Haapsalus osutati mullu teenust rohkem kui kunagi varem
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SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (HNRK) toob oma majandusaasta aruandes
välja, et 2014. aastal osutati taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuseid rohkem kui kunagi varem.
Haigla põhitegevusega otseselt seotud teenustest moodustas 2014. aastal raviteenuste müük Eesti
Haigekassale 69,9%. 2013. aastal oli vastav näitaja 70,5%. Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuseid osutati
2014. aastal haiglas rohkem kui kunagi varem. Kokku 28 644 voodipäeva. Eesti Haigekassa (EHK) poolt
finantseeritud voodipäevi oli 2014 aastal 23 352, mis on 81,52% kõigist haigla voodipäevadest.
2014. aastal osutati statsionaarset teenust 2570 juhul ning ambulatoorset teenust 1496 juhul.
Rehabilitatsiooniteenust osutati 479 statsionaarsel juhul (19% kogujuhtudest, 8% voodipäevadest) ning 215
ambulatoorsel juhul (21% kogujuhtudest). Liikluskindlustuse finantseeritud statsionaarseid juhtusid oli 102
(4% kogujuhtudest, 6% voodipäevadest) ning ambulatoorseid juhtusid 7 (0,7% kogujuhtudest).
Kuna 2014. aastal osutati Eesti Haigekassale taastusravi teenuseid üle kokkulepitud teenuste mahu õnnestus
pisut lühendada ravijärjekordasid. Kuid vaatamata sellele on patsientide nõudlus taastusravi teenuste järele
jätkuvalt suur.
2014. aastal olid haigla tulud kokku 2,96 miljonit eurot. Võrreldes 2013. aastaga suurenes tulu 0,22
miljonit eurot. Võrreldes 2013. aastaga suurenesid 2014. aastal põhitegevusest saadud tulud 8,9% ehk 2,61
miljonilt eurolt 2,95 miljoni euroni.
Haigla kulud olid 2014. aastal 2,84 miljonit eurot ja suurenesid 0,14 miljoni euro võrra võrreldes aastaga
2013. Tööjõukulud suurenesid 2014. aastal 84,0 tuhande euro võrra, moodustades 63,9% tegevuskuludest.
Majandusaasta tulemiks oli 122 662 euro suurune kasum, aasta varem oli see 26 463 eurot.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses oli seisuga 31.12.2014 133 töötajat, kellest kaks oli
lapsehoolduspuhkusel. Üheksa oli tööl osalise tööajaga. Lisaks töötas 2014. aastal haiglas 35 isikut
töövõtu või käsunduslepinguga. Töötajate arv jäi võrreldes 2013. aastaga samaks.
Töötajate keskmine vanus oli 2014. aastal 45,5 aastat ja 2013. aastal 44 aastat.Töötajatele arvestatud
töötasu koos maksudega oli 2014. aastal 1,82 milj. eurot ja 2013. aastal kokku 1,73 milj. eurot. Haigla
keskmine brutopalk oli 2014. aastal 792 eurot kuus. 2013. aastal oli vastav näitaja 759 eurot kuus.
Sihtasutuse juhatuse teenistustasu koos sotsiaalmaksuga moodustas 2014. aastal kokku 60,59 tuhat eurot ja
aastal 2013 oli see 63,69 tuhat eurot. Nõukogu liikmete arv oli 5 ning nõukogu liikmete tööd tasustati 2014.
aastal kokku koos sotsiaalmaksuga summas 9,2 tuhat eurot, 2013 aastal vastavalt 11,6 tuhat eurot.
HNRK oli 2014. aastal kaasatud mitme kooli õpetamistegevusse. HNRK s on käinud 62 praktikanti (39
füsioteraapias, s.h. 4 välistudengit, 4 tegevusteraapia, 9 hooldaja, 3 arsti, 1 sotsiaaltöötaja, 2 psühholoogi, 1
massöör, 1 raamatupidaja ja 2 koristaja erialal) ning 5 töövarju.
Kokku on juhendatud tudengeid 7 603 tundi. 2013. aastal viibis haiglas praktikal vastavalt 64 üliõpilast sh 9
välistudengit ja praktika kogukestuseks oli 5 983 tundi. Lisaks on alustatud Rehabilitatsioonimooduli
õpetamist Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tervisejuhtidele ning jätkatud Haapsalu
Kutsehariduskeskuse hooldustöötajate õpetamist. 2014. alustati koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga
hooldustöötajate töökohapõhise õppega (rühmas 13 inimest). 2014. aastal anti HNRKle Eesti
haridusauhind Joosep kategoorias „Aasta Kutsehariduse sõber 2014“. Õpetamistegevused jätkuvad ka
2015. aastal.
Uute teenuste kasutuselevõtmise osas oli 2014. aasta edukas: avati ja võeti kasutusele innovaatiline
jõusaal, kus on suruõhul abil töötavad ratastooliga täielikult ligipääsetavad HURjõumasinad. Jõusaali
saavad kasutada nii patsiendid kui töötajad. Jõusaalis on toimunud kuu kohta keskmiselt 319,8 grupiteenust
ning 68,25 individuaalset teenust. 2014. aastal alustati koormustestimise teenuse osutamisega EHK
finantseerimisel. 2014. aastal osutati kokku 216 koormustestimise teenust ning tehti ettevalmistusi, et
alustada koormustestimisega seljaajukahjustusega patsientidele.
Suurenenud on kõrgtehnoloogiliste vahendite LokomatPro, Erigo, Armeo, Elink, Panasonic JOBA
CoreTrainer kasutamine. Nimetatud vahendite suurema kasutamise soodustamiseks on korraldatud
sisekoolitusi ning kohandatud töökorraldust. Tipptehnoloogia senisest veelgi efektiivsem kasutamine on
eesmärgiks ka järgmisel aastal.
Garantiiks haigla edasisele jätkusuutlikule arengule on 2014. aasta esimeses kvartalis sõlmitud ravi
rahastamise raamleping Eesti Haigekassaga. Haigla läbis 2013. aastal Eesti Haigekassa poolt korraldatud
valikupartnerite konkursi ja saab osutada nii statsionaarseid kui ka ambulatoorseid taastusravi teenuseid
ning noorsportlaste terviseuuringuid alates 2014. aasta teisest kvartalist kuni 2018. aasta kolmanda
kvartalini.
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