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AS Põlva Haigla
Margit Rikka – Põlva haigla
AS Põlva Haigla asub Põlva vallas
Põlva linna keskuses, haigla asukoht
on soodne nii bussiga kui ka muu
transpordiga tulijatele. A mbulatoorset ja statsionaarset tervishoiuteenust osutatakse põhiliselt Põlva
maakonna elanikele, s.o ligikaudu
30 000 inimesele, lisaks ümberkaudsete maakondade inimestele ja ka
Venemaa kodanikele. Põlva haigla
ainuomanik on Põlva vald.
Põlva haigla ajaloo alguseks võib
pidada 1945. aastal asutatud Põlva
jaoskonnahaiglat. Praeguse Põlva
haigla individuaalprojekti koostamiseks saadi luba Eesti NSV ehituskomiteelt 1969. aastal, ehitusloa
taotlus rahuldati alles 1976. aastal
ja hoone ehitusega alustati 1977.
aastal. Haigla valmis 30. juunil 1981
ja alustas tööd 1982. aastal. Meie
haigla on asunud oma praeguses,
renoveeritud hoones juba üle 30
aasta.
Põlv a ha igla muudet i a k tsiaseltsiks 1995. aastal. 1998. aasta

alguses likvideeriti AS Põlva Haigla
Polikliinik ja eriarstid läksid haigla
eri osakondade koosseisu. Haiglaga ühendatud endise polikliiniku
ruumides asub nüüd perearstikeskus
7 perearstiga, apteek Aster ja hambaravi PMA ning 3 eraarsti (silmaarst,
günekoloog ja psühhiaater). Haigla
ruumid koos perearstikeskusega on
juba kujunenud esmatasandi keskuseks, mille poole teised maakonnad
alles püüdlevad. Perearstid kasutavad meie laboratoorseid, radioloogilisi ja funk tsionaaldiagnostilisi teenuseid, kättesaadavad on
eriarstid ja taastusrav iteenused,
samas hoones töötab apteek, hambaravi, päevakeskus ja hooldekodu.
Põlv a ha igla l on ü ld ha igla
staatus, mida viimati uuendati 2012.
aastal ja seda tähtajatult. Haiglas
on 115 statsionaarset voodikohta,
5 päevaravi ja 8 rehabilitatsioonikeskuse voodikohta. Tagatud on 4
arsti ööpäevaringne valve: sisearst,
kirurg, günekoloog ja EMO arst või

anestesioloog. Lisaks on koduses
valves labori ja radioloogiaüksuse
personal ja operatsioonibrigaad ning
telefonivalves lastearst.
2014. aastal raviti 32 064 ambulatoorset haiget, 3070 statsionaarset
haiget, oli 248 sünnitust.
Haiglas on 6 raviosakonda: sise-,
kirurgia-, sünnitus-günekoloogia-,
taastusraviosakond koos rehabilitatsioonikeskusega, EMO ja iseseiseva
õendusabi osakond. Samuti on 6
abiosakonda: labor, radioloogiaüksus, apteek, majandusosakond,
raamatupidamine-haldus ja köök.
01.01.2015. aasta seisuga töötab
haiglas 268 inimest: 52 arsti, 75 õde
ja ämmaemandat, 48 hooldajat ja õde
ning 93 muud töötajat (sh taastusravispetsialistid, bioanalüütikud,
radioloogiatehnikud ning juhtkond,
raa mat upidajad, köög ipersona l,
majandusspetsialistid jt). Samuti
töötavad meie EMO osakonnas juba
mitmendad aastat 5. ja 6. kursuse
arstitudengid – praegu on neid 7.
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Põlva haiglat juhib 3-liikmeline
juhatus, kuhu kuuluvad tegevjuht,
ü lem a r st ja õendu sju ht. Ha ig la
praegune tegevdirektor Koit Jostov
valiti ametisse 2000. aastal, ülemarst
Margit Rikka 2004ndal ja õendusjuht Aili Tilgre 2005. aastal. Haigla
juhatuse ametiaega on korduvalt
pikendatud.
Haigla nõukogu on määranud
ametisse omanik, s.o Põlva vald ja
alates 2014. aastast on see 5-liikmeline. Nõukogu juhib Anne Nook.
Põlva haigla hoone on viiekorruseline, lisaks kelder ja nn kuues
eh k teh n i l i ne kor r us. Et tevõt te
kogupindala on 11 850 m 2 , sellest
haiglale kuulub ligikaudu 10 000 m 2.
Esimesel korrusel asuvad administratsioon ja raamatupidamine,
majandusosakond, köök, sterilisatsiooniüksus, apteek, haiglajäätmete kogumispunkt, laod. Esimese
korruse üks tiib on renditud linnale
ja seal asub linna eakate päevakeskus, sealt saab alguse ka meie
majasisene talveaed. Teisel korrusel
paiknevad sünnitus-günekoloogiaosakond, taastusraviosakonna ambulatoorsed ruumid, EMO ja vastuvõt uosa kond, rad ioloog iaü k sus,
labor, f u n k tsionaa ld iag nost i k aruumid, eriarstide kabinetid, tervisetuba, registratuur. Teise korruse
üks tiib on renditud Põlva vallale,
seal asub valla hooldekodu.
Kolmandal korrusel asuvad kirurgiaosakond, iseseisva õendusabi
(endine hooldus-) osakond, operatsiooniplokk ja intensiivraviosakond.
Neljandal korrusel paiknevad siseosakond, lasteosakond ning taastusravi
ja rehabilitatsioonikeskuse statsionaar. Neljandal korrusel on ka eraldi
tiivas endoskoopiakabinet ( gastroskoopia ja koloskoopia). Viiendal
korrusel asuvad rehabilitatsioonikeskuse tööruumid, mikrobioloogia
labor ja eriarstidest psühhiaater.
Tavalisest üldhaiglast eristub
Põlva haigla oma taastusravi statsionaarse osakonnaga: haiglal on
olemas pädev multifunktsionaalne
taastusravimeeskond, et osutada
tänapäevast ambulatoorset ja statsionaarset taastusravi nii lastele kui
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Põlva haiglal on videosilla loomise võimalus Tartu Ülikooli Kliinikumi,
Valga haigla ning Lõuna-Eesti haiglaga.
ka täiskasvanutele. Põlva haigla taastusravi hea kvaliteedi kinnituseks on
muu hulgas ka 2015. aasta jaanuaris
ha igla taast usrav iosa kon na le ja
rehabilitatsioonikeskusele antud
rahv usvaheline sotsiaalteenuste
kvaliteedi sertifikaat (EQUASS Assurance). Taastusravi osakonnas töötab
3 taastusarsti, 19 füsioterapeuti,
2 tegevusterapeuti, 3 logopeedi, 3
kliinilist psühholoogi, 2 sotsiaaltöötajat jt. Patsiente käib ravil üle
Eesti, heaks koostööpartneriks on
TÜ Kliinikum. Osakond on viimase
kümne aasta jooksul olnud hinnatud
praktikabaas mitmele Eesti kõrgkoolile. Ka tulevikus näeme oma nišina
ter v ishoiuturul just k valiteetset
taastusraviteenuse pakkumist.
Tartu lähedus võimaldab keerulisemad analüüsid ja uuringud teha
k l i i n i k u m i s. Meie pi lg u läbi on
toimunud võrgustumine juba ammu:
meie saadame kõrgema etapi käsitlust vajavad patsiendid, lähtudes
erialaseltside juhenditest, Tartusse
ning nemad meile jälle tagasi järelrav ile, taastusrav ile või esialgse
konsultatsiooni järel tavaosakonda.
Eristume teistest üldhaiglatest
ka selle poolest, et haiglal pole oma
kompuutertomograafi: KT-uuringuid
teevad meie patsientidele kliinikum
ja Lõuna-Eesti Haigla.

Tartuga seob meid ka kiirabiteenus. 2 kiirabibrigaadi asub küll
meie majas, aga need on kuulunud
juba 2001. aastast SA-le Tartu Kiirabi.
Koostöö kiirabiga sujub.
Kindlasti peab esile tõstma meie
sünnitusosakonda, millel on hea
maine loomuliku sünnituse edendaja n a, mei lt sa i a lg u se esi mesena Eestis vettesünnitus. Kuna
meie maakond on väike, on alati
35–40% sünnitajatest tulnud teistest
maakondadest. Viimase 4–5 aasta
jook su l suu renes pide v a lt Vene
sünnitajate osakaal, kuid praeguses
riikidevahelises keerulises olukorras
on see ka hju k s hääbu mas. Meie
viimaste aastate tipp oli 372 sünnitust. Kuna maakonda sündinud laste
arv järjest väheneb, olles möödunud
aastal vaid 209, siis meie 248 sünnitust on päris hea saavutus. Seoses
võrgustumisega TÜ Kliinikumiga
aastaks 2022 võib ka sellel rindel
tulla muudatusi.
Tervist edendava haiglate võrgustiku aktiivse liikmena pakume oma
patsientidele ja personalile võimalikult tervislikku füüsilist ja psühhosotsiaalset keskkonda, meil töötab
mitu nõustamiskabinetti, edendame
aktiivselt teenuste kvaliteeti ning
püüame tagada patsientide, personali ja kogukonna rahulolu.
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