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– 7 brigaadipidajaga lõpevad lepingud jaanuaris
2012, ülejäänud alates märts 2012 ….
 E-kiirabi
 Küsimused

/ vastused

Uus lepinguperiood; õigusruum (I)
(MIKS VÕIDAKSE SENISEID LEPINGUPARTNERID MUUTA)


TTKS § 17 (41) Kiirabi osutamise lepingu sõlmimise,
lepingu uuendamise ning lepingu tähtaja üle
otsustamisel arvestab Terviseamet järgmiste
asjaoludega:
1) kiirabi osutamiseks nõutava tegevusloa kehtivuse
tähtaeg;
2) konkreetse teeninduspiirkonna vajadus kiirabiteenuse
järele;
3) kiirabibrigaadi pidaja jätkusuutlikkus;
4) kiirabiteenuse kvaliteet ja tingimused;
5) tervishoiuteenuste osutamist reguleerivate õigusaktide
nõuetekohane täitmine kiirabibrigaadi pidaja poolt;
6) käesoleva paragrahvi lõike 3 punkti 1 alusel
kehtestatud kiirabibrigaadide arv (=riigieelarvest
rahastatavate kiirabibrigaadide arv).

Uus lepinguperiood; õigusruum (II)




TTKS § 17 (42) Kiirabibrigaadi pidajaga, kes on
osutanud teenust vastavalt käesoleva paragrahvi
lõikes 41 ja halduslepingus sätestatud
tingimustele, sõlmib Terviseamet uue lepingu.
Kiirabibrigaadi pidaja ja Terviseamet võivad
lepingut muuta üksnes käesoleva paragrahvi
lõikes 41 sätestatud asjaolusid arvestades.
TTKS § 17 (43) Terviseamet ei ole kohustatud
sõlmima kiirabi osutamise lepingut kõigi
kiirabibrigaadi pidajatega.

Uus lepinguperiood; õigusruum (III)




TTKS § 17 (44) Terviseamet korraldab avaliku konkursi kiirabi
osutaja valikuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:
1) teenust seni osutanud kiirabibrigaadi pidaja loobub teenuse
osutamisest ja konkreetses teeninduspiirkonnas säilib vajadus
kiirabiteenuse järele endises mahus;
2) Terviseamet otsustab teenust seni osutanud kiirabibrigaadi
pidajaga lepingut mitte sõlmida või lõpetab lepingu seoses
kiirabibrigaadi pidaja või tema poolt osutatava teenuse
mittevastavusele käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele;
3) Terviseamet on kiirabibrigaadi pidaja kiirabi osutamise tegevusloa
kehtetuks tunnistanud;
4) muudetakse teeninduspiirkondade jaotust;
5) ajutine asendamine kestab rohkem kui 30 päeva.
TTKS § 17 (45) Konkurss kuulutatakse välja 15 päeva jooksul
käesoleva paragrahvi lõikes 44 nimetatud asjaolu ilmnemisest alates.
Avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab
sotsiaalminister määrusega. Kuni konkursi võitjaga lepingu
sõlmimiseni korraldab Terviseamet vajadusel teenuse osutamise
ajutise asendamise kaudu.

Uus lepinguperiood; õigusruum (IV)


TTKS § 17 (4) Terviseamet:
1) korraldab kiirabiteenuse tellimist ja sõlmib
kiirabibrigaadi pidajaga kuni viieks aastaks
halduslepingu, lähtudes halduskoostöö seaduses
sätestatud tingimustest. Kiirabibrigaadi pidajaga,
kellega sõlmitakse leping esmakordselt,
sõlmitakse leping kuni kolmeks aastaks;
2) kinnitab riigieelarvest rahastatavate
kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade arvu ja
paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotuse
teeninduspiirkondade kaupa;
3) korraldab kiirabibrigaadide ajutist asendamist.

Uus lepinguperiood; kiirabibrigaadipidaja jätkusuutlikkus




Eelmisel lepinguperioodiks kiirabi valdkonnas täpsemalt lahti
mõtestamata
Halduskoostöö seadus § 5
– haldusülesande täitmine juriidilise või füüsilise isiku poolt on
majanduslikult põhjendatud, arvestades muu hulgas ülesande riigi või
kohaliku omavalitsuse poolt täitmiseks volitamiseks, võimalikuks
rahastamiseks ning järelevalveks tehtavaid kulutusi;
– haldusülesande täitmiseks volitamine ei halvenda selle täitmise
kvaliteeti;
– haldusülesande täitmiseks volitamine ei kahjusta avalikke huve ega
nende isikute õigusi, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse.



Enne haldusülesande täitmiseks volitamise otsustamist korraldab
haldusülesande täitmist volitama õigustatud ametiisik või organ
analüüsi koostamise, mis sisaldab
– täitmiseks volitamise tingimuste majanduslikke arvestusi ja riigile või
kohalikule omavalitsusele kaasnevate kulutuste suurust,
– haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamise abinõusid
– haldusülesande täitmise kvaliteedi tagamise abinõusid
– haldusülesande täitmiseks volitamisest tingitud õiguslikku ja faktilist
mõju isikutele, kelle suhtes täitmiseks volitatavat haldusülesannet
täidetakse.

Uus lepinguperiood; kiirabibrigaadipidaja jätkusuutlikkus

 Jätkusuutlikkuse

võimalikud arengud

– Võimekus operatiivselt reageerida teenuse
vajaduse muudatustele (ööpäevane rütm,
nädalarütm, muu sesoonne rütm …)
– Võimekus vastata teeninduspiirkonna
dünaamilisele muutumisele
 Päevasel ajal üks ootekoht, öisel ajal teine
 Paindlik sisemine töökorraldus

– Võimekus osaleda suurtel päästesündmustel

Uus lepinguperiood; vajadus kiirabiteenuse järele

 Tervishoiusüsteemi

üldisest arengust

tulenevad põhjused
– Võimalikud muudatused esmatasandi ja
haiglaarstiabi korralduses
 Kiirabiteenusega

seotud ja kiirabisüsteemi

sisesed põhjused
– Kiirabiteenuse kättesaadavuse standard
– Valglinnastumine
– Kiirabiteenuse areng / diferentseerimise
vajadus

Uus lepinguperiood; tegevusloa tingimused;

 Kiirabibrigaadi

koosseisu ja varustuse
nõuded ning tööjuhend (Som 19.12.2001
nr 131)

E-kiirabi




TA: Kiirabiettevõtete ja aktiivravi haiglate EMOde varustamine raadiosidevahenditega ja
liitumine alarmteenistuste ühtse ORS-ga
ETSA: E-kiirabi kesksüsteemi väljatöötamine
– II etapi vastuvõtmine



TA: E-kiirabi mobiilse kasutajaliidese
väljatöötamine
– Hange algas detsember 2010, eeldatav I etapi lõpp
31.12.2011 (kõigil 2012 I kv)



Kiirabibrigaadi riistvara ja internetiside
– Ootamas mobiilse kasutajaliidese hankest sisendit




Sim/HK: GIS-112 (2012 II kv)
Som: E-kiirabi IS halduse korraldamine
– Haldusmudeli väljatöötamine käimas

Küsimused ja vastused…

