
Pärnu Haigla 
oluline nurgakivi Eesti tervisevõrgustikus

Urmas Sule

juhatuse esimees



Pärnu arengukava aastani 2035

Arendada kiirelt ligipääsetavat ja kõrge 

kvaliteediga elukeskkonda ning luua tingimused 

nutikate töökohtade tekkeks, mis annab 

konkurentsieelise Riia ja Tallinna vahelise 

asukohana. 

Selleks on vaja tugevdada kutse- ja 

kõrgharidussüsteemi ning luua tingimused 

ettevõtete kasvuks.



Kuidas saab tervishoiuvaldkond

seda eesmärki toetada?!

...ja vastupidi



Globaalsed arengutrendid tervishoius

• Elanikkonna vananemine

• (Meditsiini)tehnoloogiate kiire areng (efektiivsemad ja 

säästvamad, samas spetsiifilisi oskusi nõudvad 

tehnoloogiad ja ravimeetodid)

• Pidevalt kasvav roll majandusharuna ja tööandjana

• Erioskustega töötajate defitsiit

• Inimeste ja ühiskonna kasvavad ootused

• KONFLIKT TAHTMISTE JA VÕIMALUSTE VAHEL -

RESSURSSIDE PIIRATUS! 

• AINA KASVAV KONKURENTS!





Haiglavõrgustiku suurim

väljakutse!

Kohustus olla samaaegselt nii

efektiivne kui ka elastne…







Eesti haiglavõrk



Haigla on spetsialistide 

organisatsioon

Ka oluline regionaalne

juhtimiskompetentsi keskus



Pärnu Haigla täna



MISSIOON

parandada ja toetada inimeste tervist ning elukvaliteeti

VISIOON

olles uuendusmeelne ja hooliv ravimeeskond,

pakume inimestele õiget teenust, õigel ajal ja õiges 

kohas kogu elukaare vältel



Põhiväärtused – otsustavad teod!

• Asjatundlikkus

Hindame iga töötaja erilisust, toetame nende elukestvat arengut. Täidame 

tööülesandeid nii, et inimeste elukvaliteet paraneb läbi kõrgetasemelise ja 

teaduspõhise teenuse.

• Koostöö

Teeme koostööd patsientide, nende omaste, kolleegide, koostööpartnerite ning 

kogukonnaga ühiselt kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks. Loome 

usaldusväärse, avatud ja koostööalti õhkkonna.

• Vastutus

Võtame vastutuse oma töö ja otsuste eest. Igal haigla töötajal on roll haigla 

toimimises. Austame ja tunnustame igaühe panust.

• Hoolivus

Hoolime endast, oma patsientidest ja kolleegidest. Oleme abivalmid ja tagame 

võimalikult hea enesetunde. Märkame inimest enda kõrval.



üle 1400 motiveeritud ja koostööaldi kolleegi



Kuidas siia jõudsime?!

Haiglavõrgu ristlejast 

tervisesüsteemi nurgakiviks



Arengukava esimene etapp

1994-2005
Terve Pärnumaa nurgakivi



Võimalikud haiglahoone paiknemised

Ristiku 1

Sillutise 6

Ravi 2



Pärnu Haigla uue hoone I etapi avamine
avamine 

08. aprill 2005



Arengukava teine etapp

2008-2013
Kahe terviselinnaku kontseptsioon



Kiirabi 

(Kanali 10)

Õendus- ja hoolduskeskus 

(Ravi 2)

Veretalitus

(Metsa 1)

Eriarstiabi keskus  

(Ristiku 1)



Õendus- ja hoolduskeskus (Ravi 2)

Avamine 14. september 2012



Eriarstiabi keskus. Taastusravi- ja heaolukeskus 



Taastusravi- ja heaolukeskus, 

psühhiaatriakliinik

avamine 

04. oktoober 2013



Planeerimise kandev idee

Tagada abivajajatele võimalikult 

mugavalt kättesaadavad, 

kaasaegsed, kvaliteetsed ja 

komplekssed terviseteenused 24/7!





Arengukava kolmas etapp

2018-2023
Oluline nurgakivi Eesti tervisevõrgustikus



Arendusvaldkonnad 
• Eriarstiabi- ja õendusteenuste 

arendamine – koostöö strateegiliste partneritega 

s.h. valmisolek väga erinevateks 

(riski)stsenaariumiteks

• Õpetav haigla – atraktiivne koolitusbaas, „Kool 

haiglas“ projekt Tallinna Tervishoiukõrgkooliga

• Integreeritud teenused 

o ETK projekt, ONE-STOP-SHOP PRINTSIIP

oDigiteenused ja -arendused



Käigus olevad projektid

Haigla kui organisatsiooni areng

peab toetama kogukonda ja riiki



Haiglatevaheline koostöö - võrgusumine



Koolituse baasasutuseks olemine
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Esmatasandi- ja seonduvad teenused

• Üldarstiabi valve ajal

• Ämmaemandus

• Füsioteraapia, tegevusteraapia

• Iseseisev õendus

• Koduõendus

• Optometrist

• Vaimse tervise keskus

• Sotsiaaltöötajad, rehabilitatsioonispetsialistid, 
juhtumikorraldajad

• Rehabilitatsiooni- ja tööjõuturu teenused

• Töötervishoid

• Radioloogia ja laboriteenused

• Logopeedid

• Registratuur ja arste assisteeriv personal, s.h. 
kliinilised assistendid

• Administratiiv-, finants- ja haldusjuhtimine

• Meditsiinitehnoloogiline juhtimine

• IT

PÄRNU HAIGLAS OLEMAS

PUUDU

• Perearstid

• Pereõed





Tänan tähelepanu ja toetuse 

eest!

Edu Pärnumaa arendamisel!


