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Sissejuhatus 

2014 aastaks on prognoositud majanduskasvu aeglustumist. Algab uus  EL eelarve 2014-

2020 periood, Euroopa Sotsiaalfondi eesmärgiks on  edendada  tööhõivet ja tõsta töötajate 

pädevust ja konkurentsivõimet, s.h on plaanis rahvatervisealased tegevused eesmärgiga 

ennetada ja vähendada alkoholi tarbimist  Samuti algab  Euroopa Regionaalarengu Fondi 

periood, mille eesmärk on  tasakaalustada ja ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide arengut 

ning seeläbi tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust Euroopa Liidus ning mille 

raames toetatakse tervisekeskuste võrgustiku väljaarendamist ning jätkatakse 

investeeringuid haiglatesse. 

2014 aastal jätkatakse töövõime hindamissüsteemi väljatöötamist ning rahvatervise seaduse 

uuendamisprotsessiga. Samuti on olulisteks väljakutseteks vaimse tervise teenuste 

edendamine, tervisliku toitumise ja liikumisharrastuse propageerimine, sõltuvusainete 

tarvitamise ennetamine ja kahjude vähendamine ning arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse 

parandamine.  

Järgnevalt antakse ülevaade peamistest planeeritavatest RTA tegevustest 2014. aastal, 

ülevaates on toodud välja eelkõige uued ja olulisemad tegevused.  Detailne RTA 2014. aasta 

tegevuskava on leitav Sotsiaalministeeriumi kodulehel www.sm.ee. 

 

 

 I valdkond - Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Inimeste toimetuleku ja ühiskonna sidusa ja jätkusuutliku arengu tagamiseks on 2014. aastal 

kavas mitmed sammud nii toetuste kui teenuste osas. Enim puudust kannatavate inimeste 

toimetuleku tagamiseks tõstetakse toimetulekupiiri 90 euroni kuus üksi elavale isikule või 

perekonna esimesele liikmele ning 72 euroni pere teisele ja igale järgnevale liikmele. 

Rehabilitatsiooniteenuste kvaliteedi parandamiseks rakendatakse kvaliteedijuhtimise 

süsteemi EQUASS. Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse 

ühtlustamise eesmärgil kehtestatakse miinimumnõuded kohalike omavalitsuste poolt 

osutatavatele hoolekandeteenustele ning alustatakse infosüsteemi SKAIS 2 arendamist. 

Töövõime toetamise süsteemi loomiseks arendatakse töövõimet toetavaid teenuseid ning 

kujundatakse ümber töötervishoiu ja tööohutuse reeglistik. Erivajadustega inimeste 

toimetuleku parandamiseks rakendatakse „Erihoolekande strateegiat aastateks 2014-2020“ 

ja töötatakse välja puuetega inimeste õiguste kaitse strateegia 2015-2020. 

Rahvatervisealase tegevuse edendamiseks töötatakse välja uue rahvatervise seaduse 

eelnõu, arendatakse süstemaatiliselt rahvatervise spetsialistide kompetentsi läbi erinevate 



koolituste ja erialaste konverentside korraldamise. Jätkub paikkondliku ja tegevuskohapõhise 

tervisedenduse toetamine läbi maakondade tervisenõukogude ning tervist edendavate 

võrgustike. 

Vaimse tervise valdkonnas on põhirõhk laste vaimse tervise edendamisel: alustatakse 

Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse ehitamist, Tartus, Pärnus ja Ida-Virumaal 

alustatakse Norra finantsmehhanismist rahastatavate projektidega vaimse tervise keskuste 

loomiseks olemasolevates tervishoiuasutustes. Norra rahvatervise programmi raames 

alustavad tööd veel 2 vaimset tervist toetavat veebikeskkonda ning arendatakse välja 

teenuseid nutitelefonidele. Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon jätkab Sotsiaalministeeriumi 

toetusel tööd, keskendudes organisatsiooni arendusele ning vaimse tervise 

arengudokumendi ettevalmistamisele.  

 

II valdkond – laste ja noorte turvaline areng 

Jätkatakse uue lastekaitse seaduse koostamist, mille raames reorganiseeritakse lastekaitse 

ja - hoolekande korraldust. 

Reproduktiiv- ja imikute tervise edendamise valdkonnas jätkab tööd rinnaga toitmise 

edendamise Eesti komitee, kes koordineerib  rahvusvahelise rinnaga toitmise edendamise 

nädalat, kujundab avalikkusele ja sihtgruppidele suunatud teavitustööd ning koostöös 

UNICEF´iga viiakse läbi tervishoiutöötajatele täiendkoolitusi,  juurutamaks beebisõbralike 

haiglate põhimõtteid. Jätkatakse viljatusravi  ja raseduskriisi nõustamise teenuste 

rahastamist. Raseduskriisi nõustamise teenused on aastast 2015 kavandatud integreerida 

tervishoiusüsteemi. 

Eelkooliealiste laste  hammaste tervise edendamiseks jätkatakse hambahaiguste 

ennetamise tegevuste läbiviimist ning lasteaedade tervist toetava keskkonna arendamist sh. 

arendatakse välja psühhosotsiaalse keskkonna hindamiseks ja parandamiseks e-lahendus. 

Kooliealiste laste ja noorte tervise edendamisel toetatakse nõustamiskeskusi ja huvikoole  

koolist väljalangevuse ennetamiseks ning õpetajatele viiakse läbi koolitusi ja töötatakse välja 

juhendmaterjale riskikäitumise ennetamise teemadel.  

Laste ja noorte kehalise aktiivsuse edendamiseks jätkatakse ujumisõpetuse baaskoolituse 

läbiviimise toetamist algklassides  ja peamiselt 12–19-aastaste noorsportlaste 

tervisekontrolliga, kelle treeningukoormus nädalas on vähemalt 6 tundi.  

Laste tervislike toitumisvalikute suunamiseks jätkatakse koolipiima- ning 

koolipuuviljaprogramme. Võrreldes 2013. aastaga on koolipuuviljaprogrammi elluviimiseks 

riigieelarves planeeritud üle 2 korra suurem summa (2013 - 130 000 eur; 2014 - 281 950). 

See võimaldab rahuldada ühe suurenevat lasteasutuste soovi programmiga liituda.  

Narkootiliste ainete tarbimise ennetamiseks tagatakse noortele suunatud veebikanalite pidev 

uuendamine (www.narko.ee) ja infomaterjalide koostamine kõigile sihtgruppidele. 



Uimastitealase teadlikkuse tõstmiseks ja sotsiaalsele survele vastu seismise toetamiseks 

viiakse läbi projekti „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) 6. klasside õpilastele. Eraldi projekt 

(„Enne mõtle kui otsustad“) on suunatud ka kutsekoolide õpilastele. Lastekaitsepäevadel ja 

teistel üritustel viiakse läbi avalikke esinemisi narkokoertega ning tutvustatakse politsei tööd, 

viiakse läbi loenguid. Alaealistele sõltlastele on jätkuvalt tagatud nõustamine ja ravi. 

Alaealiste sõltuvusvastast taastusabi reguleeriva "Psühhiaatrilise abi seaduse, 

tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise 

seaduse" eelnõu vastvõtmisega luuakse eeldused alaealistele osutatava sõltuvusvastase 

taastusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks. 

Noorte teadlikkuse tõstmisel HIV nakkusest ja selle levikuteedest jätkatakse 2014. aastal 

turvalist seksuaalkäitumist soodustavate teadmiste, eluoskuste ja hoiakute kujundamist. 

Noorte seksuaaltervise nõustamiskeskuste tegevusi jätkatakse samas mahus. 

Seksuaalnõustamine tagatakse ka ravikindlustamata noortele. 

Laste teadlikkuse tõstmiseks viiakse läbi kampaania "Puhtad käed" ja kemikaaliohutusealase 

teadlikkuse tõstmiseks jagatakse koolides teabematerjale  "Loe märgistust, märka ohtu". 

2014. aastal alustatakse kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) ettevalmistamisega.  

 

III valdkond – tervist toetav elu-, töö- ja õpikeskkond 

Terviseameti juurde on loodudkeskkonnatervise uuringute keskus eesmärgiga koguda ja 

töödelda andmeid keskkonnategurite ja epidemioloogilise olukorra kohta, korraldada 

riskihindamist ja tervisemõju uuringute läbiviimist. 

Elukeskkonna parandamiseks korraldatakse Keskkonnainspektsiooni poolt pikaajaline 

õhuseire Sillamäel. Tallinnas Liivalaia tn seirejaama paigutatakse ekraanid, mis hakkavad 

näitama õhusaaste ja müra näitajaid reaalajas. Viiakse läbi püsivate orgaaniliste 

saasteainete eriheidete määramine erinevatest väikepõletusseadmetest ja erinevate 

kütustega. 

2014. aastal viiakse läbi põlevkivi tervisemõju uuring. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada 

põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnevad mõjud elanikkonna tervisele. Projekti 

käigus kaardistatakse põlevkivisektori saasteallikad, toimub seireandmete ning minevikus 

tehtud teadusuuringute andmete kogumine ning kompleksne analüüs. Järgnevalt viiakse läbi 

elanikkonna haigestumuse ja suremuse analüüs ja ka läbilõikeline uuring Ida-Virumaa 

elanike hulgas, millest esimene osa keskendub täiskasvanutele ning teine lastele. Projekti 

tulemusena saavad nii elanikud, eksperdid kui otsustajad enam infot põlevkivisektori 

tervisemõjudest Eestis ning aluse keskkonda ning tervist mõjutavate probleemide 

lahendamiseks ja projekti jätkutegevuste planeerimiseks. Põlevkivibituumeni toimikute 

hindamine Euroopa ühenduse hindamisplaani CoRAP raames. 



 Viiakse läbi projekt „Euroopa Liidu õigusaktides ettenähtud nõuete täitmiseks vajaliku 

kemikaaliohutuse kompetentsuse tagamise võimalused Eestis“ ja projekti tulemuste alusel 

kujundatakse kemikaaliohutusealase kompetentsuse tagamise süsteem. Olulise läbiva 

tegevusena on kemikaalide- ja biotsiidikäitlejate teadlikkuse tõstmine ohutuskaartide 

koostamise ja kemikaalide märgistamise valdkonnas. 

Toiduohutuse valdkonnas jätkatakse toidukäitlejatele suunatud teabepäevade läbiviimist, kus 

tutvustatakse uusi õigusakte, juhendeid jms. Koostatakse teabematerjal „Akrüülamiid toidus 

ning selle vältimise ja vähendamise võimalused“. Jätkatakse toorpiima ohutuse alast 

pilootuuringut, mille tulemustest lähtudes töötatakse välja soovitused toorpiima tootjatele ja 

tarbijatele ning planeeritakse edasised tegevused. Samuti jätkatakse kahe Euroopa 

Kalandusfondist rahastatava suuremahulise uuringuga Läänemere kalas saasteainete ja 

parasiitide sisalduse hindamiseks. 

1. juulist 2014. a. täiendatakse riiklikku immuniseerimiskava rotaviirusvastase 

vaktsineerimisega. Väikelaste vaktsineerimisega rotaviirus-infektsiooni vastu hoitakse ära 

suur osa väikelaste rotaviirusenteriidi juhte, sh rotaviirusenteriidist tingitud väikelaste 

hospitaliseerimist. Täiendav mõju seisneb kaudsete kulude, s.o ravimihüvitiste ning ajutise 

töövõimetuse hüvitiste kulude (sh haigus- ja hooldushüvitused) kokkuhoius.  

 

IV valdkond 

Kultuuriministeeriumi eestvedamisel jätkatakse erinevate liikumisharrastuse projektide 

toetamist. Kultuuriministeerium on nimetanud 2014. aasta liikumisaastaks, mille eesmärgiks 

on tõsta inimeste teadlikkust liikumise vajalikkusest.   

Ülekaalulisuse ja rasvumise ennetamiseks töötatakse 2014. aastal välja toitumise roheline 

raamat, mis aitaks vähendada toitumisest tingitud terviseprobleeme. Osteoporoosi 

ennetamiseks planeeritakse 2014. aastal koostöös Eesti Reumaliiduga tasakaalustatud ja 

täisväärtusliku toitumisalase teadlikkuse tõstmise kampaaniate läbiviimist elanikkonna seas. 

2013. aasta sügisel alustati Põllumajandusministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi 

koostöös elanikkonna toitumise faktilise uuringu läbiviimist, mis jätkub 2014. aastal. 

Põllumajandusministeeriumis pööratakse 2014. aastal suuremat tähelepanu tarbijate ja 

käitlejate teadlikkuse tõstmisele toidu märgistuse osas. Jätkatakse toitu, toidutootmist ja -

valmistamist käsitleva teabe edastamist ministeeriumi ajaveebis „Maablogi“ ning samuti 

selleteemalisi õppeprogramme ja teabepäevi muuseumides ning õppeasutustes. Tervise 

Arengu Instituudi eestvedamisel jätkatakse elanikkonna toitumisalase teadlikkuse 

suurendamiseks toitumisalaste teavituskampaaniate läbiviimist ning toidu ja toitumise 

andmebaasi arendamist.  



Konkurss "Parim koolisöökla" ja toitlustajate koolitusi on edaspidi planeeritud läbi viia üle 

aasta, 2014. aastal plaanitakse koolitada toitlustajaid. 2014. avalikustatakse 

üldelanikkonnale suunatud uuendatud toitumissoovitused. 

Alkoholi tervisekahjude vähendamiseks alustatakse struktuurfondide rahastusel pika-ajalise 

programmiga kaasaegse ravi ja nõustamissüsteemi väljakujundamiseks, viiakse läbi noorte 

alkoholiennetusprogrammi Effekt ja üleriigilised kampaaniad alkoholi liigtarvitamise 

ennetamiseks, joobes juhtimise ennetamiseks ning salaturu teemalise teadlikkuse 

tõstmiseks. Jätkatakse alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja lühinõustamise teenuse 

rahastamist. Jätkatakse alkoholipoliitika rohelises raamatus kavandatud meetmete 

elluviimisega. 

Tubakapoliitika valdkonnas alustatakse tubakapoliitika rohelises raamatus väljatöötatud  

meetmete elluviimisega. Samuti alustatakse  uue tubakaseaduse eelnõu ettevalmistamist  

uue tubakatoodete direktiivi ülevõtmiseks Eesti õigusruumi. Jätkatakse tubakast loobumise 

nõustamise teenuse edasi arendamist ja teenuse osutamist  sh noortele  ja rasedatele. 

Töötatakse välja tubakaennetamisalane  koolituskava  ja arendatakse välja  koolitajate 

võrgustik. Tubakavabade töökohtade loomise nõustamiseks koostatakse metoodiline juhend.  

2014. aasta lõpetab töö ja esitab valitsusele lõppraporti vigastuste ennetuse rakkerühm  

Riigikantselei juures. Siseministeeriumi ja Päästeameti juhtimisel viiakse läbi tule- ja 

veeohutusalaseid teavituskampaaniaid, koolitusi ja maakondlikke ohutuspäevi. Maanteeamet 

ja Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) viivad läbi liiklusohutusalaseid kampaaniaid erinevates 

valdkondades, kus Maanteeameti korraldada on teavitustegevused ning PPA teostab 

intensiivistunud järelevalvet kampaaniaga seotud valdkonnas. Vägivalla vähendamise 

arengukava raames rahastatakse naiste varjupaikade tööd, tugitelefoni 1492 tegevust ning 

arendatakse välja protseduurireeglid perevägivalla ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks. 

Siseministeeriumi eestvedamisel toimib Vabariigi Valituse Uimastiennetuse komisjon, mille 

alla on moodustatud töögrupid, mis keskenduvad kesksete teemade lahendamisele 

uimastiennetuses (universaalne ennetus, pakkumise ja nõudluse vähendamine, ravi ja seire). 

Luuakse  õiguslik alus varajase hoiatuse süsteemile, mis võimaldab uute psühhotroopsete 

ainete osas vajalike andmete kogumist ja vahetamist erinevate ametkondade vahel. 2014. 

aastal on kavas eelnõu menetlemine Riigikogus. Alustatakse narkomaanidele suunatud 

sotsiaalse rehabilitatsiooni kontseptsiooni väljatöötamist ning kaardistatakse narkomaania 

ennetamise, kahjude vähendamise, ravi ja sõltuvusvastase taastusabiga seotud 

spetsialistide koolitusvajadused, mille põhjal koostatakse baaskoolituskava ning 

spetsialistide tegevuse spetsiifikast lähtuvad täiendõppe lisamoodulid. Jätkatakse 

narkosõltlastele mõeldud ravi ja sõltuvusvastase taastusabi korraldamist, sh. jätkatakse 

süüdimõistetud uimastiprobleemidega isikutele teenuse osutamist, kelle vangistus on 

asendatud ravi või sõltuvusvastase taastusabiga. 2014. aastal jätkatakse ESF rahastamisel 



sõltuvusprobleemiga inimeste vaimset tervist ja tööhõivet toetava nõustamisteenusega. 

Tõhustatakse järelevalve alaseid koostööoperatsioone (MTA ja PPA) ja reide, eesmärgiga 

avastada narkootilisi ja uusi psühhoaktiivseid aineid turul ning uute võimalike narkootiliste 

ainete ja psühhoaktiivsete ainete sissetoomist nii posti kontrollist kui piirilt. 

HIV epideemia kontrolli all hoidmise ja haigestumise vähendamise eelduseks on kõikide 

seniste HIV ennetuse põhitegevuste jätkumine 2014. aastal, sh riiklikud ravimihanked 

ravimite tagamiseks kõikidele tuberkuloosihaigetele ja HIV positiivsetele. Tagatakse 

süstlavahetusteenus, asendus- ja võõrutusravi, sh vanglastes ja arestimajades HIV leviku 

vähendamiseks. Jätkatakse HIV-alase teadlikkuse tõstmisega üldelanikkonna, sh. 

ajateenistuses ja kinnipidamiskohas viibivatele isikute seas. Viiakse läbi teadlikkuse 

tõstmisega seotud koolitusi teenuse osutajatele, politsei- ja päästeametnikele ning 

vanglapersonalile ja uuendatakse operatiivselt infoportaali www.hiv.ee. 2014. aastal 

jätkatakse ESF rahastamisel HIV-positiivsete inimeste vaimset tervist ja tööhõivet toetavate 

nõustamisteenuste osutamist.  

Tuberkuloosi ennetamise ja ravi valdkonnas on eesmärgiks hoida haigestumine püsivas 

langustrendis ning selle eelduseks on kõikide seniste tuberkuloositõrje põhitegevuste 

jätkumine. Arvestades Eesti  tuberkuloosihaigestumise eripärasid keskendutakse üha enam 

tuberkuloosiepideemia kontrolli all hoidmisele enimohustatud riskirühmade seas, sh HIV-

nakatunud ja süstivad narkomaanid. Peamised prioriteedid tuberkuloositõrje korralduses on 

multiresistentsete haigusvormide leviku tõkestamine, tuberkuloosi varajane avastamine 

riskigruppide ja nakkuskontaktsete seas ning integreeritud ravi tagamine sõltuvushäiretega 

tuberkuloosi haigetele. 2014. a. jätkatakse õiguskorra muudatuste ettevalmistamist 

eesmärgiga luua täiendavad õiguslikud alused nakkusohtlike ning ravist kõrvale hoiduvate 

TB haigete ravile tagasi toimetamiseks. 

 

V valdkond – tervishoiusüsteemi areng 

Arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine on jätkuvalt üks olulisemaid prioriteete V 

valdkonnas. Tervishoiuteenuste hindasid mõjutavad enim 2012 aastal  Haiglate Liidu, Kiirabi 

liidu, Perearstide Seltsi ja tervishoiutöötajate kutseliitude vahel sõlmitud kollektiivleping. 

Tervishoiuteenuste summaarsed kulud suurenevad 9%, sh eriarstiabi 9%. Eelisarendatavaks 

valdkonnaks on hooldusravi ja üldarstiabi, kus rahastamist suurendatakse vastavalt 13% ja 

10%.  

Patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamiseks ning patsientide rahulolu hindamiseks 

jätkatakse iga-aastase rahvastikupõhise uuringu läbiviimist. Patsientide teadlikkust tõstvate 

Eesti Haigekassa poolt korraldatavate kampaaniate üheks fookuseks on teadlikkus 

õigeaegselt pöörduda perearsti ja -õe poole.  



Patsientide õiguste paremaks kaitseks rakendatakse õigusmuudatuste pakett ja jälgitakse 

piiriülese tervishoiu direktiivi ülevõtmise mõjusid Eesti tervishoiule ja patsientide liikumisele. 

Loodud on eeldused EL liikmesriikides saadud plaaniliste tervishoiuteenuste hüvitamiseks 

Eesti patsientidele. Tervishoiuteenuste alase teabe paremat kättesaadavust tagava 

kontaktpunkti tegevus on käivitunud ning veebilehte täiendatakse vaegnägijatele suunatud 

rakendusega.  

Jätkatakse kohustusliku vastutuskindlustuse kehtestamise ettevalmistamist paralleelselt 

patsiendiohutuse süsteemi täiendamisega ja kvaliteedinõuete täpsustamisega.  

Tagatakse ravikindlustus loovisikutele jt võlaõiguslike lepingute alusel töötajatele ning 

tagatakse neile isikutele kindlustuskaitse tekkimise ooteaja lühendamine 1 kuuni võrdseks 

ülejäänud sihtgruppidega vastavate ravikindlustusseaduse muudatuste jõustamisega.  

Tagatakse vältimatu abi, tuberkuloosi ja HIV ravi kättesaadavus ravikindlustamata isikutele. 

Patsiendiohutuse tagamiseks töötatakse välja meditsiinikiirituse kasutamise nõuded ja 

patsiendidoosi hindamise juhend. Ohutute ja kvaliteetsete ravimite tagamiseks võetakse 

Eesti õigusruumi üle EL direktiivid vältimaks võltsitud ravimite sattumist seaduslikku 

tarneahelasse, tagamaks ravimiohutuse tõhus järelevalve ning kliiniliste uuringute ohutus.  

Jätkatakse ettevalmistusi muudatusteks kiirabiteenuse kvaliteedinõuete  kaasajastamiseks 

sh nõuded kättesaadavusele, personali kvalifikatsioonile ja varustusele. Täpsustatakse ka 

kiirabi koostöö reegleid päästeteenistuse, politsei ja haiglatega. Reguleeritakse ühtlasi 

mitteerakorraline meditsiiniline ja mittemeditsiiniline patsienditransport.  

Üldarstiabis jätkatakse õdede õiguste ja rolli laiendamist neile piiratud retseptiõiguse 

andmise regulatsiooni ettevalmistamisega. Õendusabis jätkatakse iseseisvate teenuste 

regulatsiooni täiendamist ambulatoorse õendusabi osas. 

Eriarstiabis organite siirdamise kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks ning ühtlasi 

rahvusvaheliseks elundivahetuseks valmisoleku tagamiseks täpsustatakse siirdamissüsteemi 

korralduse regulatsiooni rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise uue seaduse 

eelnõu ja rakendusaktidega menetluse lõpule viimisega. 

Valmistatakse ette EL finantsperioodi 2014-2020 vahenditest esmatasandi tervisekeskuste ja 

pädevuskeskuste  meetmete rakendamiseks sh  kriteeriumite koostamine toetuse 

andmiseks. 

Tervishoiuteenuste järelevalve fookuses on kvaliteedi nõuete täitmine teenuseosutajate poolt 

valmistamaks ette kvaliteedinõuete muudatusi. Haigekassa poolt ravi kvaliteedi tõstmiseks 

ning objektiivseks hindamiseks jätkatakse kvaliteediindikaatorite välja töötamist ja esitlemist 

ning toetatakse tõenduspõhiste ravijuhendite koostamist. Toimub üleminek töövõimetuslehe 

elektroonilisele andmevahetusele ka tööandjate poolt aastaks 2015. E-tervise projektidest on 

prioriteediks e-kiirabi, statistikamooduli, e-tõendi ja e-saatekirja rakendamise 

ettevalmistamine. Valmib e-saatekirja detailanalüüs. Uuendatakse meditsiiniliste registrite 



kontseptsiooni ning paralleelselt arendatakse vähiskriiningute registrit ning andmevahetust 

nakkushaiguste registriga Tervise infosüsteemi vahendusel. Alustatakse sünni- ja 

surmainformatsiooni liikumise digitaliseerimist.   

 


