
Kas Eesti Haridusel 

on Eesti Tervishoiu 

reformimisest 

midagi õppida? 
                                                  

                                 

                                 TIIT MEREN 

                    / SUURE PILDI ARENGUT SEIRATES/ 
 

 

         





Mõlemad valdkonnad – pealtnäha                      

edukaks tunnistatud 

 

 

 

 PISA testide alusel Eesti 

haridus on Euroopa 

kõrgliiga  

  

 

 

 Lääne analüütikute 

arvates on Eesti meditsiin - 

Euroopa kuluefektiivseim 



        

HARIDUS 

 Õpilaste arv - langeb 

 

 Riigi-, munitsipaal- ja erakoolid 

 

 koolivõrgu dramaatiline 

optimeerimine alles ees ... 

       

     Haridusteenus tasu – pearahast ! 

MEDITSIIN 
 Haigete arv - tõuseb 

 

 

 Kõik haiglad eraõiguslikud  

 

  Haiglavõrk  lõpuni optimeeritud  (2000-2015-
...) 

 

 

  Med.teenuse rahastus - mitte pearahast 
vaid teenusepõhine ja tuleb haigekassast 

 

  



Eesti tervishoiureform = kontsentreerimine, 

monopoliseerimine, lõpuks riigistamine (?) 

 „Eesti Tervishoiu arengukava 2000-2015“  : 

        Üle 100 haigla (2000) 

                 19....        (2015) 

                   7...          (2016) 

                   2 + ?       (2017...)  

       Hetkeseis 2016:    

                             1.  kaks kompetentsikeskust (Sa PERH, Sa TÜK) 

                             2.  nendega võrgustunud kolm haiglat 

                             3. ülejäänud haiglad ..võitlevad ellujäämis-kursil 

            4.  meditsiiniteenuse parema geograafilise kättesaadavuse printsiip (?)       



Haiglate ... monopoolsusega 

kaasnevad ju ammutuntud ohud: 









... Mitte-eelistatud haiglad on jäetud iseomandatud 

oskuste, investeeringute ja patsientuuriga  

-  ellujäämismängu mängima ... 



Mida on õppida suurte vastu 

omapäi võitlema jäetud haiglatelt? 







               Tõenäone areng: 

 Kaob konkurents , meditsiiniteenuse pakkumise paljusus : kvaliteet 

alla, hinnad üles, arutelu asendub monopoolse teenusepakkuja 

diktaadiga 

 Poliitikutel, ametnikel kaob konstruktiivne arutelupartner  

professionaalide seast nii perearstinduses kui haiglas 

 Töö ülekoormus monopoolses suurhaiglas suunab inimesed Soome; 

sealsetes haiglates hea töökorraldus  + mitu x kõrgem palk  

 Monopoolsus suretab ülejäänud haiglavõrgu – noorarstid Tartu 

ülikoolist otse Soome tööle 

 2 Suurhaiglat, teenindades kõiki hädalisi, ummistuvad ...juba täna ! 

 Taaskäivitada konkurentsi, kaotatud E. haiglavõrku - kordades kallim  

 

 



Poliitikud tunnistavad eravestluses:  mõistame, 

et „pudelikaelad“ tervishoius juba nähtavad 



       Võimalikud väljapääsud : 
 

 

 

 Raha juurde – kust??? 

 „Õhu“ väljalaskmine teenuste süsteemist  

  Haigete omaosaluse tõstmine  

 

 

 Riiklik tervishoiuteenus  panna  vastavusse haigekassa rahakoti võimalustega 

 

 Välispatsiendid Eesti haiglatesse  

 

 Kui rahaline jätkusuutmatus, siis aitab ... innovatsioon  

 

 



Mida õpetab sõjakoldes käimine? 

 

 

 Teenuseid ja vahendeid ei tule 

mõtlematult kontsentreerida ...  

 

vaid mõistusekohaselt hajutada ! 





Enamus kasutatud pildimaterjalist : 

 

 

 Autorsus kuulub minu Euroopa kolleegidele 

veresoontekirurgidele ja pärineb ESVS 

aastakonverentside ettekannetest! 

 

 Tänud ka neile! 


