingoloogid (6 307 vastuvdttu), suu-, niio- ja ldualuukirurgid (973
vastuvdttu) ning vliiksemas mahus ka neurokirurgid, neuroloogid, sisearstid, pulmonoloogid,
kardiovaskulaarkirurgid, hematoloogid j t.

Ambulatoorsel vastuv6tul kiiinud isikutel olid p<idrdumise juhtivad p6hjused samad, mis eelnevatel
aastatel (RHK- I 0 jeirgi):

1. vigastused, mtirgistused ja teatavad muud viilispdhjuste toime tagajiirjed - 20,8yo (25255
haiget);

2. kasvajad - 17,6yo (21 315 haiget);
3. tervise seisundit mdjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega - l4,2yo (17 242 haiget);
4. lihasluukonna ja sidekoe haigused - II% (13 358 haiget);
5. kuse-suguelundite haigused - 9,7yo (1 1 803 haiget).
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Kui vaadelda eraldi erinevaid struktuuriiiksusi, siis erakorralise meditsiini osakonna vastuvdttude
diagnooside struktuuris moodustasid:

1. vigastused, mtirgistused jateatavad muud viilispdhjuste toime tagajaled - 48,9o/o;
2. vereringeelundite haigused - 6,9yo (2008. aastal oli vereringeelundite haigused III kohal);
3. k6rva- ja nibujdtkehaigused - 4,5o/o;
4. lihasluukonna ja sidekoe haigused - 6,20 (2008. aastal II kohal);
5. hingamiselundite haigused - 5,60A.

Polikliinikutes, v.a psi.ihhiaatriakliiniku polikliinik, olid sagedasemateks pddrdumise pdhjusteks:
1. kasvajad -29,0o/o;

2. tervise seisundit mdjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega - ll,7o/o;
3. kusesuguelundite haigused - 8,4o/o;
4. lihasluukonna ja sidekoe haigused - 8,2o/o;
5. vereringeelundite haigused - 6,6yo.

2009. aastal Regionaalhaiglasse ambulatoorse arstiabi saamiseks poordunuid oli kdikidest
maakondadest ja 650 haiget (0,5yo p66rdunutest) teistest riikidest. Harjumaal elas 85olo, neist 63,2%o
Tallinnas; 2,6Yo Ida-Yirumaal; 2,60/o Raplamaal; 2,4o L[Ane-Virumaal; l,9Yo Pamumaal; l,2oh
Jtirvamaal ; l,2Yo Liiiinemaal.

Kiirabi t00
Regionaalhaiglal oli 2009. aastal kokku 8 kiirabibrigaadi: sh 2 reanimobiilbrigaadi Tallinnas, 1,5
arstibrigaadr ja 4,5 debrigaadi (Sakus, Keilas, Kehras, Kosel, Paldiskis).

Regionaalhaigla kiirabi- ja reanimobiilibrigaadid tegid kokku 16 333 visiiti, tiiidetud viiljakutseid
oli 15 714 (2008. aastal olid vastavad arvud 16 5l2ja 15 816), kuid abi saanute arv oli 1 866 v6na
suurem kui eelneval aastal. Oebrigaadide tehtud visiitide osatiihtsus t6usis 2009. aastal eelmise
aastaga v6rreldes 67%-lt 70,9o/o-ni. 2009. aastal tegid arstibrigaadid 29,1 o (2008. aastal 33Yo)
k6igist kiirabi visiitidest, sh reanimobiilibrigaadidS,ToA (2008. aastal 9,5yo). (Tabel2).

abel 2 Kurabrbr t6d

Brigaadi liik
Visiitide arv Abisaanute arv sh lansed

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Arstibrigaadid
6ebrigaadid
Reanimobiilbrisaadid

3 880
l l  0 5 6
1 576

J J++

t t  5 1 6
1 413

3  1 0 6
8 925
1 358

3 117
l0  853
I  285

489
I  501

57

5 1 0
r  7 t 7

34
Kokku 16 512 16 333 13 3E9 ls 255 2047 2261

Kiirabibrigaadide poolt antud meditsiiniabi tlipsemad andmed on toodud tabelis 3.
2009. aastal suurenes haiguste ning viihenes vigastuste ja mtirgistuste t6ttu tflidetud viiljakutsete arv.
Elustamistest olid efektiivsed 3l 5%.

abel 3 Valiakutsete struktuur

Meditsiiniabi tiik
llaisete arv

2008 2009
Haisestumine 1t 9 1 3 12 002
Visastus 2 596 2 399
Mtirsistus t a t

l J  I t 2 7
Transoordikutsed 60 52
Siinnitaiate vedu 167 141
Elustamine 96 92

neist efektiivsed 29 29
Surma konstateerimine 380 459
Ambulatoorne vastuv6tt 473 442
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P iiev ar av i, p ii e v a k ir u r g ia
2009. aastal osutati piievaraviteenust onkoloogia, ortopeedia, neurokirurgia, iildkirurgia,
otorinolariingoloogia, suu-, ndo- ja l6ualuukirurgia, giinekoloogia, uroloogia, rindkerekirurgia,
nefroloogia ja pstihhiaatria erialadel. Spetsiaalsed ptievaravi voodid on olemas keemiaravi ja
psiihhiaatria piievaravi haigete jaoks, teised erialad kasutavad ajutiselt vabu statsionaari
ravivoodeid.
2009. aastal raviti piievaravis 3166 (2008. aastal 3 658) haiget, voodiptievi oli 3 543 (2008. aastal
4 026). Piievakirurgias tehti I 587 kirurgilist operatsiooni ja kirurgilist protseduuri (2008. aastal
2300), neist 2 129 operatsiooni (2008. aastal olid vastavad niiitajad 2233 ja 2 083). Lisaks osutati
dialiiiisihaigetele aasta jooksul piievaraviteenuseid 4 093 korral. (Tabel 4).

2009. aastal olid piievaravi haigete juhtivateks diagnoosideks:
1. kasvajad 63,9o/o (2008. aastal 56,70/o);
2. lihasluukonna ja sidekoe haigused ll,9o (2008. aastal 14,60/o);
3. niirvisi.isteemi haigused ll,8o (2008. aastal l1,3yo).

K6ikidest 2009. aastal teostatud kirurgilistest protseduuridest tehti piievakirurgias 2,5%o (2008.
aastal 3,5Yo) ja operatsioonidest 6,70 (2008. aastal 8,8%). Kirurgilistest operatsioonidest
moodustasid luu- ja lihaskoe operatsioonid 39,00 (2008. aastal 40,7oh), ntirvististeemi
operatsioonid 28,60 (2008. aastal 24,6%) ning k6rva-, nina- ja k6rioperatsioonid 8,3% (2008.
aastal 8,0%).

Tabel 4 Piiev'ara US

Indikaator 2008 2009
Haisete arv 3 658 3 166
VoodipZievade arv 4 026 3 545
Dialiitisihaieete pdevaraviteenuste arv 4 383 4 093
Kirurei I iste protseduuride arv 2 300 I  587

sh ooeratsioonide arv 2 129 | 464
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Statsionaarne arstiabi

Ravivoodite kas utamine
Regionaalhaigla osutas 2009. aastal statsionaarse eriarstiabi teenuseid Mustamiie, Hiiu, Seewaldi.
Keila ja Kose korpustes.
Regionaalhaigla avatud ravivoodite arv o\i2009. aasta l6pu seisuga | 250 (2003. aastal 1 362), sh
aktiivravi voodeid 837 (2003. aastal 912). Aasta keskmine ravivoodite arv oli 2009. aastal I222., sh
aktiivravi voodeid 826 (2008. aastal vastavalt | 261 ja 852). Aktiivravi voodid moodustasid 2009.
aasta l6pu seisuga 670/o ravivoodite koguarvust. Aktiivravi vooditeks ei ole loetud psiihhiaatria-,
tuberkuloosi- ja hooldusravi voodeid. (Tabel 5).

Tabel 5 Ravivoodite arv

Indikaator 2008 2009
Aastaldpu ravivoodite arv

sh aktiivravivoodid
Aastakeskmine ravivoodite arv

sh aktiivravivoodid
I

362
912
261
852

250
837
222
826

I

I

Hospitaliseeritute arv oli 2009. aastal 35 480, mis on 7,1%o viiiksem kui 2008. aastal (35 204\.
Aktiivravi vooditele hospitaliseeritute arv oli 30 708 jaonS,lYo vZiiksem kui 2008. aastal (33 420).
Kdigist hospitaliseeritutest 86,60A hospitaliseeriti aktiivravi vooditele. Erakorraliste
hospitaliseerimiste osatiihtsus oli 51,9Yo (2008. aastal 45,3o ), aktiivravi vooditel 50% (200g. aastal
44,6yo). Hospitaliseeritutest vajas kohest intensiivravi 5 266 haiget neist III astme intensiivravi
1 012 iiliraskes iildseisundis haiget.

Haiglast lahkunute arv 2009. aastal oli 35 488, s.o 7,3o/oviiiksem kui eelmisel aastal (2008.aastal
38 288). Haiglast lahkunute arvust moodustas viiljakirjutatute arv 92,4oA (32 804), teise haiglasse
tileviidute aw 3,7oh (l325)ja surnute aw 3,8oh (1 359).

Voodip?ievade arv oli 2009. aastal 356 432 (2008.aastal 374 222), sh aktiivravi voodipiievade arv
232 603 (2008. aastal 240193). V6rreldes 2008. aastaga viihenes voodipiievade arv 4,goh.
Intensiivravi voodipiievad moodustasid 20,5yo kOigist aktiivravi voodiptievadest (2008. aastal
20,1yo), sh I astme intensiivravi voodipiievi oli 9 810, II astme intensiivravi voodipflevi24 404 ja1lI
astme intensiivravi voodipiievi 13 572.

Keskmine ravikestus oli 2009. aastal 10,0 piieva (2003. aastal 9,8 piieva), sh aktiivravi vooditel 7,0
piieva (2008. aastal 7,2 paeva). Voodiptievade mediaanviiiirtus oli 6 piieva ja mood 2 paeva.
WHO andmebaasi idrgi oli keskrnine ravikestus 2008. aastal (kdik haigtad): Euroopa regioon 10,0,.
Euroopa Liit 8,8; Eesti 7,9; Taani 5,1;Austria 6,8; Norra 6,2; (Jngari 10,5; Lati 9,5; Leedu 9,6;
Soome 9,7; Saksamaa 9,9; T1ehhi 10,0; Slovakkia 8,5,. Iisrael 10,3,. Moldaavia 10,0.

Voodikiiive (keskmine haigete arv rihe ravivoodi kohta aastas) oli 2009. aastal 29,0 (2009. aastal
30,3), sh aktiivravi vooditel 40,0 (2008. aastal 39,2).

Voodihdive (voodipiievade % maksimaalselt v6imalikest voodipiievadest) oli 2009. aastal 7g,go
(2008. aastal 8l,106), sh aktiivravi vooditel 77,1o/o (2003. aastal 77,}Vo).
WHO andmebaasi irirgi oli aktiivravi voodihdive 2008. aastal; Euroopa Liit 71,5%,. Euroopa
regioon 79,8 (2007); Eesti 69,7%o; Austria 80,4%; Norua 89,80%; Iisrael 96%; Ldti 75,6%: Leedu
72,704; Venemaa 85,6ok (2006); Sal$amaa 76,2%; Tiehhi 69,70/o; sloveenia 71,5o/o; Ungari 75,3ok,
Armeenia 56,725.
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Stats io nsars ete h il ig ete str ukt u ur
2009. aastal haiglast lahkunute hulgas oli mehi veidi viihem kui naisi, mehi oli 17 688 (49,8%) ja
naisi 17 800 (50,2%). Lapsi (vanuses 0-14 aastat) oli kokku 378. Suur on nende haigete osatiihtsus,
kes olid 65-aastased ja vanemad. 2009. aastal oli selles vanusriihmas 14 847 haiget (41,8%).
Tavaliselt on selles eas haigetel ka mitu pdhihaiguse ttisistust ja kaasuvat haigust, mis muudab
uuringud ja ravi kallimaks ning pikaajalisemaks. Haigete vanuseline jaotus on toodud tabelis 6.

Tabel6 Haislast lahkunute iute laotus vanuse iii

Vanusriihm
(vanus aastates)

2008 2009

llaigete arv
Vanusriihma

osatiihtsus
( o \

llaigete arv
Vanusriihma

osatiihtsus
("h\

0-14
15-24
25-34
35-44
45-54
5 5 - 6 4
6 5 - 7 4
75+

400
2 475
2 92s
3 496
5 765
7 478
8 367
7 382

1 , 0
6,5
7,6
9 ,1

l 5 , l
19,5
21,9
r 9.3

378
2 106
2 747
3  1 8 6
5 143
7  0 8 1
7 824
7 023

l , l
5,9
7,7
9,2

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

Kokku 38 288 100.0 35 488 100.0

2009. aastal Regionaalhaiglas statsionaarsel ravil viibimise viis juhtivat pdhjust on viimastel
aastatel olnud iihed ja samad:

l. vereringeelundite haigused -23,5yo - 8325 haiget, keskmine ravikestus 10,0 piieva (2008.
aastal 23,8%0 - 9 131 aastal haiget, keskmine ravikestus 9,9 paeva);

2. kasvajad - 22,40 - 7 935 haiget, keskmine ravikestus 9,8 pdeva (2008. aastal 22,50 -
8 618 haiget, keskmine ravikestus 8,7 piieva);

3. psiirihika- ja kiiitumishiiired - 10,50 - 3 736 haiget, keskmine ravikestus 21,0 paeva (2008.
aastal 9,5o - 3 621haiget, keskmine ravikestus 23,8 ptieva);

4. vigastused, miirgistused ja muud vtilisp6hjuste toime tagajarjed - 9,9oh - 3 509 haiget,
keskmine ravikestus 9,0 p?ieva (2008. aastal 9,8yo - 3 758 haiget, keskmine ravikestus 9,5
p[eva);

5. seedeelundite haigused - 7,5yo - 2663 haiget, keskmine ravikestus 5,5 ptieva (2008. aastal
7,4yo - 2 844 haiget, keskmine ravikestus 5,4 paeva).

2008. aastaga vdrreldes on diagnooside struktuuris veidi suurenenud kditumis- ja psiiuhikahiiirete
diagnooside ning vigastuste j a mtirgistuste osatiihtsus.

Haiglast lahkunute keskmine ravikestus oli 10,5 piieva (2008. aastal 10,4 piieva), sh haiglast
viiljakirjutatute keskmine ravikestus 10,1 piieva, surnutel 14 pdeva jateise haiglasse iileviidutel 15,1
piieva. Pikaajalist haiglaravi vajasid need haiged, kelle pdhidiagnoosiks olid nakkus- vdi
parasiithaigused 68,4 paeva (sh tuberkuloos - 128,8 piieva) v6i psritihika- ja kriitumishriired (21
pdeva). Ulejaanud haigusrtihmade haigete keskmine ravikestus jiii alla Regionaalhaigla keskmist
ravikestust. (Tabel 7).
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abel 7 Haislast lahkunute arv ia keskmine ravikestus d

Haigusriihm
(RHK-10 jargi)

Haigete
arv

Osakaal
( o \

Keskmine
ravikestus (niiev)

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Nakkus-j a parasiithai gused
Kasvajad
Vere- j a vereloomeelundite haigused
Sisesekretsiooni-, toitumis- j a
ainevahetushaigused
Psiiiihika - ja kiiitumishiiired
Niirvi stisteem ihai gu sed
Silma- ja silmamanuste haigused
K6rva- j a nibuj Zitkehaigused
Vereringeelundite haigused
Hingamiselundite haigused
Seedeelundite haigused
Naha- ja nahaaluskoe haigused
Lihasluukonna ja sidekoe haigused
Kuse- ja suguelundite haigused
Rasedus, si.innitus j a si.innitusj iirgse
perioodi haigused
Kaasasiindinud viiiirarend id,
deformatsioonid j a anomaaliad
Klassifi tseerimata slimptomid, tunnused
ja kliiniliste leidude hdlbed
Vigastused, miirgistused ja muud
viil i sp6hj uste toime tagaj iirj ed
Terviseseisundit m6justavad tegurid,
kontaktid terviseteenistusesa
Osutusid terveks

447
8  6 1 8

2 1 2

5 5 1
3 621

737
5

1 9 8
9 131
2 396
2 844

785
2 748
1 527

5

228

182

3 758

286
9

379
7 935

223

664
3 736

622
2

r69
8 325
2 06r
2 663

592
2 578
1 397

a
J

164

1 s 8

3 509

296
t 2

1 ,2
) ) 5

0,6

7 , 4
q 5' ) -
1 , 9
0,0
0,5

23,8
6,3
' 7 4

2 , 1
7,2
4,0

0,0

0,6

0,5

9,8

0,7
0.0

l , l
a a A
L L r +

0,6

1 ,9
10 ,5
1 , 8
0,0
0,5

? ? 5

5,8
' 7 5

1 ,7
a a' ) "
3 ,9

0,0

0,5

0,4

9,9

0,8
0.0

63,0
8,7
7 \

9,3
23,9
8,0
2,0
3,8
9,9
7,6
5,4
8,8
6,5
5 ,8

3,4

4,4

5 ,1

9,5

11.2

68,4
9,8
8,6

10 ,1
21,0
8,3
5,0
3,9

10 ,0
7,9
5 5

8,',I
5,9
\ )

2,7

5,6

3,4

9,0

3 ,8
8-5

Kokku 38 288 3s 488 100,0 100.0 10,4 10"5

2009. aastal viibis Regionaalhaiglas statsionaarsel ravil haigeid k6ikidest maakondadest ja l18
haiget (0,3%) teistest riikidest. Statsionaarist lahkunutest 72 % elasid Harjumaal, neist 52,7o/o
Tallinnas; 4,8oh LAlne-Virumaal; 5% Ida-Virumaal; 4,2o/o Piimumaal; 3,5Yo Raplamaal; 5,8o/o
L aanemaal j a s aartel ; 2,3 o/o Lduna- E e sti maakondade s.

K ir urg ilin e rav i s tats io naaris
Sotsiaalministri miiiirusega on kehtestatud alates 1. jaanuarist 2003 ndue kodeerida kirurgiline ravi
NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni (NCSP) versiooni 1.6 jargi.
Regionaalhaiglas on paralleelselt kasutusel ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)
definitsioonile vastav kirurgiliste operatsioonide klassifikatsioon, mille alusel kirurgiliseks
operatsiooniks loetakse need kirurgilised protseduurid, mis tavapiiraselt toimuvad
operatsioonisaalis, rakendatakse aseptikameetmeid, kasutatakse anesteesiat ning kirurgilisi
tehnikaid: intsisiooni, ekstsisiooni vdi kudede destruktsiooni, rekonstruktsiooni ja mis tehakse
patsiendile haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks, raviks v6i haigusniihtude leevendamiseks;
deformatsiooni v6i defekti korrigeerimiseks; seoses raseduse vdi kontratseptsiooniga.
Tabelis 8 on toodud 2008-2009 aasta haigla kirurgilise ravi andmed erinevate klassifikatsioonide
alusel: NOMESCO klassifikatsioonile vastav kirurgiliste protseduuride arv ja WHO definitsioonile
vastav operatsioonide arv. Andmete parema vdrreldavuse tagamiseks Eesti teiste haiglatega on
kasutatud NCSP operatsioonirtihma kdrva-, nina- ja k6rioperatsioonid varasema operatsiooniriihma
k6rva-, nina- ja kurguoperatsioonid asemel.

Tabel 8 Haisla kirursil ise ravi andme,erinevate klassifikatsioon

Kirursiline ravi 2008 2009
Kirurgiliste protseduuride arv

sh operatsioonide arv
41 604
19  548

39 279
17 783

ide jiirgi

Kiiesolevas iilevaates on kirurgiliseks operatsiooniks loetud ainult neid kirurgilisi protseduure, mis vastavalt Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) operatsiooni defi nitsioonile.
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2009. aastal tehti Regionaalhaiglas kokku 62645 (2008. aastal 65 693) kirurgilist protseduuri ja

operatsiooni, neist 21 872 operatsiooni (2008. aastal 24 169), sh statsionaari haigetele 17 783
operatsiooni (2008. aastal 19 548), neist pdhioperatsioone 13 774 (2008. aastal 14 686).
Operatsioonidest 70,5 o (12 532) olid plaanilised ja 25,soh (5 251) erakorralised. Statsionaarsetele
haigetele tehtud operatsioonide arv moodustab 8l,3yo 2009. aastal Regionaalhaiglas tehtud
operatsioonide koguarvust. Kirurgiakliinikus tehti statsionaarsetest operatsioonidest 93,60 .
Kirurgiline aktiivsus (opereeritute arv 100 haiglast lahkunu kohta) oli Regionaalhaiglas tervikuna
37,0oh (2008. aastal 36,4oh), kirurgiakliiniku statsionaaris 76,5 % (2008. aastal 76,30A).
Kirurgiakliiniku iihe ravivoodi kohta tehti 2009. aastal 47 operatsiooni, neist 37 p6hioperatsiooni
(2008. aastal vastavalt a9 ja37).

Regionaalhaiglas tehti 2009. aastal operatsioonidest k6ige rohkem jiirgmisi (Joonis 6):
l. Lihasluukonna operatsioone 3 878 (21,90 operatsioonide koguarvust). Lihasluukonna

operatsioonide hulgas oli suurte liigeste endoproteesimisi kokku 641, sh puusaliigese
totaalseid endoproteesimisi 306, puusaliigese subtotaalseid endoproteesimisi 88, pdlveliigese
totaalseid endoproteesimisi 279 ja dlaliigese totaalseid endoproteesimisi 21.

2. Seedeelundite ja p6rna operatsioone 3 137 (l7,7oh), neist k6ige rohkem soolteoperatsioone
998; sapipdie, -teede, maksa operatsioone 634 (sh laparoskoopilisel meetodil 449); mao- ja
duodeenumi operatsioone 360. Seedeelundite operatsioonidest 723 olid viiltimatud, tehtud
,,ageda kdhu hai getele".

3. K6rva-, nina-, kdrioperatsioone | 526 (8,60 ), neist k6ige rohkem oli submukoosset
konhotoomiat 442, funktsionaalseid endoskoopilisi antrotoomiaid I73 ja
etmoidofrontotoomiai d | 43 .

4. Hammaste, l6ualuude, suu- ja neeluoperatsioone | 473 (8,3o/o), sh tonsillektoomiaid 527,
niiopiirkonna kasvajate eemaldamisi koos plastikaga 75, urnoplastikaid 16, makro- ja
prognaatia kirurgilist ravi 1 1.

5. N?irvististeemi operatsioone | 325 (7,sYo), sh nimmediski lateraal- ja tsentraaldiski prolapsi
eemaldamisi 460, subduraal-, epiduraal- ja ajusiseste hematoomide eemaldamisi I49,
peaaj ukasvaj ate operatsioone I 12, ajuarterite aneuriismi operatsioone 20.

6. Si.idame- ja suurte torakaalveresoonte operatsioonid 1 366 (7,0yo), neist aortokoronaarseid
Sunteerimisi 442, sh kolmel ja enamal arteril 368.

Kirurgilistest protseduuridest tehti stidamel 1 510 perkutaanset transluminaalset
koronaarangioplastika protseduuri 1 061 haigel ja paigaldati 542 ptisivat kardiostimulaatorit.

Hingamisel.4,3%

Perif. vs ja
liimfisiist.4,5%

RinnanSSrme 3,7"/o
Endokri insi ist .O.3%

Urotr., meessuguel.
5,Oo/o

Naissuguel.5,6%

N aha ja

nahaaluskoe 5,8%

Stidame ia suurte
torakaalvs.5,S%

Ndrvis0steemi 7,5%

Seedetrakti ja
p6rna t7,7o/o

Hammaste,
l6ualuude, suu ja

neelu 8,3

Joonis 6 Haiglaoperatsioonide struktuur
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Terviseuuringud ja raviprotseduurid

Nii ambulatoorsetele, piievaravi kui ka statsionaari haigetele tehtud terviseuuringute ja
raviprotseduuride andmed kajastuvad tabelis 9. Koos ravitd0 mahu vtihenemisega on langenud ka
tehtud terviseuuringute ja raviprotseduuride vajadus ja tehtud uuringute/protseduuride arv. T6us on
o I nud ki iritusravi (2 5%) j a hemo di alnnsi (9,2o/o) prot seduuri de arr,us.

abel 9 lerv a rav

Uuringud, protseduurid 2008 2009

Funktsionaaldiagnostiliste uuringute arv

Ultrahelidiagnostika uuringute arv

Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride arv (NOMESCO)

Laboriuuringute arv

Nahatestide arv

Raviprotseduuride arv, sh
taastusravi

baroteraapia

hemodialtiiis

logopeediline ravi

psiihhoteraapia

tegevusravi

Kiiritusravi saanute arv

91  s08
7s 206
1 0  8 1 6

2 r28 033
26 940

53 439
1  771
6 200
I  3 1 8

12 362
4t7
0 1 0I

84 482
65 729
10  84 r

2 060 146
29 005

51 806
| 745
6  771
I  0 1 0

t2 061
498
2 1 7I

2009. aasta jooksul muutis Eesti Haigekassa mitu korda radioloogiliste tervishoiuteenuste
kodeerimisjuhendit ja teenuste loetelu, seepArast ei ole uuringute andmed v6rreldavad eelmiste
aastate andmetega. 2009. aastal tehti rdntgendiagnostika uuringuid (rdntgentilesv6tted,
rd,ntgenoskoopia, kontrastainega uuringud, mammograafia) kokku I18764 koodipositsiooni,
kompuutertomograafia uuringuid 66 160 koodipositsiooni, tuumamagnetresonantstomograafia
uuringuid 5 806 koodipositsiooni, radioisotoopdiagnostika uuringuid 4 434 koodipositsiooni.

t 9 1 4 9



SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2009

Letaalsuso surmap6hjused ja lahangud

Haiglaravil viibinutest suri 2009. aastal 1 359 haiget (2003. aastal 1397),393 haiget (28,9%) olid
vanuses 15-64 aastat,763 haiget (56j%) vanuses 65-84 aastat ja 203 haiget (14,9%) vanuses 85
aastat ja vanemad.
Letaalsuse niiitaja (surmajuhtude arv 100 haiglast lahkunu kohta) oli 3,8o/o, aktiivravi vooditel 3,60lo
(2008. aastal olid vastavad indikaatorid 3,6%o ja 3,4%) ja aktiivravi vooditel 2,8%o (v.ajrirel- ja
hooldusravi kliinik). 24 tunri jooksul ptirast hospitaliseerimist suri 228 haiget (2008. aastal231),
neist 58 mtiokardiinfarkti tdttu (2008. aastal 50). Esimese odpiieva letaalsus (24 tunni jooksul piirast
hospitaliseerimist surnute arv 100 samal perioodil hospitaliseeritu kohta) oli 0,7o/o (2008. aastal
0,6Yo).

Surmap6hjuste seas olid 2009. aastal juhtivad diagnoosid samad nagu eelmistelgi aastatel selle
erinevusega, et seedeelundite haigused tdusid eelneva aasta 5. kohalt 4. kohale:

1. vereringeelundite haigused 630 juhtumit - 46,4Yo surmap6hjustest (2008. aastal 685, 49oh);
2. kasvajad 375 juhtumit - 24,3oA surmapdhjustest (2008. aastal 340,24,3Yo);
3. vigastused ja miirgistused 105 juhtumit - 7 ,7yo surmap6hjustest (2008. aastal 117 , 8,4o/o);
4. seedeelundite haigused 78 juhtumit- 5,7oh surmap6hjustest (2008. aastal 80, 5,7Yo);
5 . hingamiselundite haigused 76 j uhtumit - 5 ,6oh surmap6hj ustest (2008. aastal 85 , 6,10 ).

Patoanatoomilisi lahanguid tehti Regionaalhaiglas 2009. aastal 371 (2008. aastal 426), neist 214
Regionaalhaiglas surnutele (2008. aastal 279). Kohtuarstlikult lahati 2009. aastal Regionaalhaigla
surnuid 96 (2008. aastal 1 18).
Lahangusagedus on aasta-aastal langenud ja oli 2009. aastal 22,80 , eelneva aastaga vOrreldes 5,60lo
madalam. Patoanatoomiliste lahangute sagedus oli 16,90/o (2008. aastal 21,80 ), eelnevast aastast
4,9o/o madalam. Lahangute sageduse languse olulisemaks pdhjuseks on elupuhuse diagnostika
paranemine.
Lahkdiagnoose oli 2009. aastal 56, lahkdiagnooside sagedus l8,Iyo (2008. aastal vastavalt 69 ja
I7,4oA). (Tabel l0).
Haiglas surnute lahangusagedus on erinevates riikides 2008. aasta andmete pdhjal vciga erinev'
Eesti 18,2'%; Armeenia 79,3ok; Ulcraina 65,4%; Ungari 32,8%; Soome 20,00%; Ldti I3%; Iirimaa
10,8o%; Rootsi 10,0'% (2006); Leedu 6,5%; Moldova 79,7ok; Israel 0,9o%.

abel l0 Laha

Lahansute andmed 2008 2009
Haiglas surnute arv
Lahatute arv, sh

patoanatoomiliselt
kohtuarstlikult

Lahangusagedus (%)
Patoanatoomiliste lahangute sagedus (%)

| 397
397
279
l l 8

28,4
21.8

I  359
3 r 0
214
96

22,8
t6.9
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Verekeskuse tiiii

Verekeskus valmistab doonoriverest preparaate tiiiskasvanute, laste, vaststindinute ja veel
stindimata loodete jaoks, kokku 37 erinevat nimetust. Varustusalasse kuulub 14 haiglat Pohja-,
Kesk-, Ida- ja Liiiine-Eestis, samast piirkonnast toimub ka doonorivere kogumine. 460/o donatsioone
kogutakse mobiilse viiljas6idugrupi poolt, 54o/okahes statsionaarses verekogumise kohas Tallinnas.
Donatsioonide arv t6usis vdrreldes eelmise aastaga 4,3oh ja doonorite aw 4,5oh - p6hjuseks oli uue
vereloovutuskoha DoonoriFoorumi avamine Tallinna kesklinnas, kus ktis alates avamisest
veebruaris 47 5 4 doonorit j a teostati 6452 donatsiooni.

Tabel I I Doonorite ia donatsioonidearvu muutus
Aasta 2008 2009
Doonorite arv r8 929 t9 773
Donatsioonide arv 29 490 30 752

Eriitrotstiiitide suspensiooni valmistamine on vdrreldes mO<jdunud aastaga pisut langenud, oluliselt
on langenud aga trombotstititide kontsentraatide produktsioon - 4lYo. Pdhjuseks oli haiglate
viihenenud ndudmine. Kokku viiljastati haiglatele 9,5%o vahem erinevaid verekomponente kui
2008.aastal. Tdusis ainult plasma tootmine (8,7%)ja seda fraktsioneerimisplasma arvelt.

' l 'abel 12 V tide valmistamine (dooside arvu muutus

Aasta

Komponent

2008 2009

Eri.itrotsiiiitide suspen sioon 28 506 28 0s6
Eri.itrotstiitide suspen sioon lastele 545 439
Plasma 28 f ig 30 569
BC trombokontsentraadid 3 786 2 304
Afereesi trombokontsentraadid 1 360 699

2009. aastal olid verekeskuse tegevuse olulisemateks uuendusteks teise, siidalinnas asuva
statsionaarse verekogumiskoha avamine, plasmafereesi protseduuride kaivitamine alates maikuust
ning korduvdoonoritele nende andmetele ligipiiiisu vdimaldamine ehk eDoonori portaali loomine.
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Infektsioonikontrollialane tegevus

Infektsioonikontrolli talitus loodi 2002. aasta septembris eesmtirgiga teostada jiirelvalvet
hospitaalinfektsioonide kohta ning kogutud infoga anda tagasisidet osat<onOaOele nende olukorrast
ho spitaalinfektsioonide ning antibiootikumide kasutamise valdkonnas.

2009. aastal jiitkus regulaarne hospitaalinfektsioonide registreerimine, teostati
hospitaalinfektsioonide levimusuuring. Lisaks oli suurem tiihelepanu pd6ratud
operatsioonijiirgsetele haavainfektsioonidele, mille riskitegurite hindamiseks viidi labi eiiuuring.
2010. aastal jiitkatakse alustatud tciriga ning suurem 1iih"l"pun., on suunatud intensiivravi
osakondadele.

Oluliseks probleemiks haiglates on mikroobide resistentsus, mille Uheks tekkep6hjuseks peetakse
antibiootikumide kasutamise erinevaid praktikaid. Antibiootikumide kasutusintensiivsust on
jalgitud liibi aastate ning see on vorreldav teiste Eesti haiglatega keskmisega. Jiirgmisel aastal on
plaanis on antibiootikumravi juhendi uuendamine antibiootikumide kasutamiie parandamiseks.

Tiihelepanu pdcirati ka personali tervisele ning ohutusele. 2009. aastal teostati t66tajate
immuniseerimisi B-hepatiidi vastu 248 tcidtajal. B-hepatiidi immuniseerimise efektiivsuse
hindamiseks teostati antikehade kontrolli 239 ti)otajaL Tricitajatel oli voimalus end immuniseerida
hooajalise gripi ning A(HlNl) gripi vastu. Seda vdimalust kasutasid vastavalt 473 ja269 toittajat.

Tervishoiut<ititajate nakatumisohuga seotud kokkupuutejuhtumeid (torke-l6ike vigastusi, pritsmeii,
limaskestadele) registreeriti 2009. aastal 92 konal. Antud juhtumite registreerimine on viimastel
aastatel piisinud stabiilsena. K6iki juhtumeid analtitisiti individuaalseli ning vajadusel rakendati
profiilaktilisi meetmeid.

Tabel 13 Kokku iuhtumitearv

Aasta 2008 2009
Juhtumite arv 1 0 8 92

Infektsioonikontrolli talituse iiheks oluliseks tcidiilesandeks on htigieenialaste koolituste
Itibiviimine. 2009. aastal konaldati I I htigieeni- ning infektsioonikontrollialast koolitust. neist 3
ddedele ja 4 hooldajatele. Tegemist on 8 akadeemilist tundi sisustava koolituspiievaga koos
praktiliste iilesannetcga ning kdtehi.igieeni adekvaatsuse kontrollimise vOimalustega. Kokku
koolitati 100 6de, 68 hooldajat ja 53 muud haiglatciritajat.
Ldbi aastate on hinnatud ka kiite antiseptikumide kulu, mille kasutamine on ptisinud madalana. Ktite
htigieeni parandamiseks viidi 2009. aasta kevadel ltibi spetsiaalsed katehtigieeni koolitused 6dedele
ja hooldajatel (kokku 367 tdi5tajat). Eesmiirgiks on t6sta kdikide haigla t66tajate ketehtigieeni alast
teadlikkust ning 2010. aastal on plaanitud selliste koolituste mahtu suurendada.
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20 I 0. aasta tegevusplaan

2010' aasta tegevusplaan on orienteeritud Regionaalhaigla arengukavas miiiiratletud strateegilistesuundade elluviimisele.

Tulenevalt SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla arengukavast aastateks 20r0-20l2on haigla peamisteksarengusuundadeks:
1) ravitegevuse infrastruktuuri ratsionaliseerimise ja kaasajastamise jiitkamine;
2) tehnoloogilisse innovatsiooni panustamine:
3) aktiivravi liibilaskevdime tasvatamine statsionaaris ning v6imsuste kasvatamineambulatoorses j a p?ievaravis;
4) olme- ja teenindusstandardi arendamine;
5) kliiniliste kompetentside markeerimine, koordinatsiooni ja koost66 edendamineravidiagnostilises ruumis;
6) professionaalsusesse ja meeskondadesse panustamine ning
7) koost<i<i edendamine rahwsvahelises m68tmes.

Juhtimine
20 | 0' aastal loppevad kli inikuj uh ataj ate lepingud ning toimub j uhataj ate valimine.

2010' aastal jatkal Regionaalhaigla nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste meditsiinialastekonverentside liibiviimist ja toetamist. Haigla peab tahtsaks td<itajate tunnustamist: valitaks e GrandMan/Lady, noore arsti stipendiaadid, kliiniiute aasta 6ed ja hooldajad nirr! *rtu sekretiirid.

Personalijuhtimine
Personalivaldkonnas keskendutakse 2010. aastal kolimistega seotud personalimuudatuste(osakondade restruktureerimine) elluviimisele, uue tdcitaja piogru--i[, tci6tajate tcj<jriskidekaardistamisele ja maandamisele, uue tdritaja ning oenduserialade praktikakorralduse stisteemivtiljatci<itamisele.

Kvaliteedijuhtimine
2:010' aastal jiitkatakse olemasoleva haiglaiilese kvaliteedijuhtimisstisteemi arendamist.Struktuuritiksustest jiitkavad kvaliteedisiisteemi vtiljat<idtamist kuiede ja organite siirdamisegategelevad osakonnad; alustatakse viihiravi oskuskeskuse ia verekeskuse akrediteerimiseettevalmistamist ning akrediteerimist taotleb diagnostikakliiniku koosseisus olev laboratoorium.Lisaks viiakse liibi ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring ning tulene valt2009.aastal teostatudstatsionaarsete patsientide rahulolu uuringust keskendutakse 2010. aastal patsiendidpetuste
viiljatcidtamisele.

I nfos iistee mide are n da mine
2010' aastal jtitkub. tellimuste ja t6<ivoo teenuste rakendusulatuse t6stmine ravitegevuses(endoskoopias, infusioonravis, menetlusradioloogias, laboris, operatsiooniplokis, sterilisatsioonis,
kiiritusravis, patoloogias); dokumendihaldusprolrammi ShareFoint rakendusulatuse laiendamisttugiprotsesside dokumentide digitaliseerimise abil ning tileriigiliselt planeeritud E-tervisefunktsionaalsuste arendamine.

Raviteenuse arendamine
Raviteenuse tehnoloogilise ja protsessilise standardi areng jtitkub vastavalt miiiiratletud
pnonteetlclele.

2010. aastal jiitkatakse tasuliste diagnostika- ja raviteenuste osutamist Regionaalhaiglas.
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Raviteenuse arendamiseks jiitkatakse 2008. aastal soetatud lineaarkiirendi kasutuse laiendamist
erinevatel paikmetel, laiendatakse,,valvurs6lmede" metoodikat erinevatel viihipaikmetele.

2010. aastal keskendutakse nii patsientide ohutuse kui ka heaolu tasamisele:
o alustatakse ettevalmistusi kdnekeskuse loomiseks;
o edendatakse toitlustamisteenust valikmentitide suunas:
o tdcitatakse vtilja haigla turvakontseptsioon;
o luuakse ravikvaliteedi komitee.

2010. aastal kaivitatakse koostrici Peterburi Sdjameditsiini Akadeemia ning Helsingi
Ulikoolihaiglaga.

Investeeringud seadmetesse
Regionaalhaigla realiseeris investeeringuid vastavalt Pdhja-Eesti Regionaalhaigla arengukavas
olevale investeerimisplaanile. Raviteenuse arendamise tagamiseks, sh uuL ravimeetodite kasutusele
vdtmiseks vdi juurutamiseks, tehakse ka 2010. uu.tul olulisi investeeringuid olemasoleva
amortiseerunud aparatuuri vrilja vahetamiseks ja uute ostmiseks.

2010. aastal on planeeritud investeerida meditsiinitehnoloogiasse ja -sisustusse 456 miljonit krooni
(kiiibemaksuga) ning muudesse seadmetesse l6 miljonit krooni (kaibemaksuga). Enamus
2jll.aastaks kavandatud investeeringutest on seotud 2008-2009. aastal labivifrud hangete
realiseerimisega seoses uude, X-korpusesse kolimisega.
Suurimad meditsiinitehnoloogia investeeringud tehakse:

o diagnostikakliiniku- radioloogiaseadmetesse investeeritakse 157 miljonit krooni
(ktiibemaksuga), labori-, patoloogia ja verekeskuse seadmetesse kokku 16 miljonit krooni
(kiiibemaksrrga) ning endoskoopiaseadmetesse 25 miljonit krooni ftaibemaksuga);' kirurgiakliiniku operatsioonikeskusesse ja sterilisatsioonitalitusse - 70 miljonit krooni
(ktiibemaksuga);

o anestesioloogiakliiniku anesteesia-, intensiivravi ning erakorralise meditsiini keskuse
seadmetesse - 70 miljonit krooni (ktiibemaksuga);

o sisehaiguste kliiniku onkoloogiakeskuse kiiritusravi tehnoloogiasse investeeritakse 52
miljonit krooni (kriibemaksuga) ja kardioloogiakeskuse seadmetesse investeeritakse g
milj onit krooni (kiiibemaksuga).

Infrastruktuur
2010. aasta prioriteetideks on X-korpuse ehituse loplik valmimine ning uue korpuse sisustamine
meditsiinitehnoloogia seadmete ja mittemeditsiinilise sisustusega. Samuti on 2010. aastal
prioriteetideks osakondade uuele pinnale kolimine seoses aktiivravi koondamisega Mustamiie
korpusesse ja ettevalmistustdcidega Mustamiie korpuse C- ja patoloogiakorpuse
rekonstrueerimiseks.

2010. aastal moodustavad ehituslikud investeeringud kokku 266 miljonit krooni, millest
investeeringud uusehitisse on 121 miljonit krooni, ehitiste rekonstrueerimisse 19 miljonit krooni ja
olemasolevate ruumide renoveerimisse 1 26 miljonit krooni.
Investeeringute finantseerimiseks kasutatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringute
kavaga eraldatud 1,034 miljardit krooni ning v6etava pikaajaliie investeer]mislaenuga.
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SA P6hja-Eesti Regionaalhaiela Majandusaasta aruanne 2009

2 RAAMATUPIDAMISEAASTAARUAI\NE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehektilgedel25 kuni 47 esitatud SA p6hja-Eesti Regionaalhaigla
raamatupidamise aastaaruarde koostamise digsuse sest ning kinnitab, et:

l. raamafupidamise aa$taaruande koostamisel rakendatud arvestuspdhim6tt€d on vastavuses
Eesti hea raarnatupi{ami stavaga;

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab Oigqsti ja oiglaselt SA P6$a-Eesti Regionaalhaigla
furantsseistlrdit, majnndustulemurst j a rahavoogusid;

3. k6ik teadaolevad qlulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupiievani
22.04,2010 on raamatupidamise aastaaruandBs nduetekohaselt arvesse voetud ja esitatud;

4. SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla on jdtkuvalt tegutsev.

T6nis Allik juhatuse esimees

Sven Knrup juhatuse liige

Sergei Nazarenko juhatuse liige

22. aptill2010

22. aptill2Dl0

22. aprill2010
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SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2009

Bilanss

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

VARAD

Lisad 3r.12.2009 31.12.2008* 01.01.2008

Rahaja pangakontod

N6uded ja ettemaksec

Varud

Kflibevara kokku

Pikaaj aline fi nantsinvesteering

Materiaalne pdhivara

Immateriaalne p6hivara

P6hivara kokku

VARAD KOKKU

KOHUSTUSED JA NETOVARA

Laenukohustused

V6lad ja ettemaksed

Ltihiaj alised eraldised

Sihtfinantseerimine

Liihirajalised kohustused kokku

Pikaaj alised v6lakohustused

Pikaajalised kohustused kokku

Kapital

Annetatud kapital

Eelmiste perioodide tulem

Aruandeaasta tulem

Netovara kokku

KOHUSTUSED JA NETOVARA
KOKKU

520 615 317 860 259 565

50

I 593 070

9 749

2

3

4

5

6

7

273 688

213 157

33 770

79 971

202 703

35 186

44 579

1 8 8  r 3 0

26 856

50

| 291 325

7 070

50

980 791

5 203

| 602869 r298 44s 986044

2 123 484 I 616 305 1245 609

8,9

r0

t 1

8,9,10

117 913

237 949

3 990

)z

5 433

423 036

0

220

8 692

266 783

0

3 95?

359 884 428 689 279 421

695 240 621 337 344 826

695240 62t337 344826

316 964

218  809

30 s06

s02 081

316 964

218  809

85 583
-55 077

316 964

218  809

85 583

0

1 068 360 566279 621356

2 123 484 I 616 30s 1245 609
*Vdrdlusandmed on eelmise majandusaasta aruandega korrigeeritud jiirgnevalt - tiiiendav info vt lisa 1.
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Tulemianranne

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Tegevustulud
Tulud riigieelarvest
Tulud haigekassadele raviteenuste
miiiigist
Tulud juriidilistele ja ffiiisilistele
isikutele raviteenuste miiiigist
Tulud maj andustegevusest
Toetused

Muud tulud

Tegevuskulud
Ostetud kaubad, materj alid, tsenused
Verekeskuse tootniskulud
Majandamiskulud
TtiiijOukulud

P6hivara kulum, allahindlus

Tegevustulem

Finantstulud ja -kulud

2008*

l2

t2

I2

36 704

| 500 749

lr7 897
6 848

551  016
7 068

-458 795
-r7 864

-170 775
-748 693

-137 807

519 261

-17 180

40 563

I s24 863

r29 634
3 8r7

28 371
6 073

-475 s45
-16 527

-170 0 l  I
-794 722

-138 598

-29 084

-25993

T4
T4
14
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S4 Pdhja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2009

Rahavoogude anranne

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Ltsad 2009 2008
Rahavood liritegevusest
Laekumine raviteenuste eest
Haigekassalt
Laekumine raviteenuste eest asnrtustelt
Laekumine riigieelarvest
Saadud intessid
Muud laekumised
Hankijatele tasutud arved
Tdiitajatele tasutud
Tasutud maksud
Tasutud intressid
Muud tasutud kulud

| 522 593
174 548
5r0 253

4 571
l6  851

-843 740
-461 101
-309 882

-23 452
-r 356

| 504 4r9
tss 436
4t 224
2967

13 780
-801 048
-477 667
-318 400
-18  914

-318

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud pdhivara eest -581  018 -432 867

Rahavood linantseerimistegwusest
V6etud laenud
Laenude p6hiosa tagasimaksed

-g
.Bp

(\)

r
.*n
+I

fi)(ru
r
iLnc)'ilo
fi.)

ffi

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

2

2

79 971

273 688

44 579

79 971

turlffirpryorily
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SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2009

Netovara muutuste aruanne

tuhandetes kroonides, aasta kohta
Kapital Annetatud Eelmiste Aruande- Kokku

kapital perioodide perioodi
tulem tulem

Aruande perioodi tulem* -55 077 -55 077

Eelmiste perioodide tulem

Aruande perioodi tulem

-55 077

0

55 077

502 081

0

502 081

{Tt

X$(u
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rrlrx'*wx;
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fl*q**E
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*Vdrdlusandmed on eelmise majandusaasta aruandega korrigeeritud jiirgnevalt - tiiiendav info vt lisa l.
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SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2009

Raamatupidamise aastaaruande I isad

Lisa l. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused

iimpahimatted
SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi: Regionaalhaigla, asutus) raamatupidamise aastaaruanne
on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit,
v.a juhtudel, kui arvestusp6himdtetes alljiirgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea
raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse pdhim6tetele tuginev
raamatupidamistava, mille pdhin6uded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega,
seda tiiiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt viiljaantavad juhendid ning
Riigiraamatupidami se iildee skirj as siitestatud n6uded.

Raamatupidamise aastaaruande arvniiitajad on esitatud Eesti kroonides. Ulevaatlikkuse huvides on
numbrili sed niiitaj ad esitatud tuhandetes kroonide s.

Raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud Raamatupidamise seaduses olevat kasumiaruande
skeemi number iiks.

Viilisvaluutas ft ks eerit 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 p?ieval
kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Viilisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused seisuga
31. detsember 2009 on iimber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipiieval kehtinud Eesti Panga
valuutakursside alusel. Viilisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate
ja ostjate arveldustega, on tulemiaruandes kajastatud aruandeperioodi tegevustulu ja -kuluna. Muud
viilisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud finantstuludes ja
-kuludes.

Raha ja raha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena on kajastatud liihiajalisi (kuni 3-kuulise tiihtajaga soetatud) kdrge
likviidsusega investeeringuid, mida on v6imalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning
mille puhul puudub oluline turuviiiirtuse muutuse risk, sh raha kassas ja pangas, n6udmiseni
hoiuseid ja kuni 3-kuulisi deposiite. Rahavoogude aruandes on kajastatud rahavoogusid
otsemeetodil.

Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, liihi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid, ndudeid ostjate vastu ja muid
Itihi- ja pikaajalisi n6udeid.

Finantsvara on v6etud algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud
tasu Oiglane viiiirtus. Algne soetusmaksumus sisaldab k6iki finantsvaraga seotud kulutusi, sh tasud
vahendajatele ja ndustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased
kulutused (v.a selliste finantsvarade, mida kajastatakse Oiglases viiiirtuses muutusega labi
tulemiaruande), soetamisega seotud kulutused.

KOik tavaptirastel turutingimustel toimunud finantsvarade ostud ja miitigid on kajastatud nende
tehingute tehinguptieval, s.t pdeval, mil asutus v6ttis endale kohustuse (niiiteks s6lmis lepingu)
teatud finantsvara ostuks vdi miiiigiks. Tavapiirasel turuting/pdgl#d4ftltypeiefiBffikse selliseid

il#t{ri'{ffi 3 0 t 4 9



oste ja miitike, mille puhul ostetava vdi miiiidava finantsvara tileandmine mtii.ijalt ostjale toimub
antud turul vdljakujunenud v6i vastavate tururegulatsioonidega n6utud perioodi jooksul.

Piirast algset arvelevdtmist on kajastatud kdiki finantsvarasid diglases viiiirtuses, v.a n6uded teiste
osapoolte vastu - on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses; investeeringud aktsiatesse, mille
diglast viiiirtust ei ole v6imalik usaldusvii2irselt hinnata - on kajastatud soetus-ukrrr-rr"r.

Nduded
Nduded teiste osapoolte vastu on edaspidi kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades
efektiivset intressimiiiira. Korrigeeritud soetusmaksumus arvutatakse kogu finantsvara
kehtivusperioodi kohta, kusjuures arvesse v6etakse igasugune soetamisel tekkinud diskonto v6i
preemia ning tehinguga otseselt seotud kulutused.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud finantsvarasid on hinnatud alla juhul, kui on
t6en?ioline, et nende kaetav vdiirtus on viiiksem kui bilansiline viiiirtus. Korrigeeritud
soetusmaksumusel kajastatud finantsvarade kaetav viiiirtus on finantsvarast tulevikus saadavate
rahavoogude ni.iiidisviiiirtus diskonteerituna esmasel kajastamisel fikseeritud efektiivse
intressimtiiiraga. Pdhitegevusega seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse tulemiaruandes real
"muud tegevuskulud".

Individuaalselt oluliste finantsvarade viiiirtuse langust hinnatakse iga objekti jaoks eraldi. Kui
tuvastatakse stindmusi, mis viitasid sellele, et n6ude kaetav viiiirtus on viiiksem kui n6ude
bilansiline vd2irtus, siis hinnatakse need nduded ebatdeniioliselt laekuvaks.

Varem alla hinnatud n6ude laekumisel kajastatakse allahindluse ttihistamine tulemiaruandes selle
kulu vfiendusena, kus allahindlus algselt kajastati.

Arvestusp6himdtete muutus
Seisuga 31.12.2009 viidi labi ldpetamata haiguslugude inventuur, mille kaigus hinnati iimber
haiguslugude maksumus.
Varem kasutati inventuuri juures haigusloo keskmist hinda aga ntiiid tegelikku hinda.

Seoses arvestusp6him6tete muutusega on korrigeeritud lOpetamata haiguslugude summat seisuga
31.12.2008 ja vastavalt sellele ka tulu haigekassadele raviteenuste miiiigist 15 849 tuhat krooni.
2008. majandusaasta aruandes on tehtud jiirgmised korrigeerimised (tuhandetes kroonides):

Tulemiaruande kirje Kajastatud 2008.
majandusaasta

aruandes

Korrigeerimine seoses
arvestusp6himdtete

muutumisega

Korrigeeritud
2008. aastat

Tulud haigekassadele
raviteenuste miiiigist

| 529 398 -4 535 | 524 863

Tesevustulud kokku | 737 856 -4 535 | 733 321

Tesevustulem -24 549 -4 535 -29 084

Aastaaruande tulem -s0 542 -4 535 -55 077

For ldentlffilon purpasrrs ot$*JtrnxYry
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SA P6hia-Eesti Reeionaalhaigla Maiandusaasta aruanne 2009

Bilansi kirje Kajastatud 2008.
majandusaasta

aruandes

Korrigeerimine seoses
arvestusp6himdtete

muutumisega

Korrigeeritud
2008. aastat

N6uded ja ettemaksed 186 854 15 849 202 703
Kiiibevara kokku 302 0 l  I 15  849 3 1 7  8 6 0
Varad kokku r 600 456 t5 849 r  616 305
Eelmiste perioodide tulem 65 199 20 384 85 583
Aruandeaasta tulem -50 s42 -4 535 -55 077
Netovara kokku s50 430 ls 849 566 279
Kohustused ja netovara kokku I 600 4s6 15 849 I  616  305

Netovara muutuste aruande
kirje

Kajastatud 2008.
majandusaasta

aruandes

Korrigeerimine seoses
arvestuspdhimdtte

muutumisega

Korrigeeritud
200E. aastat

Aruandeaasta tulem -50 542 -4 535 -55 077
Netovara kokku 550 430 15 849 s66 279

Varud
Varud on vdetud arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga
kaasnevast tollimaksust ja otsestest veokuludest. Tulenevalt Riigi raamatupidamise iildeeskirjast ei
ole lisatud varude soetamisel lisandunud mittetagastavaid makse varude soetamismaksumusse.
Soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud ja ldivud on kajastatud tulemiaruandes real ,,muud
tegevuskulud".

Varude soetusmaksumuse kindlaks miiiiramisel on kasutatud individuaalmaksumuse (ravimid) ja
FIFO (v.a ravimid) meetodit. Varud hinnati bilansis liihtudes sellest, mis on madalam, kas
soetusmaksumus v6i neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel nende net<r
realiseerimismaksumusse on varud kajastatud aruandeperioodi kuluna tulemiaruandes real ,,varude
allahindlus".

P i k aaj a lin e ft n a nts i nv e s te e r in g
Vastavalt riigi raamatupidamise i.ildeeskirjale viiiirtpabereid ja tuletisinstrumente (v.a.
lunastustiihtajani hoitavad vdlakirjad) kajastatakse 6iglases viiiirtuses. Juhul kui puudub
informatsioon diglase vtiiirtuse kohta, kajastatakse neid soetusmaksumuses, konigeerides seda
allahindlusega. Kui soetusmaksumus ei ole teada, kajastatakse neid nullvtiiirtuses.

Osalusi sihtasutustes ja mittetulundustihingutes kajastatakse jiirgmiselt:
1) kui ettevdte omab sihtasutuses v6i mittetulundustihingus valitsevat mdju (iildjuhul tile 50%

hiiiiledi gusest), kaj astatakse o salust I }}oh-na;
2) kui ettevdte ei oma sihtasutuses v6i mittetulundusiihingus olulist m6ju (tildjuhul 20-50%

hiitile6igust), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajasta. Sissemaksed osaluse
sihtkapitali kaj astatakse antud toetuse kuluna.

Sihtasutused ja mittetulundustihingud, kelle juhtimises osaletakse alates 2\%o-lise htiiileoigusega,
kuid keda bilansis osalustena ei kaiastata. avalikustatakse aastaaruande lisades.

For ldentiffiton Wrpow ottly
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Materiaalne pdhivara
Materiaalseks p6hivaraks loetakse varasid maksumusega alates 30 tuhandest koonist 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 vtihevtiiirtusliku inventarina (varudena)
javara kasutusele v6tmise hetkel kantakse 1O0%-liselt kulusse. Kuludesse kantud viihevii?irtuslike
inventaride tile peetakse arve stust bilansiviili selt.

Materiaalne p6hivara on vdetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt
soetamisega seotud kulutustest. P6hivara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita k?iibemaksu ja muid
tagasisaamisele kuuluvaid makse ja l6ive. Edaspidi on materiaalset p6hivara kajastatud bilansis
tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vdimalikud viiiirtuse
langusest tulenevad allahindlused.

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

Arvelev6etud materiaalse pdhivaraga seotud hilisemad viiljaminekud (niiiteks m6ne varaobjekti
teatud osade asendamine) on lisatud varade bilansilisele viiiirtusele siis, kui on olnud tiiidetud
j iirgmised kriteeriumid:

1) on tdentioline, et asutus saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning
2) nende soetusmaksumust on vdimalik usaldusviiiirselt m66ta.

Asendatud osad on kantud bilansist viilja. K6ik teised viiljaminekud on kajastatud kuludena
perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

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

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

Materiaalse p6hivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja l6ppv?iiirtused on tile vaadatud
majandusaasta l6pul ja uute hinnangute erinevused on kajastatud raamatupidamislike hinnangute
muutustena, s.t edasiulatuvalt.

Materiaalse pdhivara bilansilise vtiiirtuse v6imalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid
siindmused v6i asjaolude muutumised nditavad, et vara kaetav vdZirtus v6ib olla langenud alla tema
bilansilise vtiiirtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viiakse asutuses ltibi vara kaetava viiiirtuse
hindamine. Kui hinnanguline kaetav viiiirtus on viiiksem kui bilansiline viiiirtus, siis hinnatakse see
vara v6i raha genereeriva iiksuse moodustavad varad alla kuni kaetava viiiirtuseni, milleks on kas
sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude niiiidisviiiirtus (ehk kasutusviiiirtus) v6i selle vara
Oiglane v66rtus, mida oli vtihendatud miiiigikulutustega, olenevalt kumb on k6rgem. Allahindlus
kajastatakse aruandeperioodi kuluna tulemiaruande real "pdhivara kulum, allahindlus".

Kui hiljem vara kaetav viiiirtus on t6usnud iile vara bilansilise viiiirtuse, siis allahindlus tiihistatakse
ja suurendatakse vara bilansilist viiiirtust, kuid mitte suurema summani, kui bilansilise viiiirtuseni,
mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Vara allahindluse tiihistamine kajastatakse
tulemiaruandes samal real, kus kajastati ka varasem allahindlus.

Materiaalse p6hivara kajastamine on lOpetatud vara vdSrandamisel v6i siis, kui asutus ei eelda selle
vara kasutamisest vdi mi.iiigist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse pdhivara mtiiigist

For ldentlficdion Wrpares only
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saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes saldeerituna real ,,muud tulud
tegevusest". Varade bilansist eemaldamisel, kasutamisk6lbmatuks muutumise t6ttu, tekkinud
kahjumid on kajastatud tulemiaruandes real "pdhivara kulum ja allahindlus".

Immateriaalne pdhivara
Immateriaalsed varad on v6etud arvele jiirgnevatel tingimuste tiiitmisel:

l) varaobjekt on asutuse poolt kontrollitav;
2) on t6eniioline, et asutus saab objekti kasutamisest tulevikus tulu;
3) objekti soetusmaksumus on usaldusviiiirselt hinnatav.

Immateriaalne pdhivara on vdetud algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalse pOhivara soetusmaksumusse ei
kapitaliseerita kaibemaksu ja muid tagasisaamisele kuuluvaid makse ja l6ive. Edaspidi on
immateriaalset pOhivara kajastatud bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja vdimalikud viiiirtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalsete varade puhul on hinnatud vara piiratud kasuliku elueaga varaks.
Asutus kasutab immateriaalse pdhivara amortiseerimisel lineaarset amortisatsiooni meetodit.
Amorti satsioonimiiiirad aastas on j iirgmi sed :

Litsentsid
Tarkvara

Immateriaalse vara amortisatsiooni kulu on kajastatud tulemiaruandes real "pdhivara kulum,
allahindlus". Immateriaalsete varade amortisatsiooniperioodid ja -meetodid vaadatakse file
majandusaasta l6pul. Muutusi raamatupidamislikes hinnangutes aruandeaastal ei olnud.

Finantskohustused
Finantskohustusena on kajastatud tarnijatele tasumata arveid, viitvdlgasid ja muid liihi- ja
pikaaj alisi v6lakohustusi.

Finantskohustused on algselt arvele v6etud nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse
eest saadud tasu 6iglane viiiirtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende konigeeritud
soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimdiira. Tehingukulud vOetakse arvesse efektiivse
intressimiiiira arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea j ooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu on kajastatud tekkepdhiselt perioodikuluna tulemiaruande
real "finantstulud ja -kulud". Finantskohustuse kajastamine bilansis on ldpetatud, kui see on
tasutud, tiihistatud v6i aegunud.

Rendiarvestus
Kapitalirendiks on loetud rendisuhet, mille puhul kdik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
htived kanduvad iile rentnikule. Kdiki tilejiiiinud renditehinguid on kajastatud kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara vdeti rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses v6i
miinimumrendimaksete niiiidisviiiirtuses juhul, kui viimane oli madalam. Kapitalirendi tingimustel
soetatud varade amortisatsiooniperioodiks oli vara kasulik to<iiga v6i rendiperiood, olenevalt sellest,
mis oli ltihem. Kapitalirendimaksed jagati finantskuluks ja rendikohustuse tasumiseks selliselt, et
intressimiiiir oleks igal ajahetkel sama. Finantskulud on kajastatud tulemiaruande real ,,finantstulud
ja -kulud". Kapitalirendiga aruandeperioodil kaasnev amortiseeritavate varade amortisatsioonikulu
on kajastatud tulemiaruande real ,,p6hivara kulum, allahindlus".
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Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Tulude ja kulude kajastamine
Tulu on kajastatud saadud v6i saadaoleva tasu 6iglases viiiirtuses. Tulud koosnevad mi.itigituludest,
millest on maha arvutatud hinnavtihendid, mitteaktsepteeritud teenused ning tagastatud tooted ja
kaubad. Regionaalhaigla pdhitegevuse tulud on:

l) tervishoiuteenuste miiiik Eesti Haigekassale ning teistele juriidilistele ja fiii.isilistele
isikutele;

2) diagnostiliste teenuste osutamine teistele raviasutustele ja perearstidele;
3) kiirabi teenuse osutamine;
4) psiihhiaatriliste ekspertiiside teostamine;
5) meditsiinialase koolituse liibiviimine ja residentide juhendamine;
6) veretoodete miitik raviteenust osutavatele j uriidilistele isikutele.

Kdrvaltegevuse tulud on ruumide renditulu, registrite toetused, ravimi kliinilise uuringute
ldbiviimine ning muud tulud (sihtfinantseerimine, toetused, tulu varade mtitigist jne).

Tegevustulud on kajastatud tekkep6hiselt realiseerimise printsiibi alusel s.t. tulud on arvestatud
realiseerimismomendil vdi lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Kaupade mi.iiigist tulenevat tulu
on kajastatud, kui k6ik olulised omandiga seotud riskid on liiinud iile ostjale ning miitigitulu ja
tehinguga seotud kulu on usaldusviiiirselt mliiiratav. Tulu teenuste miiiigist kajastatakse teenuse
osutamisel. Miiiigituluna ei ole kajastatud Regionaalhaiglale laekuvaid, kuid teiste isikute nimel
sissen6utud summasid ning ostjate tehtud ettemakseid.

Tegevustuludena on kajastatud ka arvestatud bilansiptievaks laekumata n6udesummad, mille kohta
ei ole esitatud n6udedokumenti (nt bilansipiievaks laekumata eelneva perioodi intressid; aastaldpu
seisuga hinnatud lOpetamata haiguslood).

Intressitulu on kaj astatud tekkep6hiselt.

Majandustehingute kajastamisel on jiirgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, aruandeperioodi
kuludesse on kantud aruandeperioodi tulude saamiseks vajalikud kulud. Kulud on kajastatud
tekkepdhise arvestusprintsiibi alusel.

T06jdukulud on kajastatud tci<ivdtjatele tekkepOhiselt arvestatud tdotasud, nimetatud tasudega
maksustamisel vdrdsustatud tasud ja erisoodustused ning nendelt arvestatud maksud.
Aruandeperioodil viiljamaksmata t<idjduga seotud kulud on kajastatud kohustusena triritajatele.
Kasutamata puhkusepiievade ja viiljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse iiks kord aastas
aruandeaasta l6pu seisuga ning on kajastatud ldppenud aruandeperioodi kuluna.

Muud kulud on muud tegevuskulud, p6hivara amortisatsioon ja allahindlus ning finantstulud ja
-kulud. Muude tegevuskuludena on kajastatud:

1) maksu, l6ivu ja trahvikulud;
2) kulud ebatdeniioliselt laekuvatest nduetest;
3) muud tegevuskulud.

P6hivara kulumi ja allahindlusena on kajastatud materiaalse ja immateriaalse pdhivara
amortisatsioon ning viiiirtuse langus.

Finantstulude ja -kuludena on kajastatud finantsinvesteeringute ja vdetud laenukohustuste tulud ja
kulud. Finantstulud ja -kulud on kajastatud nende tekkimise perioodil.

For l&ntlfrcailon purposes onty
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Sihtftnantseerimine

Pdhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine
Vastavalt riigiraamatupidamise iildeeskirja muudatusele alates 01.10.2007 avaliku sektori tiksused,
kelle pdhieesmiirgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, kajastavad erandina p6hivara soetamiseks
saadud sihtfinantseerimist tuluna p6hivara soetamise perioodil vastavuses IPSAS 23 p6him6tetega.

Tegevuskulude 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 real " muud tulud tegevusest".

B ila ns ip iiev aj iirgs ed s iindmus e d
Kdik olulised teadaolevad stindmused ja asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupiievaks
on raamatupidamise aastaaruandes n6uetekohaselt arvesse vdetud ja esitatud.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Kassa
Raha teelt
Pank
T2ihtajaline hoius
Kokku

Lisa 3. Nduded ja ettemaksed

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

N6uded Eesti Haigekassa vastu
N6uded teiste ostjate vastu
Viitlaekumised*'
Muud n6uded 2

Ettemaksed teenuste eest
Ebatdendoliselt laekuvad nduded osdate vastu 3

N6uded ja ettemaksed kokku

3r.r2.2009 31.12.2008
34
5 l

t43 603
130 000

83
67

19 82r
0

273 688 79 971
tlnkassole haigla poolt kassast v5ljastatud, kuid pangaarvele laekumata summad.

3r.t2.2009 31.12.2008
I  l 8  123
22 149
31  505
37  714
3 701

-35

132 623
25  716
37 583
4  3 8 1
2 924

213 157
-524

202703703
*Vdrdlusandmed on eelmise majandusaasta aruandega korrigeeritud j?irgnevalt - taiendav info vt lisa I .
I Viitlaekumised koosnevad l6petamata haiguslugude tulust 31 505 tuhat krooni (2008: ldpetamata
haiguslood 37 583tuhat krooni). L6petamata haiguslugude hindamiseks viidi majandusaasta l6pul liibi
pooleliolevate haiguslugude inventuur, mille tulemusena kajastatakse seisuga 31.12.2009 osdatele esitamata,
kuid 2009. aastal teostatud raviteenused 2009. aasta tuludes.
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2 Muud nduded koosnevad j[rgmistest n6uetest:

Laekumata p6hivara sihtfi nantseerimine
Laekumata seadusandlusest tulenevad
toetused

Kinn ipidamised tootasudest

Makstud tagatisdeposiidid
Kiiibemaksu ettemaks, periood ei ole
saabunud

Kdibemaksu ettemaks pdhivara eest

Muud n6uded kokku

Saldo perioodi alguses
Tiiiendavalt kaj astatud allahindlus
Bilansist vlilja kantud lootusetud n6uded
Ebatdeniioliseks hinnatud ndude laekumine
Saldo perioodi l6pus

Lisa 4. Varud

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Ravimid
Valmistoodang - veretooted
Majandusmaterjal
Proteesid, operatsiooni lisavahendid'
Meditsiiniline materj al
Strateegilised varud
Inventar
Kokku

31.12.2009 31.12.2008
30 992

l 8
1

t l 7

731
5  855

0

1 6
0

I  1 8

0
4 247

37 714 4 381

3 Ebat6enAoliselt laekuvate n6uete osas toimusid jArgmised muutused (perioodi kohta):

31.12.2009 31.r2.2008
-524

-5
480
t 4

-71
-524

6 l
l 0

-35

3r.12.2009 31.12.2008
il 398
I  8 1 3

751
13 147
5 590

98r
90

t2 667
1 875

7sl
t3  632
5 142

983
136

33 770 35 186
l A r u a n d e p e r i o o d i | v i i d i l a b i v a r u d e l i i k u m i s t e j u n a h i n n a t i

viihekasutatud operatsiooni lisavahendeid summas 223 tuhat krooni, mis tulemiaruandes on kajastatud
,,ostetud kaubad, materjalid, teenused" (2008: hinnati i.iles 1 997 tuhat krooni).

Lisa 5. Pikaajaline finantsinvesteering

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Ndukogu 16.12.2004 otsuse kohaselt osales Regionaalhaigla AS Viihiuuringute Tehnoloogia
Arenduskeskuse asutamisel omapoolse panusega aktsiakapitali summas 50 tuhat krooni. Sissemakse
aktsiakapitali tehti 1 1.01.2005. omandati viis tuhat aktsiat nimiviiiirtusega 10 krooni.
Regionaalhaigla osalus moodustab |2,5yo ettevdtte aktsiakapitalist. Seisuga 31.12.2008 oli AS
Viihiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse omakapital I 460 tuhat krooni.

Ndukogu 20.04.2006. aasta otsuse kohaselt osales Regionaalhaigla SA Eesti Tervishoiu Pildipank
asutamisel omapoolse panusega summas 100 tuhat krooni, mis moodustab loodud asutuse
osakapitalist 50o , teise poole osakapitalist maksis Tartu Ulikooli Kliinikum SA. Seisuga
31.12.2007 oli SA Eesti Tervishoiu Pildipank omakapital 3776 tuhat krooni. Seisuga 31.12.2008
oli SA Eesti Tervishoiu Pildipank omakapital 6 425 tuhat krooni.

For idqtifiaton purpo*s only
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Kuna Regionaalhaiglal ei ole SA Eesti Tervishoiu Pildipank otsustavat mdju ega 6igust osaleda
kasumi jaotamises, siis seda ei kajastata oma bilansis.

Lisa 6. Materiaalne pdhivara

tuhandetes kroonides. 31. detsember
Pdhivara riihm Maa Hooned ja

elamud
Masinad ja
seadmed

Muu
p6hivara

L6petamata KOI(KU
ehitis ja

ettemaksed

Soetusmaksumus
Soetusmaksumus seisuga
31.12.2007

Soetatud p6hivara

Umberklassifi tseeri m i ne

Mahakantud p6hivara

Soetusmaksumus seisuga
31.12.2008

126 633

0

0
0

126 633

489 246

l 093

21 986
0

5t2325

388 232

62 643

t7 039
- 5  2 1 8

462 696

30 038

1 257

0
-1 575

29 72A

216 672

383 472
-39 025

0

561 r19

I 250 821

448 465

0
-6 793

| 692 493
Soetatud p6hivara

Umberklassifi tseerim ine

Mahakantud p6hivara

Soetusmaksumus seisuga
3r.12.2009

0
0
0

126 633

0
6 038

0

s18 363

20  051
34 330
- r  830

'ts 247

r 863
0

-720

30 863

416 760
-40 373

0

937 506

438 674
-5

-2 550

2 r28 6t2

Kulum

Kulum 31.12.2007
Korrigeerimine

Aruandeperioodi kulum

Allahindlusr

Miiiik j a mahakandmi sed

Kulum seisuga 31.12.2008

78 830 176 888 t4 3120

242549 t7 480

0 270 030
0
0
0
0

0
102 0s9
3 5  6 5 1
-6 572

401 168

0
0
0
0

0
26 6s8
3 5  6 5 1

0

t4r 139

_46

70 925
0

- 5  2 1 8

46
4 476

0
-1 354

Aruandeperioodi kulum

Allahindlus'?

Mtitik ja mahakandmised

Kulum seisuga 31. !2.2009

0
0
0

28 936
26 326

0

196 401

77 590
0

- l  689

318 450

3 906
0

-69s

20 691

0
0
0

lt0 432
26 326
-2 384

535 5420

Jiiiikviiiirtus

JiiZikviiiirtus sei suga
31.12.2007 t26 633 4t0 416 2n 344 t5  726 216 612 980 791

JZi2ikvii2irtus sei su ga
31.12.2008 126 633 371 186 220 147 t2 240 561 119 1291325

Jfl iilviiiirtus seisuga
3t.12.2009 126633 321962 196797 t0r72 937 506 I 593 070
2008. aastal hinnati alla Keila, Pargi 30 kinnistu soetamiseks tehtud kulutused objekti kaetava viiiirtuseni

summas 22 385 tuhat krooni.
2008. aastal hinnati alla Tallinn, J. Siitiste Iee 21 kinnistu soetamiseks tehtud kulutused objekti kaetava
viiiirtuseni) summas 13 266tuhat krooni. For identificadon purps56 onty==!l EnytsrpYory _,8 .,e&,ah d.or,  w, .  'o,*o
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' 2009.aastal ei muudetud Keila, Pargi 30 kinnistu soetamiseks
raamatupidamislik jtiiikviiiirtus osutus madalamaks eksperthinnangust.
2009. aastal hinnati alla Tallinn, J. Siitiste tee 21 kinnistu soetamiseks
vdiirtuseni summas 26 326 tuhat krooni.

tehtud kulutusi, kuna objekti

tehtud kulutused objekti kaetava

2009. aastal jatkati X-korpuse ehitust ja kapitaliseeriti osa 2009. aastal teostatud
renoveerimi stciride st.

Lisa 7. Immateriaalne pdhivara

tuhandetes kroonides. seisu 31. detsember

Immateriaalne p6hivara Litsentsid Tarkvara
Pooleliolevad

Kokkuroiektid
Soetusmaksumus
Soetusmaksumus seisug a 31.12.2007
Soetatud p6hivara
Soetusmaksumus seisuga 3 l. 12.2008

452
0

452
30s

3 437
927

4 364
425

2 859
l 828
4 687
2 832

6 748
2  755
9 503
3 562Soetatud p6hivara

Soef&smabunus seisuga 3 1.12.2009
Kulum
Kulum seisuga 31.12.2007
Aruandeperioodi kulum
Kulum seisuga 31.12.2008
Aruandeperioodi kulum

757 4789 7 519 13 {6s

390
62

452
1 9

471

I 155
826

I 981
864

2845

I 545
888

2 433
883

3 316

0
0
0
0
0Kulum 3r.12.2009

Jliiikviiiirtus
Jiiiikviiiirtus seisuga 3 | .1 2.2007
Jiiikviiiirtus seisuga 3 | .12.2008

2009. aasta

Arvelduskrediit

Vdlakirjadl

Pikaaj alised pan galaenud 2

Kapitalirendi kohustusl

Laenukohustused kokku

Liihiajaline osa Pikaajaline osa
1 - 5 aastat

62
0

2 282
2 383
1944

2 859
4 687
7 519

5 203
7 070
I 749Jiiflkvliiirtus 3t.t2.2009 286

Immateriaalse p6hivara pooleliolevad projektid on seisuga 31.12.2009 jiirgmised: l) labori
infosiisteem maksumusega 1 255 tuhat krooni, 2) radioloogia infosiisteem maksumusega 3 761
tuhat krooni, 3) patoloogia infosiisteem maksumusega 881 tuhat krooni, 4) aruandluskeskkonna
stisteemi juurutamine maksumusega 468 tuhat krooni, 5) digiregistratuuri X-tee liidese arendus 534
tuhat krooni, 6) identiteedi haldussiisteemi arendus 600 tuhat krooni ia 7\ muud tarkvara
investeeringud maksumusega 20 tuhat krooni.

Lisa 8. Laenukohustused

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember
Pikaajaline

osa iile 5 aasta
Kohustus

kokku

46 946
65  715

0

5 252
lt7 9t3

0
187 710

0

s 322
193 032

0

500 546

0
500 546

46 946
2s3 425

s00 546

10 574
811 491

For identlfiation purposes only
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SA Pdhja-Eesti Res,ionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2009

2008. aasta

V6lakirjad'

Pikaajalised pangalaenud 2

Kapitalirendi kohustusl

Laenukohustused kokku

Liihiajaline osa Pikaajaline osa
1 - 5 aastat

Pikaajaline Kohustus
osa iile 5 aasta kokku

0

0
5 433

0

0
10 574

r  8 7  7 1 0

422 346
0

187 7r0

422 346
t6 001

5 433 t0 574 610 056 626063

v6lakirjade emissioonid:
1) 07.01.2009 95457 tuhat krooni (3,8 miljonit eurot), alusvaluutaks euro, lunastamise tiihtaeg

31.12.2009. V6lakirjade intressimiiiir koosneb baasintressimddrast, milleks on tihe kuu Euribor ja
I i sandub intressimarg inaal 0,}oh. v 6lakirj ad on I unastatu d 3 | . | 2,2009 .

2) 15.06.2009 53 198 tuhat krooni (3,4 miljonit eurot), alusvaluutaks euro, lunastamise tiihtaeg
31.12.2009. Vdlakirjade intressimiiiir koosneb baasintressimdiirast, milleks on iihe kuu Euribor ja
I i sandub intres s imarg inaal 1,5Yo. v6 I akirj ad on lunastatu d 2i . | 0 .2009 .

3) 20.03.2009 65715 tuhat krooni (4,2 miljonit eurot), alusvaluutaks euro, lunastamise tiihtaeg
24.03.2010. V6lakirjade intressimiiiir koosneb baasintressimii2irast, milleks on iihe kuu Euribor ja
I i sandub intressimarginaal 1,3Yo.

' 2008. aastal emiteeriti tagamata vOlakirjad I87 7I0 tuhande krooni (12 miljoni euro) ulatuses,
tiihtaeg 30.06.2014. V6lakirjade intressimiiiir koosneb
lisandub intressimarginaal 0,60/o.

kuni eurotoetuse laekumiseni korraldati kolmel korral

(32 miljonit eurot).
Pikaajalise laenu

31.L2.2009 31.12.2008
5 252
s 322

l0 574 16 007

mille alusvaluutaks on euro ja lunastamise
baasintressimddrast, milleks on iihe kuu Euribor ja
2009. aastal ehitustegevuse finantseerimiseks

Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrent

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Kapitalirent

Kohustuse liihiajaline osa - maksetehtajagakuni I aasta
Kohustuse pikaajaline osa-maksetahtajaga I - 5 aastat
Kapitalirendi v6lgnevus kokku

Lisainformatsioon on lisas 8.

'Pikaajalise pangalaenu alusvaluutaks on euro, nominaalvlidrtus on 500 691 tuhat krooni
Intressimiiiir on seotud kuue kuu Euriboriga ja lisandub intressimarginaal 0,22%o.
tagastamise tiihtaeg on 3 1 .12.2025.
3 Lisainformatsiooni vt lisas 9.

AS SEB Pank ja Regionaalhaigla vahel on sdlmitud arvelduslaenuleping summas 60 miljonit krooni
(alusvaluuta on kroon). Seisuga 31.12.2009 ei ole krediiti kasutatud..
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ja Regionaalhaigla vahel on solmitud arvelduslaenuleping
summas 47 miljonit krooni (3 miljonit eurot, alusvaluuta on euro). Seisuga 31.12.2009 kasutatud
arvelduskrediidi summa on 46 946 Xthat krooni (3 miljonit eurot).

5 433
l0  574

Alljiirgnevas tabelis on esitatud andmed seisuga 31.12.2009 kehtivate kapitalirendilepingute alusel
renditud pdhivarade kohta:

Soetus- Jeek-
maksumus maksumus
3r.12.2009 31.12.2009

Soetus- Jriiik-
maksumus maksumus

3r.12.2008 31.12.2008
33 96s 233 33 965 6215

For identification purpses onlyEltfi-il:JitYw
Renditud seadmete maksumus kokku

4 0 / 4 9



SA Pdhja-Eesti Regionaalhaigla Majandusaasta aruanne 2009

Kasutusrent

tuhandetes kroonides. aasta kohta

2009
Transpordivahendid
Maj andusseadmed j a tarkvara
Meditsiiniseadmed

_Kasutusrendi maksed kokku
Seisuga 3 1 .12.2009 kehtivatest
perioodide kasutusrendi kulu 4

Hooned
Kasutusrendile antud vara soetusmaksumuses
Kasutusrend i I e antud vara b i lan s i I ine j iiiikviiiirtus

1 375
432

5 387
7 194

mittekatkestatavatest kasutusrendi lepingute st liihtuvalt on j tirgmi ste
755 tuhat krooni (31.12.2008:4 796 tuhat krooni).

I  385
| 291
4 797
7 473

2009. aastal saadi kasutusrendilepingutest tulu 7 324tuhatkrooni (2008. aastal: 5 7Sg tuhat krooni).
Kasutusrendi tingimustel on asutus vtilja rentinud ca 6,42yo hoonetest, mille soetusmaksumused ia
j iirikviiiirtused on 3 | . | 2.2009 sei suga j iirgmi sed :

31.r2.2009 31.12.2008
31  698
t7 282

14 592
9 765

Mittekatkestatavatest kasutusrendi lepingutest on asutusel tulevikus saada 7 632 tuhat krooni.

Lisa 10. V6lad ja ettemaksed

tuhandetes kroonides, seisuga 3 l.detsember

3r.r2.2009 31.r2.2009 31.12.2008 31.12.2008

Liihiaialised Pikaaialised
Vdlad tamijatele
V6lad tdov6tjatele
Maksuvdlad'
Muud kohustused
Saadud ettemaksed2
V6tad ja ettemaksed kokku

I  1 8  7 9 1
67 588
48 282
2 040
| 248

1 190
0
0
0

472

280 073
78 416
56 978
7 005

564

0
0
0
0

707
237 949 1 662 423 036

' Maksuvdlad j agunevad maksul iikide l6ikes j iirgmi selt:

Sotsiaalmaks
Uksikisiku tulumaks
Tcicituskindl u stusmaks
Kogumi spensionimaksed
Muud maksud
Maksuvdlad kokku

31.12.2009 31.r2.2008
28 826
14 937
3  271

275
973

33 391
1 7  8 1 3

8 r 9
1  330
3 625

48282 s6 978

' Saadud pikaajalised ettemaksed on Tervishoiuameti isikukaitsevahendite ostuks laekunud nins aastatel
20ll-2012 tulusse kantav summa 472 tuhat krooni (31.12.2008: 707 tuhat krooni).

F o r id e ntlfi dl on g rpcr*s anty

E! Em^u,sr&Yowg
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Lisa I l. Sihtfinantseerimine

tuhandetes kroonides, seisuga 3 l.detsember

Tegevuskulude sihtfinantseerimine koosneb:

Kohustuste saldo perioodi alguses
Laekunud sihtfi nantseerimine
Tuluna amortiseeritud sihtfinantseerimine
Kohustuste saldo perioodi l6pus

Sihtfinantseerimine toetuse andiate lOikes :

Jeiik
31.r2.2009

31.12.2009 31.12.2008
3 952

228
-3 960

220

220
612

-800
32

Laekus
2009.a.

Kasutatud
2009.a.

JAek
31.12.2008

EV Sotsiaalministeerium

Tervishoiuamet

eraisikud

Baxter OY

Diamedica Eesti OU

Eesti Teadusfond

Kokku

0
0

t 4
I
0

1 7

487
0

l 0
0
0

1 1 5

487
tt2

6
0

42
1 5 3

0
lt2
t 0
I

^,)
a -

55
32 612 800 220

Lisa 12. Tegevustulud

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Tulud riigieelarvest, sh
kiirabi fi nantseerimine
registrite pidamine
Talud haigekassadele raviteenuste miiiigisl, sh
raviteenuse osutamine lepingute alusel *

ennetusravi
muud teenused lepingute alusel
raviteenus viilismaalastele
Tulud juriidilistele ja fiiiisilistele isikutele raviteenuste

2009 2008
36704
36 704

0
I 500 749
1 441 467

3 128
53 677
2 477

40 s63
38  871

| 692
l 524 863
| 472 619

3 036
44 790
4 418

mtiiigist, sh tt1. t97 t}g 634
tulud omavalitsustelt 39 642 41 529
teenuse miiiik teistele tervishoiuasutustele 27 986 33 109
veretoodete ja vereteenistuse teenuste miiiik 21 138 23 940
visiiditasu, voodipiievatasu B 479 g 563
raviteenus asutustele, kindlustusfirmadele 16 217 17 j3l
muud tasulised tervishoiu teenused 4 $5 4 763
*Vdrdlusandmed on eelmise majandusaasta aruandega korrigeeritud jiirgnevalt - tiiiendav info vt lisa l.

Tegevustulude summa vastab EMTAK koodile 8610.

For identifietlon aurposrrs ottly
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Lisa 13. Toetused

tuhandetes kroonides. aasta kohta

Toetused, sh
residentide j uhendami stasu
i.ili6pilaste 6ppepraktika j uhendamine
tegevuskuludeks saadud sihtfi nantseerimine - Eesti readusfond
tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine -
Sotsiaalministeerium
tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine - Residentide
tddtasu
kodumaine sihtfinantseerimine p6hivara soetuseks
muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
muu mittesihtotstarbeline finantseerimine kiiibemaksusa
maksustatav
v?ilismaine sihtfinantseerimine p6hivara soetuseks (EL toetus)

2009 2008
551 016

| 490
4 1

3  5 1 8

28371
1 554

3 5
134

I 381 2 639

21 484
197
406

2t 645
1 779

536

125 49
522373  0

Euroopa Komisjon kiitis heaks 11.03.2010 Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) antava rahalise
toetuse suurprojektile_,,P6hja-Eesti Regionaalhaigla juurde- ja rimberehitus". Toetusega teostatakse
Mustam2ie meditsiinilinnaku infrastruktuuri arengukava kaks etappi: X-korpuse ehitu. ning C-
korpuse ja patoloogia korpuse rekonstrueerimine. P6hja-Eesti- Regionaalhaigla juurdei ja
timberehituse projekti ERFi toetus on 1,035 miljardit krooni, projekti hinnanguline kogumakru-u,
ilma ktiibemaksuta on 1,682 miljardit krooni. Sotsiaalminiitei allkirjastas siseriikliku projekti
rahastamise otsuse 13. augustil 2009, mis vdimaldas projekti rahastada enne komisjoni otsust.
Projekti kestvuseks on planeeritud 2007-2014. Seega mullu viiljamakstud rahaline toetus
suurprojektile enne otsuse kuupiieva tehtud kuludele on jiirgnev : 33 17 | tuhat kroo ni (2007 . aastal),
224 626 tuhat krooni (200s. aastal) ja233 5g5 tuhat krooni (2009. aastal).

For HentlffiIon puryow otrly
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Lisa 14. Tegevuskulud

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Osfetud meditsiinilised kaubad ja tcenused, sh
ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid
meditsiinitarvikud
meditsiinilised mated alid
ostetud meditsiiniteenused

Verekeskuse tootmiskulud

Maiandamiskulud, sh
toitlustamine
pesupesemine, tekstiilpesu soetus
kinnistute ja hoonete 0lalpidamine
renditud ruumide i.ilalpidamine
transpordi kulud
mittemeditsi in i lised teenused
IT kulud
biirookulud
varade hooldus ja kasutusrent
tcidtajatega seotud kulud (koolitus, ldhetus, kindlustus,
tervisekaitse)
esinduskulud

Murd tegevuskulud, sh
kiiibemaksu kulu
makstud stipendiumid (Eesti Teadusfondi GRANT)
kodumaine sihtfi nantseerimine tegevuskul udeks
kodumaine sihtfinantseerimine p6hivara soetuseks
I iikmemaksud, sisseastumi smaksud
tulevaste kulude reservi moodustamine
maamaks
ettev6tte tulumaks
riigi16ivud
loodusressursside kasutamise ja saastetasud
kulu ebatdeniioliselt laekuvatest n6uetest
valuuta kursivahed, iimardamised (v.a. fi nantskulud)
kahj utasud, vi ivised (v.a. maksuintressid j a fi nantskulud)
ndudeavaldus - valesti vormistatud retsept
ndudeavaldus - valesti vormistatud haieusleht
varude allahindlus
muud mitmesugused kulud

2009 2008
458 795
214 t71
8 4  l 8 l

1 3 6  1 6 1
24 282

17 864

t70 775
22 87s
9 328

64 666
I  5 6 1
8 l 1 2
7 840

t3 246
8 642

28 459

5 868
1 7 8

475 545
215 609
8 8  1 9 1

t46 847
24 898

t6 527

170 011
22 602
1 1  0 8 5
62 391

268
9  716
7 889

l 5  0 3 1
10 029
23 43r

7 417
152

167 W7 167 002
160 584 167 008

36 42
s68 459
157 0
336 227

3990 0
422 422
84 12
49 32

2s4 133
l7 539
76 58
85 32

324 33
t )  ' ,

72 -1 997

2 0 0

F o r id e ntifi catlo n purpcr*s ontyu#frrmry
4 4 t 4 9
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Lisa 15. T66j6ukulud

Tuhandetes kroonides, aasta kohta

r1
l t
t l
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i-1
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r1
l ir t

n
il

n
t l
i l

t l
t l
t t

f-'l
t l

l l

rl
l t
l l

1-l
i l

l l

rr
I t
rI
t l
l i

n
t {
rr
i l
rl
I L
f l

t66tasu

sotsiaalmaks

tiidtuskindlustus
puhkusekohustuse kulu (sotsia4l- ja tdOtuskindlustusmakpuga)
erisoodustus (koos maksudega)
tulemustasu eraldis (sotsiaal- ja tdOtuskindlustusmaksuga)

Tippspetsialistid
Abispetsialistid
Hooldust66tajad
Ametnikud iamuud

Lisa 16. Finantstulud ja -kutud

Finan&tulud

Tuhandetes kroonides. aasta kohta

Intressitulud deposiitidelt
Muud finantstulud

s58 336
1 8 4  l 1 [

5 126
-4 714
5 834

0

588 481

t94 2tO

| 752

4 674

5  8 1 0
-20s

Aruandeperioodil arvestati palkadeks t66tajate kategoori4te ldikes a]!!ii1ggygI-_

Juhid, n6ukogu, pShitegevuse juhid 57 819 56 567
2s8 960
r3s 662
69 700
36 195

262 149
ls5 500
75 r79
39 086

2009 2008

Finanbhulad

Tuhandetes kroonides. aasta kohta

Inffessikulu laenudelt
Intessikulu kapitalirendilt
Intressid diskonteeritud kohustuselt
Muud finantskulud

l8 454
397

2 t45
755

22259
98s

5 635
0

.N
,up(U

(-
-

ffi
fil
(-
Lr

. Q
u0(u

M.
I

I

ForklqffitWrrrao&*MAIW
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Lisa 17. Bilansiviiline vara

tuhandetes kroonides, seisuga 3 l.detsember

Meditsiiniline k?iibevara
Biirooseadmed
Modbel
Majandusinventar
Pehme inventar (pesu)
Muud
Bilansiviiline kilibevara kokku

Juhatuse liikmetega seotud ettev6tted
N6ukogu liikmetega seotud ettevdtted
Kokku

Ostud

Juhatuse liikmetega seotud ettevdtted
N6ukogu liikmetega seotud ettev6tted
Kokku

31.r2.2009 31.12.2008
56 041
13  838
t7 532
10 702

0
17s

5t 224
1 496

t4 493
9  9 1 8
7 466
8  1 3 8

98 288 92735

Bilansiviiline kiiibevara on materiaalselt vastutavate isikute hoiul.

Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks on juhatuse ja n6ukogu liikmed ning nendega seotud ettev6tted, v.a need
ettevdtted, mille tile puudub juhatuse ja n6ukogu liikmetel oluline mOiuiu kontroll.
Juhatuse liikmetele makstavad tasud 2009. aastal moodustasid 4 ljS tuhat krooni ning n6ukogu
liikmetele 254 tuhat krooni (2008: vastavalt 4 506 ja 306 tuhat krooni). Auditikomitee tasu oh nlh
tuhat krooni (2008: kaks tuhat krooni).

Vastavalt juhatuse liikmete lepingule on juhatuse liikmel oigus saada lahkumishtivitist kolme
kuupalga suuruses summas (hetkel 569 tuhat krooni), kui ndukogu kutsub ta ennetiihtaegselt tagasi,
v.a juhul, kui tagasikutsumine oli tingitud juhatuse liikme poolt sihtasutuse huvide tahtlikust
kahjustamisest.
N6ukogu liikmetel ei ole lahkumishtivitist.

SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla on ostnud ning mtiiinud kaupu ja teenuseid jtirgmistelt:

tuhandetes kroonides. aasta kohta

Miiiigid

2009
r4l

6 370
263

3 492
6 st l 3 7s5

2009 2008
2 654

70
8 895

72
2724 8967

For identlffefion purPo*s ottlYnffwpw
4 6 t 4 9
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Nimetatud tehingutest on sA pdhja-Eesti Regionaalhaiglal
vastu ja ees jtirgmised nduded ja kohustusid (kajast-atud
kohustused tarnij ate ees) :

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Nduded

seisuga 3I.12.2009 seotud osapoolte
ridadel nduded ostjate vastu ning

Juhatuse liikmetega seotud ettevdtted
seotud ettevdtted

Kohustused

Juhatuse liikmetega seotud ettevdffed
seotud ettev6tted

31.12.2009 31.12.2008
2 l

216

31.12.2009 31.12.2008
| 012

l 0

i

l t

(IJ
Q-

.FS
(TJ
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-A--:fr5
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ilrrt

().ffm
$J

CK:

i l

l i
f t
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l l
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i1
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rr
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Lisa 19. Laenu ja kohustuste tagatiseks panditud vara

AS .SEB Pank ia SA Pdhja-Eesti Regionaaltraigla vahel s6lmitud arvelduslaenulepingu
nr. 200501 1372 tftmise tagatiseks on panditud kinnistu, asukohaga J. Siitistp tee 19, Tallinn.
Pandi liik: htipoteek summas 15 miljonit krooni.
Tallinna TehnikatiliF:-ti iu SA P6hja-Egsti.Regionaalhaigla vahel solmitud ostu-mtitigilepingust
tuleneva kohustuse (102 000 tuhat krooni) taitrniie tagatiseks on panditud kinnistu f.Stitlste tejt.
Tallinn. Kohustus on tiiidetud 21.09.2009

Pandi liik: htipoteek summas 110 miljonit krooni.

Forlcffifkcfdotto.nprrrcon|ETTT|I
4 7 / 4 9
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VANDEAUDI ITORI  ARUANN E

Sihtasutuse P6hja-Eest i  Regionaalhaig la n6ukogule

Oleme audi teer inud s ihtasutuse P6hja-Eest i  Regionaalhaig la raamatupidamise aastaaruannet ,  mis s isa ldab b i lanssiseisuga 31 '  detsember 2oo9 n ing eel toodud kuupdeval  l6ppenud majandusaasta tu lemiaruannet ,  netovaramuutuste aruannet  ja  rahavoogude aruannet ,  aastaaruande koostamisel  kasutatud peamiste arvestusp6him6tetekokkuv6tet  n ing muid selg i tavaid l isas id.  Audi teer i tud raamatupidamise aastaaruanne on l isatud meie pool tident i f  i tseer i tuna kdesolevale jdre ld usotsusele.

Juhafuse kolrustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine n ing 6 ig lane esi tamine koosk6las Eest i  hearaamatupidamistava n6uetega.  Sel le  kohustuse hulka kuulub as jakohase s isekontro l l is r is teemi kulundamine ja tooshoidmine,  mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja  es i tamise i lma pet tustest  v6 i  v igadesttu lenevate o lu l is te vddrkajastamisteta,  as jakohaste arvestusp6him6tete val imine ja  rakendamine nrng antudt i ng imus tes  poh jenda tud  raamatup idamis r i ke  h innanqu te  t eqemine .

V ande au d iitor i koh ustu se d

Meie kohustuseks on avaldada audi t i  p6hja l  arvamust  raamatupidamise aastaaruande kohta.  Vi is ime audi t i  l t ib ikoosk6las rahvusvahel is te audi teer imisstandardi tega.  Need standardid n6uavad,  et  me o leme vasravuses
eet ikan6uetega n ing et  me planeer ime ja v i ime audi t i  lSbi  omandamaks p6hjendatud k indlustunde,  etraamatupidamise aastaaruanne e i  s isarda orur is i  v i idrkajastamis i .

Audi t  h6lmab raamatupidamise aastaaruandes esi tatud arvn6i ta jate ja  aval ikustatud in formats iooni  kohta audi t it6endusmater ja l i  kogumiseks vaja l ike protseduur ide ldbiv i imist .  Nende protseduur ide hulk ja  s isu s6l tuvad
vandeaudi i tor i  o tsustustest ,  sealhulgas h innangust  r isk idele,  et  raamatupidamise aastaaruanne v6ib s isa ldadapet tustest  v6 i  v igadest  tu lenevaid o lu l is i  v i i i i rka jastamis i .  Asjakohaste audi t i  protseduur ide kavandamiseks v6tab
vandeaudi i tor  nende r isk ih innangute tegemisel  arvesse 6 ige ja  6 ig lase raamatupidamise aastaaruanoe
koostamiseks ja  es i tamiseks juurutatud s isekontro l l is r ls teemi,  ku id mi t te sel leks,  et  avaldada arvamust  s isekontro l l i
tu lemusl ikkuse kohta '  Audi t  h6lmab ka kasutatud arvestusp6him6tete as jakohasuse,  juhatuse pool t  tehtud
raamatup idamis l i ke  h innangu te  p6h jenda tuse  j a  raamatup idamise  aas taa ruande  r j l d i se  es i t us laad i  h i ndamis t .

Usume, et  kogutud audi t i  t6endusmater ja l  on p i isav ja  as jakohane meie arvamuse avatdamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab l isatud raamatupidamise aastaaruanne kdig is  o lu l is tes osades 6 ig lasel t  S ihtasutuse p6hja-
Eest i  Regionaalhaig la f inantsseisundi t  se isuga 31.  detsember 2oo9 n ing sel le l  kuupi ieval  loppenud majandusaasta
f inantstu lemust  ja  rahavoogusid koosk6las Eest i  hea raamatupidamistavaga.
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4 JUHATUSE JA NoUXOGU ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA
ARUANDELE
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juhatus on koostanu d 200s . aasta majandusaasta tegewsaruande ja

raamatupidamise aastaaruande.

Noukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja
raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud vandeaudiitori aruann-e, labi vaadanui ja
heaks kiitnud.

Juhatus

Juhatuse esimees

Juhatuse liige

Juhatuse liige

NOukogu

Ndukogu esimees

Ndukogu liige

Ndukogu liige

Ndukogu liige

Ndukogu liige

N6ukogu liige

Ndukogu liige

T6nis Allik

Sven Kruup

Sergei Nazarenko

Toomas

Margus Lepik

Tatjana Muravjova

Helle Miieltsemees

Liisa-Ly Pakosta

Ester Pruuden

Toomas Varek

22. apriIl2010

22. aprill2}l}

22. aprill2010

.,4h.;.Q..h....zoro

4.6.,..(.!.,...2010
"V.(.'.((......20t0

tfurf k '  ?3  .2010

,4{..yt,.2oro

4 9 / 4 9


