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Vastus kollektiivsele pöördumisele
„Valga Haigla AS sünnitusosakonna
sulgemise vastuˮ
Lugupeetud pöördumise esitaja
Tänan pöördumise eest, milles väljendate oma vastuseisu Valga Haigla AS sünnitusosakonna
sulgemisele.
Riigikogus menetleti pöördumist kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse 182. peatükis
„Kollektiivsete pöördumiste menetlemise kord“ sätestatuga. Riigikogu juhatus võttis 2018.
aasta 2. aprillil algatatud kollektiivse pöördumise menetlusse 2018. aasta 10. aprillil ja suunas
selle pöördumise menetlemiseks sotsiaalkomisjonile.
Sotsiaalkomisjon arutas pöördumist oma 2018. aasta 16. aprilli ning 8. ja 15. mai ning 12.
juuni istungitel. Komisjoni 16. aprilli istungil otsustas sotsiaalkomisjon korraldada
kollektiivse pöördumise menetlemiseks 8. mail avaliku istungi. Avalikul istungil osalesid
pöördumise esitajate esindajana Külliki Siilak ja Anastasija Kikkas, lisaks veel tervise- ja
tööminister Riina Sikkut, Valga Haigla nõukogu esimees Mart Einasto, Eesti Haigekassa
juhatuse esimees Rain Laane ja juhatuse liige Maivi Parv, Sotsiaalministeeriumi terviseala
asekantsler Maris Jesse, Eesti Naistearstide Seltsi asepresident dr. Piret Veerus, Eesti
Perinatoloogia Seltsi asepresident Pille Andresson, Eesti Lastearstide Seltsi president Ülle
Einberg ja juhatuse liige Liis Toome ning Riigikogu liige Märt Sults. Lisaks kutsutud
külalistele osalesid avalikul istungil ka erakorralise meditsiini arst Elo Volmer, naistearst Ena
Volmer, Tiina Tuhkanen-Kostrova.
Avalikul istungil toimunud arutelude käigus said komisjoni liikmed ülevaate sünnitusabi
kasutamisest Eesti haiglates. Eestis on 20 haiglavõrgu arengukavasse kuuluvat haiglat ja
nendest 14 osutavad sünnitusabi. Eesti Haigekassa andmebaasi ja haigekassa arvete alusel
toimus 2017. aastal Valga Haiglas 136 sünnitust. Haigekassa hinnangul näitab viimaste
aastate areng, et sünnitusabi koondub pädevuskeskustesse, kuna sünnitusabi on väga
spetsiifiline teenus ja teenuse osutamise nõuded on kõrged. Üldhaiglates on sünnitusabi
osutamine olnud langustrendis.
Haigekassa ja ka naistearstide erialaseltsi hinnangul tagab sünnitusabi kvaliteedi ja
jätkusuutlikkuse 400-500 sünnitust aastas. Sellest väiksem sünnituste arv on Eestis saarte
erisus.
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Eesti Naistearstide Seltsi hinnangul ei tohiks kunstlikult pikendada väikeste ja ebaefektiivsete
sünnitusosakondade töö jätkamist. Samas väljendasid nad seisukohta, et lisaraha võiks anda
kohalike ämmaemandate ja ka kiirabiarstide koolitamiseks, et nad vastavalt oleksid paremini
ettevalmistatud sünnituse eelse ja sünnituse järgse jälgimise osas või siis oskaksid jälgida
loote seisundit transpordi ajal ja vajadusel anda ka sünnitusabi.
Eesti Lastearstide Seltsi esindaja väljendas toetust varem öeldud seisukohtadele ja ta
väljendas muret sündivate laste pärast seetõttu, et maakonna üldhaiglates on lastearstide
valveteenus tagatud ebaühtlaselt. Kõik lapsed vajavad abi.
Arutelude käigus avaldati arvamust, et paljude tervishoiuteenuste puhul on oluline kodu
lähedus. Sünnitusabi korral peeti silmas, et kodu lähedal peab sünnituse eelne ja sünnituse
järgne jälgimine olema kättesaadav ja kvaliteetne. Sotsiaalkomisjoni liikmed pidasid
oluliseks, et sünnitusabi peab olema turvaline nii emale kui ka lapsele.
Peale avaliku istungit toimumist arutas sotsiaalkomisjon pöördumist oma 15. mai istungil ja
otsustas tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15213 punktile 3 edastada
kollektiivse pöördumise pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.
Palusime Valga Haigla AS nõukogul haigla sünnitusosakonna sulgemisega seotud küsimusi
veel kord arutada. Lisaks otsustas komisjon 15. mail pöörduda teenuse rahastamise
põhimõtete kohta selgituste saamiseks Eesti Haigekassa poole.
Valga Haigla AS nõukogu arutas haigla sünnitusabiosakonna sulgemist ja kujunenud
olukorda oma 21. mai koosolekul. Arutelus keskenduti küsimusele, kas ja millisel viisil on
võimalik säilitada nõutaval tasemel sünnitusabi osutamist. Haigla nõukogu otsustas, et
sünnitusabi osutamisega pole võimalik jätkata. Oma kirjas rõhutas Valga Haigla AS nõukogu
esimees, et teenuse osutamisel peab olema stabiilselt tagatud teenuse sisu ja selle nõutav
kvaliteet ning käesoleval juhul ei suuda Valga Haigla AS seda pakkuda ning näiliselt
vastupidise mulje loomine oleks selgelt eksitav.
Eesti Haigekassa selgitas oma vastuskirjas, et nende eelarvekomisjon arutas 6. juunil Valga
Haigla taotlust suunata sünnitusosakonna sulgemisest vabanevad vahendid 71058 euro
ulatuses ambulatoorse sisehaiguste erialale kardioloogi vastuvõtu avamiseks. Haigekassa
eelarvekomisjon nõustus haigla esitatud ettepanekuga ning Valga Haigla AS 2018. aasta II
poolaasta lepingu muudatused on vormistamisel.
Sotsiaalkomisjon arutas veel kord kollektiivse pöördumisega seotud küsimusi oma 12. juuni
istungil. Sotsiaalkomisjoni liikmed mõistavad pöördujate muret seoses Valga Haiglas
sünnitusosakonna sulgemisega. Sotsiaalkomisjon otsustas kollektiivse pöördumisega osaliselt
nõustuda. Sotsiaalkomisjoni liikmed leiavad, et sünnitusosakonna sulgemine oli ebapiisavalt
ettevalmistatud ning põhivastutus lasub Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusel ja nõukogul,
Valga Haigla AS nõukogul aga ka kohalikul omavalitsusel. Kohalikele inimestele ei ole
sünnitusosakonna sulgemise kohta jagatud piisavalt infot, neil ei ole olnud võimalik kaasa
rääkida niivõrd olulise küsimuse üle otsuse langetamisel ning Valga Haigla AS ei ole
kohalikule kogukonnale sünnitusosakonna sulgemist piisavalt selgitanud. Sotsiaalkomisjon ei
saa aga sekkuda Valga Haigla AS nõukogu pädevusse ja otsustada, kuidas haigla oma
tegevust korraldab.
Tahan Teile kinnitada, et sotsiaalkomisjoni liikmed usuvad, et Valga Haiglas töötavad arstid
on pädevad ja teevad oma tööd suure pühendumuse ja hoolsusega, kuid samas tuleb mõista, et
tervishoiusüsteemi ümberkorraldused on möödapääsmatud ja paratamatud.
Kollektiivse pöördumise materjalidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.
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Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helmen Kütt
Esimees

Teadmiseks: Rahvaalgatus.ee
Riigikogu juhatus
Tartu Ülikooli Kliinikum
Valga Haigla nõukogu
Valga Vallavalitsus
Valgamaa kogukonna aktivist

Heidi.Barot
631 6493, heidi.barot@riigikogu.ee

