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• Koostatud 2009 Eesti Perearstide Seltsi 
(EPS) poolt, uuendatud 2018

• Korralduslikku kvaliteeti näitavaid 
indikaatoreid on kokku 97, mis jaotuvad 
4 mõõtme vahel:
1. Ligipääs praksisele
2. Praksise organisatsioon
3. Ravitöö kvaliteet
4. Praksis kui õppe-teadusbaas

• 2016. aastal liideti Haigekassa poolt 
tasutatava Perearsti 
kvaliteedisüsteemiga (PKS)

• Alates 2020 kõikidele kohustuslik

(EPK)



(al 2006)



Järveotsa Perearstikeskus

• Kaheksa nimistuga ettevõte Õismäel

• 2021. a sept seisuga 14 400 patsienti 
ja 34 töötajat

• Perearstiabi, õendusabi, pereõendusabi, 
füsioteraapia, koduõendus, 
ämmaemandus, kliiniline psühholoogia, 
kooliõde, vaimse tervise õde

• Kvaliteedi süsteemi maksimum tase PKS 
järgi alates 2011. aastast

• Silmitsi väljakutsetega kvaliteedi 
edendamisel ja tõhusama 
organisatsioonikultuuri loomisel
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Perearstikeskuste jaotus PKS keskmise punktisumma ja AP hindamise 
skoori (F...A) järgi

Allikas: Eesti Haigekassa (2019)
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Kvaliteedi arendamisel liigutakse terviklikkuse 
ja mudelite kasutamise suunas

Tervishoiusüsteemi kolm kvaliteedi komponenti, nende seosed ja 
fookus tervishoius. 

Allikad: Al-Assaf & Sheikh 2004, Donabedian 1988

Kvaliteedi areng läbi aja.
Allikas: OurBizPort (2021)

• Kvaliteedijuhtimise meetodite rakendamine kasvutrendis just tervishoius (Wawak et al. 2020)

Tulemused
(19. saj teine pool ja 

20. saj algus)

Struktuur:
Inim- ja füüsiline 

ressurss 
(al 20. saj algus)

Protsessid: 
toimingud, 

protseduurid, 
ülesanded 

(1970ndatest)

TERVIKLIK KVALITEEDIJUHTIMINE (al 1980ndate lõpp)

EPK



Universaalne muster
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Määratle TULEMUSED,
mida soovid saavutada

RESULTS

Planeeri ja arenda 
LÄHENEMISVIISID, mis 

viivad parendusteni
APPROACHES

RAKENDA 
parendusplaan

DEPLOY

HINDA mõju ja 
TÄIUSTA, et tagada 
soovitud tulemuste 

saavutamine
ASSESS & REFINE

RADAR



1. KHI planeerimine

2. KHI loomine

3. KHI alusel kvaliteedi 
hindamine ja tulemuste 

analüüs

4. Tulemuste 
kommunikeerimine ja 

kooskõlastamine 
huvipooltega

5. Tegevuskava (TK) 
koostamine

2. ettepanek: sammud kvaliteedihindamise instrumendi (KHI) loomuseks ja 
rakendamiseks
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• Suuna määratlemine
• Huvipoolte kaardistamine ja strateegia valik
• Aja ja ressursi planeerimine
• Tulem: 

• Kõikide huvipoolte kaasamist võimaldav ja 
huvipooltega kooskõlastatud KHI loomise plaan

• Sisendandmete kaardistamine
• Huvipoolte kaasamine
• Tulem:

• Kõikide huvipoolte kaasamisel 
loodud rakendatav KHI 

• Hindamine
• Tulemuste analüüs ja esitamine
• Tulem:

• Andmeanalüüsi tulemused ja 
visuaalne esitus

• Tulemuste 
kommunikeerimine

• Tulemuste kooskõlastamine
• Tulem:

• Huvipooltega 
kooskõlastatud 
hindamise tulemused

• TK suuna määramine
• Elluviimine
• Tulem:

• Kõikide huvipoolte 
kaasamisel loodud ja 
kooskõlastatud TK

• TK dünaamilise 
jälgimise 
tulemusmõõdikute 
kaardistamine



Miks on vaja riskipõhist ravijuhtimist?
Aastal 2015. avaldati Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös valminud 
uuring „Ravi tervik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis“ 
Uuringu tulemusel selgus: 

1. Suur osa statsionaarsest aktiivravist on välditav, kui suunata ravi 
selleks enam sobivale esmatasandile;
2. Suur osa eriarsti visiitidest on välditavad 
3. Diabeedi ja kõrgrõhktõvega patsientide poolne vähene esmatasandi 
teenuste kasutus. Patsiendid välistavad sageli esmatasandi arstiabi ja 
pöörduvad kohe eriarsti poole, ehkki eriarstide külastamine ei 
parandanud oluliselt krooniliste haiguste ravi tulemust
4. Ravi koordineerimises esineb probleeme kõikidel
tervishoiusüsteemi tasanditel



















784 nimistut, 
1 330 068
~400 000 

~72 000 DM
RISKIPÕHINE 
RAVIJUHTIMINE

EMO, 
KIIRABI

TERVISEPLAAN

25 200



Diabeet, ravimid
Eesmärk: hõlmatus 70%

Nimistute keskmine 65%



Koefitsiendi vähemalt 0,6 saavutanud nimistute 
osakaal maakonna nimistutest, 2020



OSAPOOLTE ROLL
• EFQM võimaldab vaadelda organisatsiooni kui tervikut ja näha 

seoseid teiste sidusrühmadega, mis on oluline 
kvaliteedijuhtimise seisukohalt (Jackson & Bircher 2002).

• Vaja tagada suhete toimivus organisatsiooni meeskonnas, 
patsientidega, sidusrühmadega ning näha suhestumist
laiemasse kogukondlikku ja riiklikku konteksti ja süsteemi, mis 
loob võimalused ja eeldused ET organisatsiooni toimimiseks ja 
arenemiseks (Orueta et al., 2015; Li et al., 2020; Brennan et al., 
2012). 

• Kvaliteedi edendamine peab aset leidma ja olema rakendatav 
erinevatel tasanditel (nt üksikisik, meeskond, teenindus, 
tervishoiusüsteem) (Gardner et al. 2018). Arenema ei pea 
mitte üksnes organisatsioon iseseisvalt, vaid kogu laiem 
süsteem.

• Olulisel kohal tõhus kommunikatsioon osapoolte vahel, mis 
tänapäeval toimub üha enam IKT lahenduste kaudu. 

• Infotehnoloogilistel edusammudel otsene seos esmatasandi 
tervishoiu kvaliteedi edendamisega (Dohan et al. 2020).
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Esmatasandi tervishoiu kvaliteedi juhtimisega 
seotud osapooled



2. Perearstilt 
e-saatekiri

6. Perearstile tagasiside: 
haigusjuhtumi alustamine, 
konsultatsiooni vastus, visiidi 
teatis. 

3. Eriarst hindab 
e-saatekirja aja- ja 
asjakohasust

5. Eriarst annab 
tagasisidet: 
haigusjuhtumi 
alustamine, 
konsultatsiooni vastus, 
visiidi teatis. 

4. Eriarsti asutus 
lepib patsiendiga 
kokku visiitide ajad

perearstitarkvara

eriarstitarkvara

1. Patsient
pöördub perearsti 
poole

Patsient

Perearst

Eriarst

7. Patsient saab tagasisidet : 
haigusjuhtumi alustamine, 
konsultatsiooni vastus, visiidi 
teatis

Patsiendiportaal

E-saatekiri perearstile



Tänud!


