
Regulatsioon ja nõuded mittekirurgilise esteetilise meditsiini teenuse osutamiseks ambulatoorse 

eriarstiabi tegevusloa alusel. 

Teenus: ambulatoorne eriarstiabi (mittekirurgiline esteetilise meditsiini teenus) 

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus: 

§ 20.  Eriarstiabi mõiste 

 (1) Eriarstiabi on ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad eriarst või 

hambaarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad. 

§ 40.  Loakohustus 

 (1) Tegevusluba peab olema järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks: 

 1) perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamine; 

 2) kiirabi osutamine; 

 3) eriarstiabi osutamine; 

 4) iseseisvalt õendusabi osutamine; 

 5) iseseisvalt ämmaemandusabi osutamine. 

§ 41.  Tegevusloa taotlemine 

 (1) Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 

päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema arvates 

kõigi nõutavate andmete esitamisest. 

(2) Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud 

andmetele järgmised andmed: 

 nende tervishoiuteenuste loetelu, mille osutamiseks tegevusluba taotletakse; 

 tegevusloa taotlemisel tervishoiutöötajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva 

tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks;  

 ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekt, milles on andmed ruumide, sisseseade ja 

aparatuuri kohta; 

 andmed andmekaitse järelevalve asutuses delikaatsete isikuandmete töötlemise 

registreerimise kohta; 

 andmed tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta; 

 andmed riigilõivu tasumise kohta. 

Sotsiaalministri 25.01.2002 määrus nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele 

ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“  

Ruuminõuded: 

§ 9.  Eriarsti vastuvõtuüksuse ruumid jaotuvad kasutusotstarbe järgi: 

1) üldkasutatavad ruumid: ooteruum, garderoob ja tualettruum; 

2) põhiruumid: eriarsti vastuvõtu-, läbivaatuse- ja protseduuriruumid ning diagnostika- ja raviruumid; 



3) personali- ja abiruumid: riietusruum ja tualettruum, koristusvahendite ning abimaterjalide 

hoidmiseks, arhiivi ja muuks otstarbeks kasutatavad ruumid.  

§ 10.   Määrus sätestab põhiruumide minimaalse kasuliku pindala. Põhiruumide kasuliku pindala 

vähenemine ruumide ehituslikul planeerimisel võrreldes määruses toodud pindalanäitajaga võib olla 

5%. 

§ 11.  Põhiruumid ei või asuda keldrikorrusel ning ruumide kõrgus ei või olla väiksem kui 2,5 m. 

Põhiruumid, välja arvatud erivarjestust vajavad ruumid, peavad olema loomuliku valgusega. 

§ 13.  Eriarsti vastuvõtuks ja läbivaatuseks planeeritud ruumides peab olema: 

1) arsti töökoht vestluseks patsiendiga ja arvuti kasutamiseks; 

2) töökoht arstlikuks läbivaatuseks; 

3) vajadusel ruum protseduurideks, mida ei saa ühitada arstliku läbivaatusega. 

§ 14.   

 (1) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumid võib planeerida ühe või mitme ruumina, sõltuvalt 

olemasolevate ruumide võimalustest ja töökorraldusest. 

 (2) Eraldi ruumidena planeeritud vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumide korral peab vastuvõturuumi 

pindala olema 12 m² ja läbivaatuse ruumi pindala 12 m². Ühe vastuvõturuumi juures võib planeerida 

vajadusel ka kaks läbivaatusruumi. 

 (3) Ühe ruumina planeeritud vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumi pindala peab olema 16 m². 

§ 15.   

 (1) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruum peab olema ehitatud ja sisustatud nii, et ruumi saaks siseneda ja 

seal liikuda ratastoolis. Ruumis peab olema vaba pinda tööks vajalike meditsiinivahendite kapi, riiuli 

või teisaldatava konteineri paigutamiseks. 

 (2) Vastuvõturuumis peavad olema arsti töölaud arvuti kasutamise võimalusega ning toolid 

personali, patsiendi ja tema saatjate jaoks. 

 (3) Arstlikuks läbivaatuseks peab ruumis olema universaalne läbivaatuslaud, selle puudumisel 

meditsiiniline kušett või eriala kohane meditsiiniseade, mis üldjuhul paigutatakse juurdepääsu 

võimalusega kahest küljest, samuti kohtvalgustus või meditsiiniline valgusti ning valamu. 

 (4) Ühe ruumina planeeritud vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis peab arstliku läbivaatuse töökoht 

olema eraldatud kardina või sirmiga, välja arvatud psühhiaatri, oftalmoloogi, otorinolarüngoloogi ja 

hambaarsti vastuvõturuumis. 

§ 16.  Õe töökoha olemasolul võib see paikneda vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis või eraldi ruumis, 

mille suurus on 9 m2. 

§ 17.   

 (1) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumi võivad kasutada erinevad eriarstid, kui ruumi sisustus on selleks 

sobiv ning kasutamise tingimused ei ole vastuolus käesoleva määruse ja hügieeninõuetega. 



 (2) Dermatoveneroloogi, oftalmoloogi, otorinolarüngoloogi ja pulmonoloogi vastuvõtu- ja 

läbivaatuse ruume ning hambaravikabinetti ei või kasutada teised eriarstid ruumi sisustuse või 

tehtavate uuringute eripära tõttu. 

 


