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I osa 

MISSIOON,  VISIOON  ja  MOTO 

 

 

 

 

 

MISSIOON 

Rohkem toimekaid ja rahulolevaid inimesi kaasaegse neurorehabilitatsiooni tulemusena. 
 
 
 
 
 

VISIOON 

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on Põhjamaade ja Baltikumi kaasaegseim 
neurorehabilitatsioonikeskus, mis pakub terviklikku ja inimesekeskset teenust akuutsest 
varasest taastusravist  sotsiaalse rehabilitatsioonini ning panustab valdkondlikku teadus- ja 
arendustegevusse. 
 
 
 
 
 

MOTO 

Rohkem kui 50- aastased kogemused,  tänapäevased teadmised,  hästi hoitud oskused. 
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II osa 

PIKAAJALISED  STRATEEGILISED  EESMÄRGID 

 

 

 

 

 

RAVITÖÖ – STRATEEGILINE EESMÄRK 

 

HNRK osutab lisaks taastusravile sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid nii 

abivajajatele kogu Eestist kui välismaalt. Kõik teenused on suunatud patsiendikesksetele 

lahendustele. 

 

 

 

 

PERSONAL – STRATEEGILINE EESMÄRK 

 

HNRK-s töötavad kaasaegselt haritud professionaalid, kes väärtustavad kõrgelt HNRK 

töökeskkonda. 

 

 

 

 

ORGANISATSIOON – STRATEEGILINE EESMÄRK 

 

HNRK on euroopalikel teenuse kvaliteedi põhimõtetel tegutsev avatud ja innovaatiline 

neurorehabilitatsiooni pädevuskeskus. 
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III osa 

PIKAAJALISTE  STRATEEGILISTE  EESMÄRKIDE MÕÕDETAVAD TULEMUSED 

2030. aastaks: 

RAVITÖÖ 

1. Kõik Eesti seljaajukahjustusega, s.h seljaajutraumaga inimesed ning kõik 

peaajutraumaga inimesed jõuavad HNRK-sse esmasele intensiivsele taastusravile. 

2. HNRK osutab kvaliteetset taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust statsionaarselt 102 

voodil, millest vähemalt 85% täidetakse koostöös Eesti Haigekassaga, 15% koostöös 

teiste rahastajatega, s.h. kuni 10% välismaiste patsientidega. HNRK voodihõive on 

vähemalt 85%. 

3. HNRK osutab kvaliteetset taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust ambulatoorselt ja 

päevaravina vähemalt 3000 haigusjuhul aastas. 

4. Meeskonnatöö toimub 95% 12 päeva ja sellest kauem kestvatel juhtudel ning 50% 

ambulatoorsetel juhtudel. 90% meeskonnatöödel osaleb patsient ja/või tema lähedane. 

5. Vähemalt 60% patsiendi taastusravi ja rehabilitatsiooni eesmärkidest on täidetud, 25% 

osaliselt täidetud. 

 

PERSONAL 

6. HNRK-s töötab kaasaegse taastusravi- ja rehabilitatsioonialase haridusega meeskond 

(ravitööga seotud spetsialistid), mille liikmetest vähemalt 25%-l on  

valdkonnaspetsiifiline magistritaseme haridus. 

7. HNRK-s töötab vähemalt 180 inimest, neist 70% on otseselt seotud teenuse 

osutamisega. 

8. Töötajate keskmine rahulolu üldhinnang enda töökohale on 3,75 HNRK rahulolu-uuringu 

4-punkti skaalal. 

 

ORGANISATSIOON 

9. Koostööpartnerid hindavad HNRK-ga koostööd kõrgelt ning koostöösuhted on 

kahepoolselt kasulikud ja kinnistunud. 

10. HNRK-l on taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste ning vabaaja- ja sporditegevuste 

järjepidevaks osutamiseks olemas 9000 m2 taristu (3000 m2  lisandub aastail 2018-

2020). 

11. HNRK-l on taastusravi ja rehabilitatsiooni  koolitus- ja teadusüksus, mis tegeleb 

valdkondliku teaduse ning koolitusega ning korraldab kliinilist praktikat. 

12. HNRK Abivahendikeskus tagab vajaliku abivahendi igale seda soovivale HNRK 

patsiendile. 

13. HNRK-l on kõigi teenuste kvaliteedistandardiks EQUASS Excellence. 
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IV osa 

STRATEEGILISTE  EESMÄRKIDE MÕÕDETAVAD TULEMUSED  2016 – 2018 a. 

2018. aastaks: 

RAVITÖÖ 

1. Kõik Eesti seljaajukahjustuse, s.h seljaajutraumaga inimesed ning kõik peaajutraumaga 

inimesed jõuavad HNRK-sse esmasele intensiivsele taastusravile. 

2. HNRK osutab kvaliteetset taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust statsionaarselt 102 

voodil, millest vähemalt 75% täidetakse koostöös Eesti Haigekassaga, 25% koostöös 

teiste rahastajatega, s.h. kuni 5% välismaiste patsientidega. HNRK voodihõive on 

vähemalt 80%. 

3. Ambulatoorset taastusravi ja rehabilitatsiooniteenust, s.h. esmatasandi 

füsioteraapiateenust, osutatakse aastas vähemalt 1500 haigusjuhul. HNRK on valmis 

alustama  päevaravi teenuse osutamist.  

4. Meeskonnatöö toimub 95% 12 päeva ja sellest kauem kestvatel juhtudel, 90% toimunud 

meeskonnatöödest on kaasatud patsient ja/või tema lähedane. 

5. Vähemalt 75% patsiendi taastusravi ja rehabilitatsiooni eesmärkidest on täidetud 

täielikult või osaliselt. 

 
PERSONAL 

6. HNRK-s töötab kaasaegse taastusravi- ja rehabilitatsioonialase haridusega meeskond 

(ravitööga seotud spetsialistid), mille liikmetest vähemalt 10%-l on valdkondlik 

magistritaseme haridus. 

7. HNRK-s töötab vähemalt 165 inimest, neist 70% on otseselt seotud teenuse 

osutamisega. 

8. HNRK töötajate keskmine rahulolu üldhinnang enda töökohale on 3,6 HNRK rahulolu-

uuringu 4-punkti skaalal. 

 
ORGANISATSIOON 

9. HNRK koostööpartnerite ringi on lisandunud Eesti Töötukassa, E-tervis, vähemalt 5 

tööandjat erinevatest Eesti piirkondadest ning vähemalt 6 Lääne-Eesti perearsti. 

10. HNRK-l on taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste ning vabaaja- ja sporditegevuste 

järjepidevaks osutamiseks olemas projekt kuni 3000m2 täiendava taristu 

väljaarendamiseks. 

11. HNRK on kliinilise praktika keskus erinevatele partneritele, juhendamistunde on aastas 

vähemalt 8000. HNRK-s tegeldakse valdkondliku teadusega, teaduspublikatsioone on 

aastas vähemalt 5. HNRK korraldab aastas vähemalt 3 valdkondlikku kvaliteetkoolitust. 

12. HNRK Abivahendikeskus tagab vajaliku abivahendi igale seda soovivale HNRK 

patsiendile. 

13. HNRK-l on kõigi teenuste kvaliteedistandardiks EQUASS. 
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V osa 

TEGEVUSED 2016-2018 a. EESMÄRKIDE ELLUVIIMISEKS 

 

1. Kõik Eesti seljaajukahjustuse, s.h seljaajutraumaga inimesed ning kõik 

peaajutraumaga inimesed jõuavad HNRK-sse esmasele intensiivsele taastusravile. 

2. HNRK osutab kvaliteetset taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust statsionaarselt 102 
voodil, millest vähemalt 75% täidetakse koostöös Eesti Haigekassaga, 25% koostöös 
teiste rahastajatega, s.h. vähemalt 5% välismaiste patsientidega. HNRK voodihõive on 
vähemalt 80%. 

 
 
TEGEVUSED: 

1. Järjepideva rahastamise tagamine ravikindlustuse eriarstiabi eelarve kaudu. 

2. Läbirääkimiste algatamine ja pidamine Eesti Haigekassaga finantseeritud 

statsionaarse taastusravi eelarve mahu suurendamiseks ning statsionaarsete 

haigusjuhtude hulga säilitamiseks. 

3. Koostöökokkulepete sõlmimine Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassaga erinevate 

rehabilitatsiooniprogrammide ja -teenuste osutamiseks. 

4. Võrgustumine Eesti suurhaiglatega. 

5. Liitumine Haiglavõrgu Arengukavaga. 

6. HNRK tegevuse laiendamine Tallinnasse ja teistesse Eesti piirkondadesse. 

7. Akuutsete patsientide HNRK-sse suunamise ja ravi rahastamise osas kokkulepete 

sõlmimine erinevate koostööpartneritega, s.h. PERH, TÜK, ITK jt; vastava üleriigilise 

strateegia kujundamine ja kokkuleppimine. 

8. Järjekorrapidamise korralduse kaasajastamine ja süstematiseerimine, spetsiifilise 

tarkvara täielik kasutuselevõtmine ja arendamine, ühtlustades seeläbi 

patsiendivoogu. 

9. Turundusstrateegia arendamine ja kasutamine nii Eesti  (sise-) kui välismaistele 

patsientidele. 

10. Tasuliste teenuste müügistrateegia arendamine, alates esmasest teavitusest kuni 

ravi osutamise ja lõppemiseni. 

11. Kroonilises seisundis patsientidele lisapäevade ja teenuste müümise strateegia 

väljatöötamine ja rakendamine. 

12. HNRK füüsilise keskkonna hoidmine  kaasaegsena, investeerides järjepidevalt 

vahenditesse ja sisustusse. 

13. Teenuste osutamine laupäeviti. 
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3. HNRK osutab kvaliteetset ambulatoorset taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust 
vähemalt 1500 haigusjuhul aastas. HNRK-l on valmis asuma osutama  päevaravi 
teenust. 

 
TEGEVUSED: 

1. Järjepideva rahastamise tagamine ravikindlustuse eriarstiabi eelarve kaudu. 

2. Koostöölepete sõlmimine kohaliku piirkonna tervisekeskuste ja perearstidega 

esmatasandi füsioteraapiateenuse osutamiseks ning muude võimalike teenuste, nt 

terviseuuringute osutamiseks. 

3. Läbirääkimiste pidamine Eesti Haigekassaga finantseeritud ambulatoorse taastusravi 

eelarve mahu suurendamiseks ning ambulatoorsete haigusjuhtude hulga säilitamiseks. 

4. Tervise-uuringute läbiviimine lähipiirkonnas nii lastele kui täiskasvanutele. 

5. Neljanda spetsialiseerumisvaldkonna – varia –  meeskonna selgem väljakujundamine, 

teenuse osutamiseks statsionaarselt ja ambulatoorselt inimestele, kellel on 

skeletilihassüsteemi probleemid ning ambulatoorselt inimestele, kellel on kardio-

respiratoorsed probleemid. 

6. Ambulatoorse ravi korraldamine diagnoosipõhistes meeskondades. 

7. Päevaravi osutamise strateegia väljatöötamine. 

8. Kliinilise kõnnianalüüsi teenuse parem turundamine, teenuse müügistrateegia 

kaasajastamine . 

 

 

4. Meeskonnatöö toimub 95% 12 päeva ja pikematel juhtudel, 90% toimunud 
meeskonnatöödest on kaasatud patsient ja/või tema lähedane. 

5. Vähemalt 75% patsiendi taastusravi ja rehabilitatsiooni eesmärkidest on täidetud või 
osaliselt täidetud 
 

TEGEVUSED: 
1. Interdistsiplinaarse meeskonnatöö printsiipide rakendamise arendamine. 

2. Meeskonnaliikmete rollide täpsustamine. 

3. Tõenduspõhise taastusravi- ja rehabilitatsioonifilosoofia kasutusele võtmine ja 

meeskondlik ellu rakendamine (näit. CARe-metoodika) 

4. Eesmärgistatud ja patsiendikeskse teenuse arendamine. 

5. Teenuse saajate lähedaste sagedasem kaasamine teenuse osutamisesse. 

6. Programmipõhise teenuseosutamise rakendamine, vähemalt 5 uue programmi 

väljatöötamine ja pakkumine  

7. Seljaajukahjustusega inimeste  tervise-uuringu teenuse väljatöötamine ja osutamine.  

8. HNRK-s pakutava statsionaarse ravi intensiivsuse tõus tööpäeviti keskmiselt 3 tunnini 

(aktiivseid tegevusi päevas). 

9. Vaba aja sisukam ja sihipärasem sisustamine sihtgrupiti: pakutava läbimõtlemine ning 

jõukohaste lahenduse kasutuselevõtt.  

10. HNRK-siseselt läbi arutatud ja ühtlustatud hindamisvahendite kasutamine ja tulemuste 

registreerimise süstematiseerimine. 

11. Teenuse osutamise strateegia välja töötamine Eesti Töötukassale ja 

Sotsiaalkindlustusametile. 

 

6. HNRK-s töötab kaasaegse taastusravi- ja rehabilitatsioonialase haridusega meeskond 
(ravitööga seotud spetsialistid), milles on vähemalt 10% valdkonnaspetsiifilise 
magistritasemel haridusega inimesi. 
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7. HNRK-s töötab vähemalt 165 inimest, neist 70% on otseselt seotud teenuse 
osutamisega. 

8. HNRK töötajate keskmine rahulolu üldhinnang enda töökohale on 3,6 HNRK rahulolu-
uuringu 4-punkti skaalal. 

 
TEGEVUSED: 

 

1. Konkurentsivõimelise töötasu tagamine ning võimaluste leidmine 

tulemustasude/preemiate maksmiseks. Tervishoiutöötajate palgaleppe täitmine. 

2. Paindliku töökorralduse tagamine. 

3. Panustamine töötajate erialasesse ja valdkondlikku koolitusse, soosides elukestvat õpet  

4. Töötajate kraadiõppe toetamine kodu- ja välismaal. 

5. Töötajasõbraliku töökeskkonna arendamine ja võimaldamine. (Psühholoogilise toe 

tagamine ja kehalise aktiivsuse toetamine jne) 

6. Tervikliku värbamispoliitika kujundamine Euroopa Liidu piires. 

7. HNRK ja Haapsalu turundamine potentsiaalsele töötajale sotsiaalmeedia teadlikuma 

kasutamise kaudu. 

8. Tööle asumise kergendamine ja tõhustamine nii Eestist kui mujalt tulijatele. 

9. Välismaalaste integreerimine töökollektiivi ja Eestisse läbi mentorluse ja keeleõppe. 

10. Arenguvestluste regulaarne jätkamine kogu HNRK personaliga. 

11. Töökeskkonna analüüsimine ning ohutusjuhendite kaasajastamine. 

12. Tervist edendava töökeskkonna printsiipide rakendamine. 

13. Ühistegevuste planeerimine ja elluviimine. 

 
 

9. HNRK koostööpartnerite ringi on lisandunud Eesti Töötukassa, E-tervis, vähemalt 5 
tööandjat erinevatest Eesti piirkondadest ning vähemalt 6 Lääne-Eesti perearsti. 

 
TEGEVUSED: 

1. HNRK tegevuse ja koostöövõimaluste tutvustamine Eesti (eriti ümberkaudsetele) 

perearstidele ja tervisekeskustele, eesmärgiga pakkuda esmatasandil füsioteraapia 

teenust ning muid võimalikke teenuseid. Koostöö välja kujundamine. 

2. HNRK koostööpartnerite ringi laiendamine nn sotsiaalsete partneriga, näiteks 

potentsiaalsete tööandjate ning  huvitegevuse pakkujatega. 

3. Koostöö alustamine ning strateegiate väljatöötamine vastavalt Eesti Töötukassaga läbi 

räägitud teenuse osutamise tingimustele. 

4. E-tervisega koostöös pilootprojekti elluviimine. HNRK-s tehtava taastusravi ja 

diagnostika nähtavaks tegemine olulistele sihtrühmadele. 
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10. HNRK-l on taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste ning vabaaja- ja sporditegevuste 

järjepidevaks osutamiseks olemas projekt kuni 3000m2 täiendava taristu 

väljaarendamiseks. 

 
TEGEVUSED: 

1. Juurdeehituse lähteülesande kvaliteetseks püstitamiseks kolme referentskeskuse 

külastamine Euroopas, et arvestada planeerimisel arvestatakse parimaid taastusravi ja 

rehabilitatsiooniteenuste korraldamise praktikaid. 

2. Lähteülesande täpsustamine, sõnastades põhjendused vajalike ruumide planeerimiseks 

ning sisustamiseks. 

3. Avaliku arhitektuurikonkursi korraldamine. 

4. Lähtuvalt arhitektuurikonkursist/eelprojektist on kuulutatud välja põhiprojekti hange. 

 
 

11. HNRK on kliinilise praktika keskus erinevatele partneritele, juhendamistunde on 

aastas vähemalt 8000. HNRK-s tegeldakse valdkondliku teadusega, 

teaduspublikatsioone on aastas vähemalt 5. HNRK korraldab aastas vähemalt 3 

valdkondlikku kvaliteetkoolitust. 

 
TEGEVUSED: 

1. Praktikategevuse ühtne ja mõtestatud koordineerimine koostöös haridusvaldkonna 

partneritega. 

2. Praktika juhendamise väärtustamine. 

3. Projektipõhiste rahastamisvõimaluste ja partnerite leidmine nii teadustegevuse kui 

koolitustegevuse korraldamiseks.  

4. Töökorralduse paindlik planeerimine teadus- ja koolitustegevuse elluviimiseks. 

5. Teaduse ja koolituse ühtne koordineerimine. 

6. Partnerite leidmine ja koostöö algatamine  uudsete tervisetehnoloogiate, s.h. 

abivahendite väljatöötamiseks ja kasutuselevõtmiseks. 

7. Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse taastusravi valdkonna 

tegevuste elluviimine HNRK baasil ning koostöö jätkamine Tallinna Ülikooli Haapsalu 

Kolledžiga. 

 
 

12. HNRK Abivahendikeskus tagab vajaliku abivahendi igale seda soovivale HNRK 
patsiendile. 

 
TEGEVUSED: 

1. Erinevaid abivahendeid tootvate ja vahendavate partnerite, kes eelistatult Eesti turul 

veel ei tegutse, leidmine ja nendega koostöö tegemine. 
2. Ortoosimeistri teenuste paketi väljatöötamine ja ellu rakendamine ning tööruumide 

sisustamine. 
3. 2016. aastal kehtima hakkava uuendatud abivahendimääruse valguses teenuse 

osutamise strateegia ümberplaneerimine ning selle ellu rakendamine. 
4. HNRK Abivahendikeskuse nähtavamaks muutmine HNRK siseselt ning  lähikonnas, 

näiteks Haapsalu perearstikeskuses, Läänemaa Haiglas ja Haapsalu Sotsiaalmajas 
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13. HNRK-l on kõigi teenuste kvaliteedistandardiks EQUASS. 

 
TEGEVUSED: 

1. Iga-aastase tegevuskava koostamine ja ellu rakendamine. 

2. Süsteemne sisehindamine, toetamaks paindlikke ja läbimõeldud parendustegevusi. 

3. Patsientide, koostööpartnerite ning töötajate rahulolu-uuringu läbiviimine ja tulemuste 

kasutamine (p)arenduste planeerimisel.  

4. Töötulemuste süstemaatiline analüüs. 

5. Patsientide sihipärasem kaasamine HNRK töö korraldamisesse, näiteks luues HNRK 

patsiendiesinduse. 

6. HNRK-sisese kiire ja efektiivse infovahetuse järjepidev (p)arendamine. Vastavate 

tehnoloogiliste lahenduste tõhustamine. Koosolekusüsteemi ellu rakendamine. 

7. HNRK-d puudutava informatsiooni – teenused, organisatsioon, töötulemused, uudised 

jne – vahendamine olulistele osapooltele HNRK ajalehe, HNRK veebilehe 

koostöökohtumiste ning teiste infokanalite kaudu. 

8. Aastaraamatu avaldamine. 

9. Asjaajamise korra kaasajastamine ja ellu rakendamine. 

10. Teenuse osutamise ja organisatsiooni juhtimisega seotud kordade kaasajastamine ja 

järjepidev uuendamine 

11. Vajaduspõhise koostööleppe sõlmimine õigusteenust pakkuva inimese ja/või asutusega. 

12. Panustamine kogukonna ja ühiskonna arengusse. 
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VI OSA 

(STRATEEGILISED) KOOSTÖÖPARTNERID: 

 

 

 
 

 

piiratud liikumis- ja siirdumisfunktsiooni ning peaajukahjustusest tingitud kognitiivsete 
väljakutsetega lapsed ja täiskasvanud ning nende perekonnad

Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa, kindlustusseltsid

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tervisekeskused ja 
perearstid

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti 
Invaspordiliit, Eesti Paraolümpiakomitee

Tartu Ülikool Medicina valdkond, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool, Tallinna Ülikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus, Liikumistervise klaster 
(Spordimeditsiini Klaster)

HNRK personal


