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1. TERVISHOID 

Kiirabi 

Kiirabiteenuse osutamise korraldamine riigis. 

Terviseameti üheks ülesandeks on kiirabiteenuse korraldamine.  2012. aastal oli 
Terviseametil kiirabiteenuse osutamiseks leping  24 kiirabibrigaadi pidajaga. Kokku 
tegutses 90 kiirabibrigaadi.  
2012. aastal oli kiirabivisiitide üldarv riigis kokku 273 449 ( 2011. a. oli visiitide 
üldarv  191 visiidi võrra väiksem, ehk  visiite  0,1% vähem). Valdav osa kiirabi 
väljakutsetest olid seotud ägeda või ka kroonilise haiguse ägenemisega patsiendi 
juurde. 13-14 % kogu väljakutsetest oli traumade  ja õnnetusjuhtumite tõttu  (2012.a. 
langes traumadest tingitud väljakutsete arv võrreldes eelneva aastaga 4,2%) , 11% 
väljakutsetest oli laste abistamiseks. Haiglasse toimetati kiirabi poolt olenevalt 
teeninduspiirkonnast keskmiselt 35-38% patsientidest.  Kiirabi 2012. aasta 
tööaruanne on üksikasjalikumalt kirjeldatud  ning leitav Terviseameti veebilehel.  
Kiirabi osutamiseks ja valmisoleku tagamiseks eraldati 2012. aastal riigieelarvest 
kokku 26 839 922 EUR. 
 

Väikesaarte kiirabi 

2012.aastal jätkusid püsiasustusega väikesaartel kiirabiteenuse kättesaadavuse 
parendamisega seonduvad tegevused. Koos eelnevatel aastatel läbi viidud 
arendustegevustega on Kihnu, Ruhnu ja Vormsi  saarel tagatud aasta jooksul kõikidel 
päevadel ööpäevaringselt kaheliikmeline esmaabi meeskond ning suveperioodil 
rahvarohkete ürituste korral ööpäevases valves kolmeliikmeline kiirabibrigaad. 
Nende saarte esmaabi meeskondedele on tagatud telemeditsiini seadmete kaudu 
ühendus SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna arstidega, 
mis võimaldab kohapealt operatiivajas edastada andmeid patsiendi kaebuste ja 
objektiivse staatuse kohta ning  edastada ka teatud liiki uuringute tulemusi ( näit 
analüüside vastuseid, EKG-d), aga samuti ka visuaalse pildi kaudu konsultantidel 
hinnata näiteks kahjustuse ulatust või anda hinnangut välisele lokaalsele 
kahjustusele,  põletikuprotsessile, võõrkehale vm.,  ning seejärel planeerida edasised 
tegevused patsiendi abistamiseks.   
 

E-kiirabi  

2012.aastal jätkusid koostöös Sotsiaalministeeriumi, E-Tervise Sihtasutuse, ning 
Häirekeskusega  E-kiirabi arendustegevused. Väljatöötamisel on E-kiirabikaart, 
samuti on käigus mitmed riigihanked, millega soetatakse kiirabiautodesse vahendid 
nn kiirabi mobiilseks töökeskkonnaks ( arvutid, interneti seadmed jm), 
Siseministeeriumi ja Häirekeskusega koostöös jätkus kiirabiautode sidelahenduste ja 
positsioneerimise (mGIS-112) lahenduste väljaarendamine. 
 
Eesti-Läti kiirabiprojekt 

 
Jätkus tegevus Eesti-Läti kiirabiprojekti raames. Eesti-Läti vahel on sõlmitud 
vastastikune abistamise leping juhuks, millega tagatakse olukorras, kus oma riigi 



 4

kiirabiressurss on hõivatud, kaasatakse teenuseosutamisesse teise riigi piiriäärne 
kiirabibrigaad. Selliste kiirabijuhtumite arv, kus abiosutamist ei ole võimalik edasi 
lükata, on aastas keskmiselt 8-10 juhtumit.  
 

Registrite ja tegevuslubade büroo  
 
2012 aasta oli büroole märkimisväärne aasta - 01.01.12 täitus 10 aastat 
tervishoiutöötajate registri tervishoiuteenuste osutajate registri loomisest. Registri 
loomisel oli tollases osakonnas 6 töötajat. Tänaseks on alles 4 püsivat, kogenud ja 
professionaalset ametnikku.  
 

Tervishoiutöötajate registreerimine 

 
Tervishoiutöötaja registreerimise põhieesmärk on kontrollida tervishoiutöötajate 
kvalifikatsiooni ja selle kaudu tagada professionaalne ning ohutu tervishoiuteenus.  
 
2012 aasta lõpuks oli registrisse kantud 22948 tervishoiutöötajat ja väljastanud 
29593 tegevusluba. 2012. aastal menetleti kokku 886 registreerimistaotlust, neist 
esmakordselt registreeriti arstina 169 isikut. Registreeriti 109 eriarsti,  37 hambaarsti, 
7 erihambaarste,  336 õde, 77 erialaga õde, 37 ämmaemandat, 37 proviisorit ja 40 
farmatseuti. 
 
Järgnev diagramm näitab, et arstide hulk on aastate lõikes suurenenud peaaegu 1000 
võrra, aga töötavate arstide määr on jäänud enam-vähem samaks. 
 

 
 
 

Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade väljastamine 

 
Menetluses oli 273 tegevuslubade taotlust, väljastati 262 tegevusluba. Aasta lõpul oli registris 
2012 kehtivat tegevusluba.  
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Tervishoiutöötajate migratsioon  

 
Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga 01.05.2004.aastal tekkis nn reguleeritud kutsega 
isikutel, kelledeks on arst, hambaarst, õde, ämmaemand ja proviisor, võimalus minna teise 
Euroopa riiki ja taotleda seal töötamise õigust. Et seda realiseerida, vajas tervishoiutöötaja 
tõendit oma koduriigi pädevalt asutuselt, kelleks Eestis on Terviseamet. Tõend väljastatakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivile, millega on kehtestatud kõrghariduse 
vastastikuse tunnustamise süsteem ja reeglid. 
 
2012. aastal väljastati selleks tervishoiutöötajatele 389 sertifikaati , sealhulgas  
Arstidele    128    
Hambaarstidele     39 
Õdedele    209 
Ämmaemandatele     13    
 
Väljastatud sertifikaatide hulk ei ole täpselt sama mis Eestist lahkujate hulk, aga annab siiski 
ülevaate nii välisriigis juba töötavatest tervishoiutöötajatest kui ka nii Eestis ja samal ajal 
välisriigis praktiseerivatest isikutest.  
 
Nagu alloleval diagrammil näha, on arstide lahkumine eriti aktiivne alates 2009. aastast, 
kuid püsib kolmel viimasel aastal enam-vähem samal tasemel. Samas õdede lahkumine on 
tunduvalt aktiviseerunud.  
 

 
 
 
Siiani on proviisorite ja farmatseutide teistesse riikidesse tööle siirdumine olnud suhteliselt 
tagasihoidlik. 2012.aastal võttis sertifikaadi 2 proviisorit. Aktiivsemad olid farmatseudid - 
neile väljastasime aasta jooksul 7 sertifikaati.   
 
 
Teistest riikidest Eestisse tööle tulijaid on tervishoiutöötajate seas napilt. 2012. aastal 
registreeritud välisriigi kvalifikatsiooniga arstidest alustasid tööd 6 arsti, neist 1 Läti, 1 
Moldova, 2 Ukraina ja 2 Venemaa koolitusega.  
Aasta lõpuks oli registris välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooniga arste järgmiselt: 
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Meditsiiniseadmete osakond 
 
Meditsiiniseadmete osakond on Terviseameti koosseisus meditsiiniseadmete ohutuse 
valdkonnas juhtiv, koordineeriv ja nõustav üksus. Osakonna tegevus on otseses seoses 
maailmas ja eriti Euroopas toimuvate arengutega ja väljendub meditsiiniseadmete alase 
turujärelevalve korraldamises.  
Eesmärgid: 

• omada värsket ja asjakohast meditsiiniseadmete alast informatsiooni osakonna 
ülesannete edukaks täitmiseks;  

• tagada meditsiiniseadmete alase teabe edastamine ja kättesaadavus kasutajale ja 
tarnijale;  

• pakkuda arstidele ja raviasutustele infot, mille põhjal nad saavad teha õigeid otsuseid 
meditsiiniseadmete vallas;  

• tõhusa infovahetuse abil vähendada meditsiiniseadmetega seotud ohujuhtumite 
esinemist ja mõju;  

• läbi rahvusvahelise koostöö tulla kaasa uuematega arengutega meditsiiniseadmete 
alaste regulatsioonide vallas;  

• abistada teisi asutusi meditsiiniseadmetega seotud küsimustes.  

Meditsiiniseadmete valdkonna teine suur osa on inspektsioonipõhine järelevalve ja 
meditsiiniseadmetega seotud kaebuste menetlemine, sellega tegeleb Terviseameti järelevalve 
osakond. 
Meditsiiniseadmete osakonna tegevused 2012. aastal 
Andmebaasi kantud Eestis EL turule lastud meditsiiniseadmeid – 77 
Andmebaasi kantud Eestis levitatavaid meditsiiniseadmeid – 143 
Läbiviidud seadmeekspertiise – 53 (Haigekassale) 
Läbiviidud seadmeekspertiise – 19 (EMTA-le) 
Tehtud liigitamise- ja klassifitseerimise määratlusi – 44  
Rahvusvahelise koostöö raames on tehtud toodete määratlusarvamusi või otsuseid – 29 
Registreeritud teiste liikmeriikide liigitamise- ja klassifitseerimise otsuseid  –  300 
Väljastatud otsus kliinilise uuringu lubamise kohta – 1 
Registreeritud teateid ilmnenud kõrvalmõjudest – 1 
Registreeritud teateid välismaal toimuvatest kliinilistest uuringutest – 16  
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Registreeritud välismaal toimunud ohujuhtumeid – 1010 (teave seadmete kohta, mis on 
teadaolevalt Eestis kasutusel, on edastatud tervishoiuasutustele) 
Registreeritud välismaal EC sertifikaatide tagasikutsumisi – 164 
Teiste CA-de turujärelevalve alase informatsiooni menetlemine, JO-le edastamine – 71 
Rahvusvahelisi vastavushindamisi – 7 
MSO töötajad osalevad EK juures tegutsevate töörühmade töös - 23 
 

Mürgistusteabekeskus 
 
Mürgistusteabekeskuse töövaldkonnad on seotud riigi toksikoloogilise andmebaasi 
täiendamisega, ravijuhiste koostamisega, nõustamine mürgisuste infoliinil 16662 
ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel, rahvusvaheline koostöö Euroopa ning Põhjamaade 
ühingutega, uurimistööde läbiviimine, koolitustegevus.  
Infoliin avati 2012.aastal ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel.  
 
Keskuse eesmärgid: 
1. Omada värsket ja asjakohast mürgistusteabealast informatsiooni teavitamisülesande 
täitmiseks; 
2. Tagada mürgistusalase teabe edastamine ja kättesaadavus elanikkonnale ja 
meditsiinipersonalile; 
3. Pakkuda arstidele infot, mille põhjal nad saavad teha (ravi) otsuseid; 
4. Toimiva infoliini abil vähendada mürgistusjuhtumitest tingitud kiirabi väljakutsete arvu ja 
visiitide arvu erakorralise meditsiini osakondadesse 
 
Väljatöötatud info- ja koolitusmaterjal pedagoogildele 

• Mürgistusennetus eelkooliealistele lastele 
• Mürgistusennetus algkooliealistele lastele 
• Mürgistusennetus põhikooliealistele lastele 

 
Antidootide projekt 

• Antidootide kasutamise käsiraamat on kättesaadav www.16662.ee  
• Saabusid esimesed 3 uut ja seni riigis puudunud antidooti 
• Infoliin 16662 juhendab, nõustab antidootide kasutamist, liikumist erinevate 

tervishoiuteenuse osutajate vahel 

Kõnekeskuse 16662 statistika 
 

 
Joonis 1. Kõnede arv 2008-2012 
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Aastal 2011 suurenesid kõned võrreldes 2010.aastaga 211% seoses aktiivse meediatööga, 
aastal 2012 oli kõnede arvu suurenemine 7%, kuna meediatööd ei toimunud. Töös on keskuse 
3-aastane uurimisprojekt selgitamaks välja kuuldava ning näitava meedia osatähtsust 
numbriinfo levikul. 
 
Kõikidest vastuvõetud kõnedest olid 894 ägeda mürgistusega seotud kõnet. 224 olid 
üldkõned:  krooniline mürgistus, muud tervisenõustamised potentsiaalselt ohtlike ainetega 
jms 
 
Kõnede jaotus helistajate kaupa: 
 

 
 
Joonis 2. Kõnede jaotus helistajati 2012 

 
23% kõnedest tuli meditsiinitöötajatelt, üle poole kõnedest tehti lastega toimunud 
mürgistuste kohta. 
Mõnevõrra on vähenenud kiirabi visiidid mürgistuskannatanute juurde: 
 

 
Joonis 3. Kiirabistatistika: üldine kutsete arv, kutsed mürgistuskannatanute juurde 2009-2012 
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Põhilised kõnede põhjused vanuseti: 

vanus 2012 

kuni 1-aastane 

1) kodukeemia (näriliste-, putukate tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid, värvid, liimid) 
(45%)  
2) elavhõbe, Silica gel, patareid, nikotiin (20%) 
3) taimed (19%) 
4) ravimid ja loodustooted (13%) 
5) kosmeetikatooted (2%) 

1-3-aastane 

1) kodukeemia ( näriliste -, putuka-, taimehaiguste 
tõrjevahendid, petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid, 
värvid, liimid) (33%)  
2) ravimid ja loodustooted (36%) 
3) taimed, seened (15%) 
4) raskemetallid, Silica gel, patareid, nikotiin (13%)  

4-6-aastane 

1) ravimid (39%) 
2) taimed, seened (25%) 
3) kodukeemia (näriliste tõrjevahendid, petrooleumitooted, 
pesuvahendid, mürkgaasid, värvid, liimid) (16%) 
4) raskemetallid, Silica gel, patareid (14%)  

7-18-aastane 

1) kodukeemia (näriliste-, umbrohu tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid, värvid, liimid) 
(19%)   
2) ravimid (45,5%) 
3) taimed, seened (21%) 
4) alkohol (7%) 

19-35-aastane 

1) kodukeemia (näriliste-, umbrohu tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid) (44%)   
2) ravimid, loodustooted (31%) 
3) raskemetallid (10%) 
4) taimed, seened (9%) 
5) alkohol, nikotiin, narkootikumid (9%) 

36-65-aastane 

1) kodukeemia (näriliste-, umbrohu tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid) (39%)   
2) taimed, seened (11%) 
3) ravimid, loodustooted (24%) 
4) alkohol, nikotiin  (9%) 

üle 66-aastane 

1) ravimid, loodustooted (47%)  
2) taimed, seened (6%) 
3) kodukeemia (näriliste-, umbrohu tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid) (25%)   
4) alkoholid (7%) 

 



 10

Töötervishoid 

Tervishoiu osakonna töötervishoiu büroo tööülesanneteks on töötervishoiuteenuse osutajate 
registreerimine, töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise andmete 
analüüsimine ning töötervishoiuspetsialistide koolitusvajaduse väljaselgitamine. 

Meditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajad 

Meditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajana oli 2012. aasta detsembrikuu seisuga 
registreeritud 51 tegevusluba, neist neli  õigusega osutada meditsiinilist töötervishoiuteenust 
mobiilses töötervishoiukabinetis üle terve Eesti. Registrite ja tegevuslubade 
tervishoiutöötajate registrisse lisandus 2012. aastal neli töötervishoiu arsti, kokku oli 2012. 
aasta detsembrikuu seisuga registris 105 töötervishoiuarsti. 
Terviseamet on meremeditsiinialaste tervisekontrollide tegijate tunnustajaks vastavalt 
meresõiduohutuse seaduse §261. Seisuga 2012. aasta detsembrikuu oli 18 arstil õigus teostada 
tervisekontrolle kõigile laevapere liikmetele ning tasemeharidust andvasse mereõppeasutusse 
õppima asujatele ja seal õppijatele üle Eesti; ainult kohaliku rannasõidu ja laevatatavate 
sisevete laevade laevapere liikmetele tervisekontrolli teostamise õigusega arste oli kolm, neist 
kolmest osutas 2012. aastal teenust üks arst.  
Kõikide töötervishoiuteenuse osutajate kontaktandmed on kättesaadavad Terviseameti 
kodulehel ja neid andmeid kontrolliti ja uuendati kogu aasta jooksul regulaarselt  
(vaata: tervishoid → töötervishoid → töötervishoiuteenus). 
 
Mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajad ehk tööhügieenikud, 
ergonoomid ja tööpsühholoogid 
 
Terviseametis oli 2012. aasta detsembrikuu seisuga registreeritud 32 mittemeditsiinilise 
töötervishoiuteenuse osutajat.   
 
Töötervishoiu büroo viis 2012. aastal läbi uuringu eesmärgiga analüüsida ergonoomide, 
tööhügieenikute ja tööpsühholoogide tegevust ja tööandjate poolt töötervishoiuteenuste 
kasutamist. Selgus, et võrreldes 2011. aastaga on nii mikro-, väike-, keskmistes kui 
suurettevõtetes tõusnud ergonoomia ja tööpsühholoogia teenuse kasutamine. Kõige 
aktiivsemad mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse kasutajad olid väikeettevõtted (10-49 
töötajaga) ning kõige vähem kasutasid teenuseid suurettevõtted (alates 250 töötajat). 
Töötervishoiuteenuse osutajate poolt esitatud andmetest selgus, et 2012. aastal oli nende 
poolt riskianalüüsi teostatud ja tööandjaid nõustatud enim järgmistes töökeskkondades: 
kontoritööga seotud ettevõtted,  
haridus-, ehitus- ja tervishoiuettevõtted,  
põllumajandus, veondus/laondus,  
mööbli-, toiduainete- ja metallitööstus. 
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 Joonis 1. Tööhügieeni-, ergonoomia- ja tööpsühholoogia teenuse osutamine aastatel 2011-2012. 
 
Töötervishoiu büroo viis läbi alljärgnevad küsitlused ja uuringud:  

• Mittemeditsiiniline töötervishoiuteenus 2012. aastal,  

• Tööhügieenikute täiendkoolitusevajadus,  

• Tagasisideuuring töötervishoiuteenuste osutajate seas,  

• Töötervishoiuarstid riskianalüüsi teostajana, 

• Töötervishoiuteenustega rahulolu uuring.  

 

Rahulolu töötervishoiuteenusega 
 
Terviseameti töötervishoiu büroo viis Tervist Edendavate Töökohtade võrgustiku 
liikmesasutuste seas läbi uuringu töötervishoiuteenusega rahulolu kohta. Informatsiooni 
saime selle kohta, mille alusel töötervishoiuteenuse osutajat valitakse, kelle poole 
pöördutakse töökeskkonnas/tervisega/riskianalüüsiga seoses tekkivate probleemide korral, 
kuivõrd järgitakse nõuet töötervishoiukontrollide läbimise kohta, milliseid 
meditsiinilisi/mittemeditsiinilisi teenuseosutajaid ning mittemeditsiinilisi teenuseid kõige 
enam kasutatakse ja milline on teenuse kasutajate hinnang sellele; samuti on oluline teave 
tööandjate suundumuste kohta lepingute sõlmimisel töötervishoiuteenuse osutajaga jms. 
Tulemusi kokku võttes võib öelda, et tööandjad on töötervishoiuteenusega pigem rahul.  
Toodi välja mõningaid ettepanekuid töötervishoiuteenuse osutajale ning rõhutati 
töötervishoiuteenuse osutaja poolset vajadust tutvuda töökeskkonnaga. Uuringu tulemused 
on leitavad Terviseameti koduleheküljelt (tervishoid→töötervishoid→aruanded). 
 

Kutsehaigused ja tööst põhjustatud haigestumised 2012. Aastal 

 
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on kutsehaigus haigus, mille on põhjustanud 
kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaiguste loetelu 
kehtestab sotsiaalminister. Tööst põhjustatud haigus on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud 
haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks. Kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse diagnoosib 
töötervishoiuarst. 
2012. aastal diagnoositi kutsehaigus (KH) 57 isikul ja tööst põhjustatud haigestumine (TPH) 
172 isikul.  
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Joonis 2. Kutse- ja tööst põhjustatud haigusjuhtude arv aastatel 2006–2012. 
 
2012. aastal kutsehaigus diagnoosi saanutest moodustasid mehed 26% ja naised 74%, 
haigestunute keskmine vanus oli 52,5 eluaastat.  
 

21%

5%

41%

14%

19%

Teenindus- ja müügitöötajad 

Põllumajanduse oskustöölised

Oskus- ja käsitöölised

Seadme- ja masinaoperaatorid

Lihttöölised

 
Joonis 3. Kutsehaigestunute osakaal tegevusalade järgi 2012. aastal. 
 
Kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste ülevaade on leitav Terviseameti 
kodulehelt (tervishoid→töötervishoid→aruanded). 
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2. NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE JA 
IMMUNOPROFÜLAKTIKA  

 
 

 2012. aastal olid Eestile iseloomulikud järgmised nakkushaiguste esinemise tendentsid. 
 

Soolenakkused 
 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur, 1994; 2003; 2012 aa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Soolenakkuste etioloogilises struktuuris olid ülekaalus viirusliku päritoluga 
soolenakkused – rotaviirusenteriit, Norwalk-viirusnakkus, adenoviirusenteriit (60,6% 
üldarvust); 

� Kampülobakterenteriidi esinemissagedus suurenes 25,2% võrra, muude bakter-
soolenakkuste osatähtsus ei muutunud või vähenes;    

� Kõhutüüfuse/paratüüfuste krooniliste bakterikandjate arv vähenes 9,1% võrra 
võrreldes 2011. aastaga; uusi bakterikandjaid ei avastatud; registreeriti üks 
kõhutüüfuse ja üks paratüüfuse A haigusjuht, mõlemad olid reisimisega seotud; 

� Täpsustamata etioloogiaga soolenakkuste esinemissagedus moodustas 25,0% 
             registreeritud soolenakkuste üldarvust; 

� 59,6% soolenakkushaigustesse haigestunutest olid lapsed vanuses 0-4 aastat. 
 

Riiklikku immuniseerimiskavasse kuuluvad vaktsiin-välditavad nakkushaigused  

 
Vaktsiin-välditavatesse nakkushaigustesse haigestumise struktuur, 1996; 2004; 2012 
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� võrreldes 2011. aastaga vähenes haigestumine läkaköhasse 3,2 korda; 
� Viimane punetiste haigusjuht registreeriti Eestis 2009. aastal; 
� Esines 4 leetrite haigusjuhtu (0,3 juhtu 100 000 elaniku kohta), neist kaks oli 

sissetoodud ja kaks sissetoodud juhuga seotud. 
 

 Puukide vahendusel levivad nakkushaigused 
  

� Puukborrelioosi ehk Lyme’i tõve ja puukentsefaliidi esinemissagedus püsis kõrgel 
tasemel; 

� Kõrgeim puukentsefaliiti haigestumus oli 2012. aastal Harjumaal, Pärnumaal, Ida-
Virumaal ja Saaremaal; 

� Kõrgeim Lyme’i tõve haigestumus oli 2012. aastal Harjumaal, Saaremaal, Pärnumaal 
ja Läänemaal. 

 
Puukentsefaliidi riskipiirkonnad, 2012              Puukborrelioosi riskipiirkonnad, 2012 

 

 
 
 

 

HIV-nakkus 
� HIV-nakkuse esmajuhtude arv vähenes võrreldes 2011. aastaga 14,9% võrra, kuid 

püsib jätkuvalt epideemia tasemel; 
� Enamus uutest juhtudest registreeriti jätkuvalt Tallinnas ja Ida-Virumaal; 
� Levikuteed oli teada 65% juhtude kohta, peamiseks levikuteeks oli seksuaalne 

levikutee (62,7% kõikidest teatud levikuteedest). 
 

Ägedad viirushepatiidid ja sugulisel teel levivad haigused  
� Ägedate A- ja B-viirushepatiitide esinemissagedus vähenes, ägedasse C-viirushepatiiti 

suurenes 41,2% võrra; 
� 2011. aastal alanud A-viirushepatiidi puhang Viljandimaal lõppes 2013. aasta algul; 
� Esines A-viirushepatiidi haigestumise tõus Jõgevamaal;   
� Sugulisel teel levivate nakkushaiguste esinemine vähenes, välja arvatud 

gonokokknakkus. 
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2011/2012 gripihooaja omapära 
Haigestumuse intensiivsus oli varasemate aastatega võrreldes kõige madalam alates 
2006/2007 hooajast.  
Võrreldes 2010/2011 hooajaga vähenes haigestumus ägedatesse respiratoorsetesse 
haigustesse 22% ning gripitaolistesse haigustesse 20% võrra. Laboratoorselt kinnitatud 
gripiviiruste arv vähenes 58% võrra. 
2012. aastal hospitaliseeriti gripi tõttu kokku 261 inimest. Hospitaliseerimise sageduse 
analüüs näitas, et haigestunutest vajas gripi tõttu haiglaravi 11,4% lastest vanusrühmas 0-4.a, 
9,5% lastest vanuses 5-14 ning 38,1% inimestest vanuses 65+. Täiskasvanute 
hospitaliseerimise sagedus oli madal ja moodustas 2,2%.  
 

Haiguspuhangud 

Viie ja enama haigusjuhuga haiguspuhangute arv suurenes – kokku 24, haigestunute arv oli 
301, 112 vajasid hospitaliseerimist (2011. aastal 18/516/150). 

� Piisknakkustest ei esinenud läkaköha puhanguid, samas viiel korral registreeriti 
rühmaviisilised sarlakitesse haigestumised;  

� Toidutekkelistest nakkustest esines rohkem salmonelloosi puhanguid, sh üks suur 
puhang 87 juhuga Tallinna kiirtoitlustusettevõttes; 

� Olmelistest nakkustest esinesid võrreldes eelmise aastaga A-viirushepatiidi, shigelloosi 
ja sügeliste puhangud koolides ja hooldekodus. 

 
 

Helmintiaasid 
 
2012. aastal uuriti Eestis helmintiaaside suhtes 20 149 roojaproovi ja 5 465 perianaalkaabet. 
Avastati 67 difüllobotriaasi, 381 askaridiaasi ning 1 011 enterobiaasi juhtu. Registreeriti kolm 
ehhinokokoosi haigusjuhtu. 
 

Difüllobotriaasi haigestumus maakonniti, 2012 (100 000 el. kohta) 

 
Haigestunutest 62,7% olid 40-aastased ja vanemad, 29,8% - 20-39-aastased. Mehi oli 49,2%, 
naisi 50,8%.  

 

Enterobiaasi haigestumus maakonniti, 2012 (100 000 el. kohta) 
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Haigestunutest 32,8% olid 1–4-aastased ja 32,3% olid 5–9-aastased lapsed. Mehi oli 40,3% ja 
naisi 59,7%. 36,2% moodustasid lasteaia lapsed, 28,4% olid kooliõpilased ja 15,2% - kodused 
koolieelikud. 

 

Reisimisega seotud nakkushaigused 
Kaheksa kõige sagedamini reisimisega seotud nakkushaigust 
 

Nakkushaigus 
Haigete  
üldarv 
aastas  

nendest 
imporditud 

haigusjuhud 
Nakatumise riigid 

Salmonelloos 287 21 

Bulgaaria 3,Egiptus 3, Hispaania 2,  
India 3, Kreeka 1,  
Läti 1, Maroko 1, Prantsusmaa 1, 
Türgi 2, Venemaa 3,Vietnam 1 

Kampülobakterenteriit 268 15 

Bulgaaria 1, India 3, Indoneesia 1, 
Itaalia 1, Kreeka 1, Leedu 1, 
Prantsusmaa 1, Suurbritannia 3,  
Tai 1, Türgi 1, Ukraina 1  

Puukborrelioos (Lyme`i 
tõbi) 1546 14 

Belgia 1, Norra 1, Prantsusmaa 1, 
Rootsi 1, Saksamaa 1, Soome 6,  
Suurbritannia 1, Venemaa 2 

Rotaviirusenteriit 892 12 
Bulgaaria 3, Egiptus 1,Etioopia 1,  
Hispaania 2, Iirimaa 1, Prantsusmaa1,  
Saksamaa 1, Singapur 1, Ungari 1  

Šigelloos 34 13 
Egiptus 6, Etioopia 1, Gruusia 1, 
Hiina 1, Hispaania 1,India 1,  
Mehhiko 1,Tšiili 1  

Tuulerõuged 9070 7 
Mehhiko 1, Norra 1,Saksamaa 1, 
Soome 1,Venemaa 3 

Malaaria (P.falciparum) 6 6 Indoneesia 1,Kambodža 1,Kamerun 1, 
Nigeeria 2, Sierra Leone 1 

Norwalk-viirusnakkus 423 6 Egiptus 3,Filipiinid 1, 
Hispaania 1,Soome 1 
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Imporditud haigusjuhtude arv, 2004-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nakkushaigete hospitaliseerimine ja suremus  

� 100% hospitaliseerimist vajasid haiged järgmiste nakkushaigustegal: kõhutüüfus, 
paratüüfus, leegionärihaigus, leetrid, leptospiroos, listerioos, malaaria;  

� 16 juhul lõppes nakkushaigus surmaga (pneumokokknakkus, H. influenzae nakkus, 
listerioos, leegionärihaigus, malaaria, gripp). 

 
2012. a hospitaliseeriti kokku 3781 inimest. 
 
Rohkem infot Terviseameti kodulehel:  
http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/nakkushaigustesse-haigestumine.html 
 
 

Nakkushaiguste Infosüsteemi (NAKIS) kasutamine tervishoiuteenuse osutajate 
poolt  
 
TTO-de poolt sisestatud nakkushaige teatiste osakaal kasvas võrreldes 2011. aastaga ja 
moodustas 55% (2011 – 43%). 
Elektrooniliste nakkushaige teatiste osakaal regiooniti: 

� Põhja talitus – 34,1% 
� Ida talitus – 95,3% 
� Lääne talitus – 65,8% 
� Lõuna talitus – 68,3%. 

 
 

Riikliku immuniseerimiskava täitmine 
 
Eesti riikliku immuniseerimiskava kohaselt vaktsineeritakse lapsi 10 nakkushaiguse vastu: 
tuberkuloos, B-viirushepatiit, difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit, mumps, punetised, 
leetrid ja Haemophylius influenzae tüüp B.  
Viimase 5 aasta jooksul esines vaktsineerimistega hõlmatuse osas vähene langustendents. 
Tuberkuloosi vastu vaktsineeriti  2012. aastal  97,9% lastest vanuses 0 kuni 11 kuud (2011. a – 
98,5 %). 
 
2012. aastal vähenes võrreldes 2011. aastaga 2-aastaste laste vaktsineerimisega hõlmatus 
kõikide immuniseerimiskava vaktsiinidega. Vaktsineerimisega hõlmatus B-viirushepatiidi 
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vastu moodustas 94,6%, difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi ja Haemophylius 
influenzae tüüp B vastu - 94,6% ning mumpsi, punetiste ja leetrite vastu - 93,6% (WHO 
soovitus – 95%). 2-aastaste laste seas jäi soovituslik hõlmatuse tase saavutamata Tallinnas, 
Harjumaal, Hiiumaal, Pärnumaal ja Valgamaal.  
2012. aastal jätkusid probleemid immuniseerimise õigeaegsusega, samas suurenes võrreldes 
2011. aastaga hõlmatus esimese ja teise korduvvaktsineerimisega difteeria, teetanuse, 
läkaköha ja poliomüeliidi vastu. Hõlmatus esimese korduvvaktsineerimisega 2-aastastel 
lastel moodustas 85,5% ja teise korduvvaktsineerimisega 7-aastastel - 80%. Hõlmatus 
kolmanda korduvvaktsineerimisega difteeria ja teetanuse vastu 15-17-aastastel noorukitel 
moodustas 80%. 
Hõlmatus korduvvaktsineerimisega leetrite, punetiste ja mumpsi vastu 13-14-aastastel püsis 
samal tasemel - 91,7%.  
Võrreldes 2011.aastaga kasvas 2012. aastal vaktsineerimistest keeldumiste arv kuni 0,3% 
võrra. 
 
 
 

3. KESKKONNATERVIS 
 

Joogivesi 

Eesti tarbijad saavad oma joogivee suuremalt jaolt põhjaveest (65,8% tarbijatest), pinnavett 
kasutatakse vaid Narvas ja Tallinnas. 

2012. aastal oli Eestis Terviseameti järelvalve all 1105 veevärki, mis varustasid joogiveega 
kokku 1153076 tarbijat ehk 89,6% Eesti rahvastikust. Veevärkide hulk Eestis on aasta aastalt 
vähenenud (2007 - 1235 veevärki, 2012 – 1105 veevärki), kuna seoses rangete 
kvaliteedinõuetega on paljud väiksemad veevärgid liitunud suurematega, et tagada tarbijale 
kvaliteetne joogivesi. 

Eestile on iseloomulik väikese tootlikkusega ühisveevärkide rohkus.  

Veevärkide jaotus tootmismahu järgi

34,66%

53,21%

10,14% 1,99%

0-9,9m³

10-99m³

100-999m³

1000m³+

 

Joogivee kvaliteet peab vastama Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusele nr 82 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. Joogivee kvaliteeti hinnatakse 
mikrobioloogiliste-, keemiliste- ning indikaatornäitajate alusel.  
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Eesti joogivee kvaliteet on viimaste aastatega märgavalt paranenud. Paranenud on joogivee 
kvaliteet nii mikrobioloogiliste, keemiliste kui ka indikaatornäitajate osas (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Mittevastava kvaliteediga joogivett kasutavate ühisveevärgiga tarbijate arv (%)  

Aasta 

Mittevastavus 
mikrobioloogilist
e näitajate osas 
(%) 

Mittevastavus 
keemiliste 
näitajate osas (%) 

Mittevastavus 
indikaatorite 
osas (%) 

2007 0,01 8,9 26,0 
2008 0,1 8,6 21,6 
2009 0,05 6,25 20,3 
2010 0,08 3,6 12,5 
2011 0,01 0,99 14,0 
2012 0 0,64 11,78 

 
Veevõrgu kaudu levivaid haigestumiste puhanguid ei ole Eestis registreeritud juba 1996.  
aastast alates, kuigi varasematel aastatel on esinenud päris ulatuslikke veepuhanguid. 

2012. aastal esines Eestis 17 veevärgis mikrobioloogiliste piirnormide lühiajalisi ületamisi, 
kuid aasta lõpuks vastasid kõik veevärgid mikrobioloogilistele nõuetele.  

Joogivett, mis ei vastanud keemilistele näitajatele kehtestatud nõuetele said 0,64% 
ühisveevärgivett  kasutavatest tarbijatest. Keemilistele näitajatele ei vastanud 36 veevärki. 
Näitajatest oli kõige rohkem probleeme fluoriidide piirsisalduse ületamisega Lääne-Eestis. 
Liigne fluoriidisisaldus võib tekitada probleeme hambaemaili moodustamisel, ning on kõige 
suuremaks riskiks lastele. 

Kõige enam esines veevärkides probleeme aga indikaatornäitajate ületamisega. 
Indikaatornäitajad mõjutavad vee organoleptilisi omadusi. Nende näitajate piirsisalduste 
ületamisel halvenevad tarbijate vee kasutamise tingimused ning elukvaliteet, kuid otsest ohtu 
tervisele ei ole. Nende näitajate osas mittevastavat vett tarbis 11,78% ühisveevärgi vett 
kasutavatest tarbijatest. Sagedaseim probleem oli raua piirsisalduse ületamine, mis võib 
põhjustada kahjustusi koduseadmetele. 
Põhja-Eestis on mõõdetud kõrgenenud radionukliidide sisaldust Cm-V põhjavee 
puurkaevude joogivees. Keskkonnaameti kiirgusosakonna poolt mõnede puurkaevude 
efektiivdooside suhtes tehtud riskihindamise  põhjal on leitud, et juhusliku iseloomuga 
tervisekahjustuse tekkimine ei ole praktiliselt tõenäoline. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et suurem osa Eesti elanikest tarbib kvaliteetset ning tervisele 
ohutut joogivett, ning joogivee kvaliteet paraneb stabiilselt, seoses ulatuslike 
veetöötlusjaamade ning torustike remonditööde ja rekonstrueerimistega.  
 
Rohkem infot Terviseameti kodulehel:   
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/jarelevalve-tulemused.html 
 
2012. a on käivitatud uus vee terviseohutuse infosüsteemi mille eesmärgiks on koguda, 
töödelda, analüüsida ja avalikustada andmeid  joogi-, suplus- ja ujulavee ning loodusliku 
mineraal- ja allikavee kvaliteedi kohta. 
http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV 
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Pakendatud joogivee tootmine 

 
2012. aastal oli Eestis 15 pakendatud joogivee tootjat, kelle toodangu maht oli 1 kuni 16 m3 
ööpäevas. Nende toodangu mikrobioloogilised, keemilised ning indikaatornäitajad vastasid 
nõuetele.  
 
Pakendatud joogivee tootmiseks kasutatavate puurkaevude vee radioloogiliste omaduste 
uuringute tulemused on avalikustatud Terviseameti koduleheküljel. 
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/pakendatud-joogivesi.html 
 

Suplusvesi 

Suplusvee seiret teostati kogu suplushooaja jooksul kõigis 50 avalikus supluskohas.  

Supluskohtade veekvaliteet peab vastama Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 74 
„Nõuded suplusveele ja supelrannale” nõuetele. Võetud proovides jälgiti kahe indikaator 
bakteri Escherichia coli ja soole enterokokkide hulka. Lisaks mikrobioloogilistele uuringutele 
kontrolliti veepinna puhtust ka visuaalselt. Kontrolliti, et veepinnal või rannas ei oleks nafta 
või õli jääke, klaasi-, plastiku- kummi- ja muude jäätmete olemasolu. Ka jälgiti 
potentsiaalselt toksiliste sinivetikate poolt põhjustatud õitsengute esinemist. 

Suplushooaja jooksul võeti ligi 435 suplusveeproovi, neist avalikest supluskohtadest 295 
proovi. Kõigist võetud proovidest oli mittevastavaid 16. Kokku analüüsiti kahte näitajat 870 
korral, ning 19 ehk 2,18% neist ületas kehtivaid norme.  

Võrreldes varasemate aastatega (enne 2008. aastat), siis mittevastavate proovide hulk on 
mõne  protsendi võrra tõusnud, kuna 2008. aastal jõustus uus suplusvee määrus, mille alusel 
muutus suplusvee seire oluliselt. Suplusvee kvaliteeti hakati hindama uute, veidi rangemate 
normide alusel.  
 

Nõuetele mittevastavate mikrobioloogiliste analüüside protsent
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     Joonis 1. Suplusvee nõuetele mittevastavate mikrobioloogiliste proovide protsent  
 
Suplusvee kvaliteeti hinnatakse ja supluskohad klassifitseeritakse peale iga suplushooaja 
lõppu. Esimest korda sai seda teha peale 2011. aasta suplushooaja lõpu, kuna selleks hetkeks 
oli koos klassifitseerimise jaoks nõutav 4 aasta suplusvee andmete kogu.  Vastavalt 
andmekogu põhjal arvutatud protsentiilide väärtuste alusel klassifitseeritakse supluskohad 
nelja kvaliteediklassi: „väga hea”, „hea”, „piisav” ja „halb”. 
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2012. aastal klassifitseeriti enamus supluskohti (35) klassi „Väga hea”, 8 klassi „Hea” ning 5 
klassi „Piisav”. Ühtegi supluskohta ei klassifitseeritud klassi „Halb”. Kahele supluskohale – 
Liivalauka ja Aafrika ei saanud klassi määrata, kuna puuduvad veel nelja järjestikuse aasta 
suplusvee kvaliteedi andmed.  
Ametlike supluskohtade klassifikatsioon 2012. a: 

 

Rohkem infot Terviseameti kodulehel:  
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi.html 
 

Koolide ja koolieelsete lasteasutuste õppekeskkond 
 
Terviseameti üheks tegevusvaldkonnaks, mille üle teostakse pidevat järelevalvet, on koolid ja 
koolieelsed lasteasutused. Terviseameti eesmärgiks on kontrollida tervisekatsenõuete 
täitmist ja juhtida  koolipidajate tähelepanu tervisekaitsealastele puudustele, aidates seeläbi 
kaasa lapse ohutu ja tervislikuma õppe- ja kasvatuskeskkonna loomisele. 
Terviseameti poolt vaadatuna on hea tõdeda, et aasta-aastalt tõuseb nende koolide osakaal, 
kus muuhulgas pingutatakse ka selle nimel, et lastel oleks tagatud arenguks sobivad 
tingimused.  
 
Koolide ja koolieelsete lasteasutuste elu- ja õppekeskkonna hindamise olulisemateks 
indikaatoriteks peetakse järgmisi näitajaid:  
 
Sisekliima seisund 

Sisekliima kvaliteedil on laste tervise seisukohalt väga oluline roll, sest laps viibib keskmiselt 
30% ööpäevast kooli õpperuumides või koolieelse lasteasutuse ruumides.  

Õhu puhtuse hügieeninäitajana (indikaator) kasutatakse süsihappegaasi CO2 määramist 
siseõhus. Soodne süsihappegaasi sisaldus õhus on 1000 ppm. Süsihappegaasi sisaldus vastab 
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nõuetele 86% koolieelsetes lasteasutustes ja 82% koolides. CO2 sisalduse suurenemise 
põhjuseks 14% koolieelsetes lasteasutustes ja 16% koolides  on ventilatsiooni väljalülitamine, 
puudused ventilatsioonisüsteemide hooldamisel ja/või ventilatsioonisüsteemide 
hoolduslepingute puudumine. 
Ruumides, kus on probleeme niiskusega, tekivad reeglina ka probleemid hallitusega. 
Silmaga nähtavat hallitust ja instrumentaalsete uuringute tulemusena järelevalve käigus 
avastatud hallitust hoonetes on leitud 1,5% koolieelsetes lasteasutustes ja 0,7% koolides. 
 
Nõuetele vastava joogiveega varustatus  
97% koolieelsetest lasteasutustest ja 99% koolidest on varustatud nõuetele vastava 
joogiveega.  Isikliku hügieeni tagamise tingimused on tagatud 100% koolieelsetes 
lasteasutustes. 
 
Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused 
100% koolieelsetes lasteasutustes ja 97% koolides on olemas mänguväljak, võimla, spordisaal 
või on võimalus kasutada avalikke võimlaid, spordisaale ja väljakuid.  
Samas on järelevalve käigus avastatud, et osa mängu- ja spordiväljakuid on puudulikult 
varustatud mängu- või spordivahenditega ning olemasolevad vahendid on pahatihti 
amortiseerunud. 
Koolieelse lasteasutuse ja kooli omaniku poolt ei ole tagatud regulaarset mängu-, 
spordivahendite ja -rajatiste professionaalset kontrolli ja hooldust.  
 
Toitumise korraldus  
Järelevalve tulemused näitavad, et enamikes lasteasutustest on toitlustamise korraldamisele 
esitatavad üldnõuded täidetud, ainult 2% kontrollitud koolidest ning 1% lasteaedadest olid 
nõuded täidetud puudustega. 
Nõuded toiduenergia ja põhitoitainete sisalduse osas on täidetud 80% kontrollitud koolidest 
ning 72% lasteaedadest. Nõuded menüü koostamisele on täidetud 78% kontrollitud koolidest 
ning 88% lasteaedadest. Toitlustamise korraldamisel lasteasutustes võib põhilise raskusena 
märkida põhitoitainete ja toiduenergia sisalduse arvutamist. Samuti esineb toiduainete 
kallinemise tõttu probleeme menüüde mitmekesisuse tagamise osas. Maakondades olevatel 
lasteasutustel on probleeme värskete puu- ja köögiviljadega varustamisel. 
 
Õppekoormus ja ranitsate kaal 
Sihtuuringu tulemused näitavad, et koolide päevakavades ja õppekorraldustes esinevad 
puudused, näiteks 36% uuritud klassidest  planeeritakse kontrolltöid õppepäeva esimesele ja 
viimasele õppetunnile, mis ei ole määrusega kooskõlas. Üheks suureks probleemiks on 
osutunud ülemääraselt rasked koolikotid, eriti algklassides. Uuringu tulemused näitavad, et 
30% 1.klassi, 72% 2.klassi ja 86% 3 klassi õpilaste ranitsate kaal ei vastanud lubatud kaalule.  
 
2012. a on läbiviidud SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory  
Network in Europe) projekt, mille eesmärgiks on koolide siseõhu kvaliteedi parandamine. 
Projektis osales 25 Euroopa Liidu riiki. 
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Füüsikalised tegurid 
 
Läbiviidud 44 raadiosageduste kasutamise tingimuste tervisekaitsealast uuringut  ja 
väljastatud 1977 kooskõlastust. 
Läbi vaadatud ja kooskõlastatud Maanteeameti, Tallinna linna ja Tartu linna strateegilised 
mürakaardid  ja koosatud ”Läänemaa tuulepargid” ning “Järelkõla kestuse mõõtmine lasteaia 
mänguruumides“ sihtuuringute kokkuvõtted. 
 

Teenuste terviseohutus 
 
2012. a koostati kokkuvõte 2011. aastal läbiviidud sihtuuringu “Ilu- ja isikuteenuste 
terviseohutuse hindamine“ kohta. 
 
Uuringust selgus, et ilusalongides pakutakse palju erinevaid piiripealseid teenuseid, mille 
ohutus ei ole täpselt õigusaktidega reguleeritud. Lisaks erinevate näo- ja kehahoolduse 
protseduuridele tehakse ilusalongides ka invasiivseid protseduure, mis võivad kuuluda 
tervishoiuteenuste alla (Botoxi süstid, dermafillerid). Samuti on salongides kasutusel laia 
valikuga seadmeid, neist enamus on turule toodud meditsiiniseadmetena. Seadmete 
paigaldamine, hooldamine ja kalibreerimine on teenuse osutaja kohustus.  
 
Hariduse ja koolituse nõuded kosmeetiliste protseduuride teostajatele ei ole selgelt 
reguleeritud. Levinud on video- ning internetipõhised koolitused, mida ei saa aktsepteerida 
iluteenuse osutaja professionaalse kvalifikatsioonina. 
 
Sihtuuringu tulemuste alusel on Sotsiaalministeerium alustanud uue määruse 
„Tervisekaitsenõuded iluteenuste osutamisele“ väljatöötamist. 
 
Sihtuuringu kokkuvõte ja soovitused solaariumi kasutajale on avalikustatud Terviseameti 
kodulehel: 
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/teenuste-ohutus/jarelevalve-
tulemused.html 
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/teenuste-ohutus/solaariumid.html 
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4. KEMIKAALIOHUTUS 

Kemikaaliohutuse osakond (edaspidi KOO) täidab kemikaaliseaduse ja biotsiidiseadusega 
antud volituste raames EL liikmesriigi pädeva asutusena mitmeid EL otsekohalduvatest 
õigusaktidest ning siseriiklikest õigusaktidest, rahvusvaheliste lepete ja nende ratifitseerimis- 
või ühinemisseadustest tulenevaid ülesandeid.  

REACH  ja CLP 
 
REACH ja CLP pädevate asutuste töö raames esitati Komisjonile kommentaare REACH- ja 
CLP-määruse lisade muutmisettepanekute kohta ja redigeeriti vastavaid eestikeelseid tõlkeid.  
ennetus- ja teavitustööga. Terviseameti veebilehele lisandusid piirangute loetelu, 
autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu, uuenesid valdkondade menüüosad. 2012. aastal 
avati lisaks REACH kasutajatoe veebilehele CLP kasutajatoe veebileht. REACH ja CLP 
kasutajatoele laekus 103 päringut.  
 

 
Joonis 1. Kasutajatoele esitatud küsimused teemade kaupa 
 
Liikmesriikide kasutajatugede koostöövõrgustiku Help-Net töös osalemine tagab 
komplitseeritud küsimustele adekvaatse ja harmoneeritud vastuse väljastamise.  
E-posti teel teavitati ettevõtteid, kes olid eelregistreerinud aine, mis on vastavalt REACH-
määruse artiklile 57 määratletud väga ohtlikuks (SVHC) aineks ja vastavalt artiklile 59(1) 
lisatud kandidaatainete loetellu.  
 
Viidi läbi märgistuse muutumise kampaania „Märka ohtu!“ – piktogrammi kujuga kleebis ja 
flaier. Tarbijatele ja õpilastele jagati 720 kleepsu ja 2200 flaierit. 



 25

 
Joonis 2. „Märka ohtu! kampaania eesmärk ja ülevaade 
 
Suhtlusportaalis Facebook toimus kahe nädala jooksul arvamismäng eesmärgiga tutvustada 
uusi ohupiktogramme ja sellest osavõtnute vahel loositi välja TA auhindu. KOO töötajad 
kirjutasid selgitavad tekstid erinevatele piktogrammidele. Kampaania raames avaldati nii TA 
veebilehel kui ka teistel veebilehtedel uudis seoses märgistuse muutumisega 
Koostöös SoM-iga korraldati eelkõige keemiatööstusele suunatud kemikaaliohutuse 
teabepäev, millest võtsid osa 58 ettevõtte esindajad. 
  

Biotsiidid 
 
Biotsiide on lubatud Eestis turustada ja kasutada, kui see on eelnevalt saanud Terviseametilt 
asjakohase loa. 
2012. aasta jooksul väljastati 160 biotsiidi registreerimistunnistust üleminekuperioodi 
tingimustel (joonis 3). Desinfektsioonivahenditele väljastati 92 registreerimistunnistust, 
millest 60% moodustavad pindade sh toidu- ja söödaga kokkupuutuvate pindade, samuti 
basseinivee desinfektsioonivahendid. Kahjuritõrjevahenditele väljastati 41 
registreerimistunnistust, millest 60% on insektitsiidid ja 39%  repellendid. Konservantidele 
väljastati 22 registreerimistunnistust, millest 36% on puidukonservandid ning ülejäänud 
suletud nõudes kasutatavatele konservandid, pinnakaitsevahendid, müürikaitsevahendid, 
metallitöötlusõli kaitsevahendid, konservandid töötlussüsteemide jaoks ja limatõrjevahendid. 
 

 
Joonis 3. Üleminekuperioodi tingimustel Eestis väljastatud registreerimistunnistused. 
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2012. aastaks on Euroopa Liidus hinnatud ja heakskiidetud rodentitsiidide toimeained ja 
mõned puidukonservantide toimeained ning seetõttu on Eestis väljastatud 14 turustusluba 
puidukonservantidele ja 4 turustusluba rodentitsiididele (joonis 4.).  
 

 
Joonis 4. Eestis väljastatud turustusload aastal 2012. 
 
Väljastatud turustuslubadega lubati tavatarbijale kasutada 10 puidukonservanti ning ainult 
tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks 4 puidukonservanti. Rodentitsiidid lubati nii 
kutsealaseks kui ka tavatarbijale kasutamiseks.  
 

 
Joonis 5. Eestis turustusloa saanud biotsiidide kasutajarühmad aastal 2012.  
 
 

Kemikaali ja tooteohutus 
 
2012. a. esitati TA-le imporditud või toodetud kosmeetikatoodetele 419 (2011 – 412) teavitust 
7601 (2011 - 10235), millest 3803 kosmeetikatoodet imporditi Eestisse kolmandatest 
riikidest (50%). 
 
2012.a. jooksul laekus TA-le Tolli- ja Maksuametist 12 kauba-artikli kohta 12 kontrollteadet. 
Vabasse ringlusse ei lubatud 6 kauba-artikli 3056 toodet (sh küüneliimid ja kemikaalid). 
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2012.a. jooksul edastati GRAS-RAPEX kiirteavitamise süsteemi kaudu TA-le 650 teadet 
ohtlikest toodetest. Nendest teavitatud ohtlikest toodetest avastati Eesti turul 4 ohtliku toote 
artiklit (sh formaldehüüdi sisaldusega kosmeetikatoode, meeste T-särk plii sisaldusega, auto 
klaasipesuvedelik metanooli sisaldusega, lämbumisohtu tekitav mänguasi).  
 
2012. a. koostati TA-s ja edastati GRAS-RAPEX kiirteavitamissüsteemi kaudu avaldamiseks 
12 teatist (sh 6 mänguasja, 3 paari jalatseid ja 3 paari kindaid), millega kokku kõrvaldati 
ringlusest 1468 toodet. 
  
Toodete kõrvaldamise põhjused olid: 

• ftalaatide sisaldus mänguasjades; 
• väikeste osakeste eraldumine mänguasjade küljest; 
• helirõhutaseme lubatud taseme ületamine mänguasjad; 
• dimetüülfumaraadi sisaldus toodetes. 

 
2012. a. toodete ohutuse üle järelevalvetegevuse jaotus 
 

Kemikaalid
36,7%

Kosmeetika
39,2%

Mänguasjad
16,8%

Laste lutid
4,1%

Biotsiidid
3,2%

 
 

 
 
Kokku kontrolliti 2624 toodet (sh kosmeetikatooted, kemikaalid, mänguasjad, 
lastehooldustooted jmt). Kõige enam järelevalve käigus kontrolliti kosmeetikatoodete 
(39,2%) ja kemikaalide (36,7%) nõuetele vastavust.  
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Turujärelevalve toodete üle 2002-2012
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Kontrollitud toodetest 2012.a ei vastanud nõuetele 368 toodet ehk 14% kontrollitud toodete 
arvust,  mittevastavate toodete määr oli eelmise aastaga võrreldes 2,2% võrra vähenenud. 
 
 
Korraldati järgmised sihtuuringud:  

� Allkasutajate ja segude valmistajate kontroll ECHA Foorumi  järelevalveprojekti 
„REACH-en-Force 2“ raames.   

� Toodete (sh jalanõud ja kotikesed) laboratoorne kontroll dimetüülfumaraadi 
sisaldusele. 

� Lastele ettenähtud tekstiil- ja nahatoodetest aromaatsete amiinide sisalduse 
kontroll. 

� Fosfaatide sisalduse välja selgitamine detergentides (nõudepesumasinates 
kasutatavates tablettides). 

� CLEEN projekti raames EuroDeter projektis osalemine. 
� Järelevalve laste kosmeetikatoodete nõuetele vastavuse üle vastavalt PEMSACi 

tööplaanis 2011/2012 ettenähtud projektile. 
� Info kogumine nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest vastavalt 

PEMSAC projektile 
� Lastetoodete nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas. 
� N-nitrosoamiinide ja n-nitrosoühendeid moodustavate ainete uurimine 

lutipudelites ja luttides. 
 
Rohkem infot Terviseameti kodulehel: 
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/toodete-ohutus/jarelevalve-tulemused.html 
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5. JÄRELEVALVE  
 
Terviseameti järelevalve osakond (JO) tegeleb kahe valdkonna (tervishoiuteenused ning 
toote ja kemikaali ohutus) järelevalvega.  
Järelevalvet tervishoiuteenuste osutajate üle teostasid 7 inspektorit ja nõunik, kelle 
tööülesandeid jaotati järgmiselt: 

• kiirabi teenuse järelevalve  
• meditsiiniseadmete järelevalve  
• muu tervishoiuteenuste järelevalve  

 

Tervishoiuteenuste järelevalve  
 
Kaebuste ja avalduste analüüs 
 
JO tegeles 2012 tervishoiuvaldkonna järelevalvet teostades kokku 166 asutusega. 
Kohapeal teostati järelevalvetoiminguid  50 asutuses. Sidevahendite kaudu teostati kontrolli 
116 asutuses.  
 
2010 -2012 JO-le laekunud avaldused ja kaebused: 
 

2010  2011  2012 
Kinnipidamisasutused  92  114  82 
Teised    196  224  197 
Kokku    288  338  279 
 
Avalduste ja kaebuste arv võrreldes 2010-2011.a on langenud umbes 11 % võrra. 
 
Põhjendatud ja osaliselt põhjendatud kaebuste arv(v.a vangide kaebused) on 2012 aastal 
kasvanud (2010.a 32%, 2011.a -29%, 2012.a - 46%). 
 
Kaebuste struktuur oluliste muutusteta; vähenenud on kaebuste arv kinnipidamisasutustest. 
 
2012.a oli võrreldes varasemaga rohkem  kaebusi/avaldusi tahtest olenematu ravi suhtes. 
Jätkuvalt puudutab suur arv kaebusi/avaldusi suhtlemisega seotud probleeme, patsientide 
ebapiisavat teavitaminst üldarstiabi kättesaadavuse kohta (lahtioleku ajad, asendamine). 
Rahulolematust avaldati osutatud eriarstiabi kvaliteedi üle. Kaebuste/avalduste alusel 
avastati mõned ilma tegevusloata tervishoiuteenuse osutamise juhtumid (piiripealsed 
teenused, üldarstiabi, ämmaemand, psühhiaater ja psühhiaatria õde ).  
 
Terviseameti poolt teostati kaebuste/avalduste alusel 75 järelevalvemenetlust (nendest 18 
vanglate osas), koostati 8 ettekirjutust, 23 märgukirja/ettepaneku ning viidi korral viidi läbi 
väärteomenetlust (meditsiini seadmete osas).   
 

Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tuleneva tegevuse 
kontroll 
 
Sihtuuring kvaliteedi tagamisest, kvaliteedi juhtimisest ja kvaliteedi edendamisest 
haiglates 
 
Amet kontrollis haiglavõrgu arengukavasse kuuluvat 3-e piirkondlikku haiglat, 4-ja 
keskhaiglat ning 11 üldhaiglat.  
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Mitu haiglat leidis, et  ameti kontroll ajendas neid asutusesisest kvaliteedijuhtimise süsteemi 
ja selle osaks olevaid dokumente üle vaatama ja vajadusel ajakohastama.  
 
Tegevusloa väljastamiseks vajalike tingimuste olemasolu kontroll  
 
JO kontrollis  4 haiglat. Kontrolli tulemusel selgus, et haiglad vastavad määruses sätestatud 
nõuetele. Teave sellest esitati Ta tegevuslubade ja registrite büroole. 
 
 PIP rinnaimplantaatide paigaldamise kontroll/sihtuuring  
 
Terviseamet viis läbi sihtuuringu, et teada saada kas ja kui palju on Eestis patsientidele 
paigaldatud potentsiaalselt ohtlikke PIP rinnaimplantaate.  

Kontrolliti kõiki Eesti ettevõtteid, kus oli aastatel 2004. – 2012- patsientidele 
rinnaimplantaate paigaldatud. Sihtuuringu eesmärk oli välja selgitada, millistes ettevõtetes 
on paigaldatud potentsiaalselt ohtlike PIP implantaate. PIP implantaatide paigaldamine ei 
olnud keelatud kuni 2011.aastani, mil avastati, et nimetatud implantaadid sisaldavad 
tehnilist silikooni, mis võib tüsistusi põhjustada.  
Sihtuuring tuvastas, et PIP rinnaimplantaate ei paigaldatud, kui nende paigaldamine oli 
keelatud.  Kontrolli tulemusena koostati 5 märgukirja, mis puudutasid teenuse 
dokumenteerimist ja teenust osutavate tervishoiutöötajate registreerimist.  

 
Hoolekandeasutuses osutatava  tervishoiuteenuse kontroll 
 
Järelevalvet teostati ühes hooldusravikeskuses ja ühes ravi- ja hooldekeskuses. 
Kontrolli tulemusena tuvastati,  et osutatud tervishoiuteenused ei olnud nõuetekohaselt 
dokumenteeritud patsientide haigusloos või tervisekaardis. Mõlemale asutusele tehti 
ettepanekud tegevuse parandamiseks.  
Informatsioon edastati maavalitsustele ning ühe juhtumi puhul ka Õiguskantslerile. 
 
Kontroll koolitervishoiu osutamise üle 
 
JO kontrollis kolme koolitervishoiuteenuse osutajat ning külastas kolme Tallinna ja kahte 
Ida-Virumaa kooli. 
Järelevalvetoimingute teostamise käigus tuvastati, et kooliõed täidavad 
koolitervishoiuteenuse osutamisel seadusandluses sätestatud regulatsiooni ja edastatakse 
tervise infosüsteemi dokumente vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduses 
sätestatule. Ida-Viru Keskhaigla teatas, et hakkab edastama infot terviseinfosüsteemi alates 
2013 ja muretseb koolidesse arvuti ja telefoni. 
Osadelt perearstidelt on probleeme laste vaktsineerimise andmete saamisega. Mõned 
perearstid kirjutavad tervisekaarti, et laps on vaktsineeritud immuniseerimiskava kohaselt, 
kuid ei esita andmeid  tehtud vaktsineerimiste kohta.  
 
Kontroll vanglates osutatava tervishoiuteenuse üle 
 
Kinnipeetavate kaebuste/avalduste alusel viidi läbi 18 järelevalvemenetlust.  
Kaebuste/avalduste arv võrreldes 2011.a on vähenenud (2011.a-114 kaebust/avaldust, 2012.a- 
82). Kaebuste/avalduste  arvu vähenemise põhjuseks võib olla see, et amet on andnud nõu 
kuidas erinevate probleemide korral käituda - pöördujatele on antud põhjalikud selgitused 
ameti pädevusest. Samuti on selgitatud kelle juurde peaks kaebaja pöörduma probleemide 
lahendamiseks, mis väljuvad ameti kompetentsist (med.osakond, vangla juhtkond, 
justiitsministeerium, TKE  jne).  
 
Põhjendatud kaebused/avaldused jne: 0 (2011.a- 5%) 
Põhjendamata kaebused/avaldused jne: 55 – 88,7% (2011.a-  90%) 
Osaliselt põhjendatud: 7 ~11,3% (2011.a. -  5%). 
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Edastatud justiitsministeeriumile: 20 kaebust/avaldust olme, vanglate vahetamine, hügieeni, 
arstide vv.-le järjekorrad, jne. (2011.a- 54 kaebust/avaldust) 
 
Kinnipidamisasutustest laekus 24 avaldust, milles nõuti erinevaid meditsiinilisi uuringuid ja 
–operatsioone; seletusi ravimite kasutamise, haiguste kulu ning ravi kohta; avaldati soovi 
kasutada isiklikke ravimeid jne. Samuti esitati kinnipeetavate avaldusi, kus väljendati 
rahulolematust eriarsti (ka hambaarti) juurde pääsemise pika ooteaja üle.  
Kõikidest kaebuste/avalduste lahendustest on amet teavitanud vanglate juhtkonda ja 
justiitsministeeriumi. Jätkub tihe koostöö  vanglade meditsiiniosakondade juhatajatega ja 
justiitsministeeriumi vanglade osakonna nõunikuga.    
 
Ülevaade saatjata haiglas viibiva lapse hoolitsus ja lähedusvajaduse rahuldamise 
võimalustest 
 
Ajendiks õiguskantsleri pöördumine.   
 
Teenuseosutajate vastustest tulenes, et hoolitsus ilma saatjata haiglas viibivale lapsele on 
tavaliselt tagatud haigla personali poolt. Mõningatel juhtudel on abiks ka teiste laste saatjad. 
Osades haiglates on olemas mängutoad või võimalus kasutada teisi meeleolutõstvaid 
vahendid. Olemas on ka pedagoogid ning vajadusel on kättesaadav psühholoogi abi. 
 
Eelkõige võib hoolitsusvajaduse rahuldamata jätmine olla probleemiks lastekodulaste puhul. 
Vastavasisuline kaebus on haiglatele esitatud 2 juhtumi puhul. 
 
Sihtuuring arstide poolt preparaadipõhiste ravimite väljakirjutamise kohta 
 
Terviseamet uuris haigekassalt saadud andmete  põhjal valikuliselt arstide käitumist 
preparaadipõhiste retseptide väljakirjutamisel nelja, peamiselt hüpertensiooni raviks 
tarvitatava preparaadi osas ajavahemikul 26.03.2012 – 26.04.2012.  
Uuringu järel tõdeti, et muudatuste toomiseks arstide käitumisse  ravimite väljakirjutamisel 
ja järelevalve tulemuslikkuse parandamiseks selle üle, peavad eelnevalt olema loodud 
tingimused, mis soodustaksid ja looksid arstide hulgas huvitatuse ja selguse 
toimeainepõhiste retseptide väljakirjutamise eeliste osas. Nendeks on kaasaegsete 
ravijuhendite koostamine ja juurutamine, preparaadipõhiste ravimite asendamatuse 
meditsiiniliste põhjuste sätestamine ning arstide koolitamine ning vajaliku tarkvara 
arendamise. Samuti arstide materiaalne stimuleerimine toimeainepõhiste retseptide 
väljakirjutamiseks: juba praegu on toimeainepõhiste retseptide väljakirjutamine üks 
perearstide tegevuse kvaliteediindikaatoritest.  
 
Sihtuuring ribaviriini väljakirjutamise kohta 
 
2012. a. septembris pöördus Terviseameti (edaspidi amet) poole Ravimiamet. Pöördumise 
põhjuseks oli ravimi ribaviriin väljakirjutamise nõuetekohasuse kontrollimine vastavalt 
kehtestatud raviskeemile. 
Järelevalve tulemusena tuvastas amet, et ravimi ribaviriin väljakirjutamise raviskeemi suhtes 
on eksinud mõned psühhiaatrid ning üks perearst, kellele amet tegi ettepanekud tegevuse 
parandamiseks. 
 
Psühhotroopsete ainete väljakirjutamisnõuete rikkumine 
 
Viidi läbi kontroll koos Ravimiameti ja Politseiga, kuna perearst eiras psühhotroopsete ainete 
väljakirjutamisnõudeid ning suurendas omavoliliselt ravimite kogust. Tehti üks ettekirjutus 
ravimite koguse suurendamise osas ja üks ettekirjutus dokumenteerimise nõuete rikkumise 
kohta. 
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Järelevalve ilusalongides pakutavate teenuste üle 2012 aastal  
 
2011. a. teostas Terviseamet sihtuuringu ilu- ja isikuteenuste osutamise üle Eesti 
ilusalongides.  
Terviseamet kaardistas pakutavad teenused ja võttis seisukoha, et pakutavad teenused on 
seadusega reguleerimata ja „piiripealsed“. 
 
Terviseamet on tänaseks jõudnud seisukohani, et näiteks botox süstide teostamine 
ilusalongides on tervishoiuteenus, millele rakendub tervishoiuteenustele kehtiv seadusandlus 
(sealhulgas tegevusloa nõue teenuse osutamiseks jne.).  
 
Mootorsõidukijuhtide tervisetõendid 
 
Terviseameti järelevalveosakonnal on Maanteeametiga koostöösuhe. Kui Maanteeamet 
tuvastab mitte nõuetekohaselt väljastatud tervisetõendi, saadab ta selle vajadusel 
Terviseameti järelevalveosakonnale, kes uurib tervisetõendi väljastamisega seonduvaid 
asjaolusid ning annab hinnangu arsti tegevusele tõendi väljastamisel.  
2012. aastal on Maanteeamet ebanõuetekohaselt väljastanud tervisetõendeid Terviseametile 
edastanud vähem, kui eelneval kahel aastal, millest võib järeldada, et tervishoiuteenuste 
osutajate teadlikkus mootorsõidukijuhtidele tervisekontrolli teostamise ning tervisetõendite 
väljastamisega seotud nüanssidest on paranenud.  
 
Töötervishoiu järelevalve 
 
Terviseameti JO jätkas 2012 aastal meremeestele ning turvameestele tervisekontrolli 
teostamise vastavuse hindamist kehtivatele  nõuetele.  
Samuti hinnati Tallinnas politseiametnikele tervisekontrolli teostamise nõuetekohasust.  
 
Kiirabiteenuse osutamise järelevalve  
 
Kiirabiteenuse järelevalve eesmärgiks oli ja on ka edaspidi, et kiirabiteenus oleks kogu riigis 
ühetaolise kättesaadavuse, kvaliteedi ja jätkusuutlikusega. 2012.aastal pöörati erilist 
tähelepanu kiirabitöötajate koolitustele, hinnates nende erialaseid oskusi.  
 
Kiirabi ja häirekeskuse tegevuse peale esitati 2012 aastal kokku 8 kaebust (neist 7 kiirabi ja 1 
häirekeskuse kohta). Põhjendatud oli 2 kaebust.  
 
Järelevalve meditsiiniseadmete üle 
 
Eesmärk: turul on nõuetele vastavad meditsiiniseadmed. Tervishoiuteenuse osutamisel 
kasutatavad meditsiiniseadmed on ohutud ja vastavad MSS nõuetele. 
Eesmärgipärane tegevus. 
Tervisaameti meditsiiniseadmete järelevalve teostati meditsiiniseadme seaduse §33 kohaselt. 
 
2012.a. järelevalve raames teostati järgmist: 

1.  Sihtuuring patsientidele rinnaimplantaate paigaldavate ettevõtetes.  
2. Plaaniline meditsiiniseadmeid levitavate ja kasutavate ettevõtete kontrollimine. 
3. Kodanike ja asutuste, samuti ajakirjandusest saabunud info alusel ettevõtete 

kontrollimine 
4. Ettevõtete kontrollimine (järelkontroll) pärast sunnivahendi rakendamist. 
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Plaaniline meditsiiniseadmeid levitavate ja kasutavate ettevõtete kontrollimine 
 
2012.a. kontrolliti 84 ettevõtet: 18 tootjat, 13 haiglat, 8 tervishoiuteenuse osutajat, 9 
levitajat,12 apteeki ja 24 hambaraviettevõtet. Plaanilise kontrolli alla kuuluvad ettevõtted 
valiti ettevõtete riskianalüüsi alusel.  
 
Juhtumid (kaebused, järelevalve käigus avastatud mittevastavused jne)  
 
2012. aastal esitati TA-le 22 juhtumit. Neist 19 oli põhjendatud.  
Kaebuste alusel kontrolliti 3 tootjat, 1 haiglat, 7 levitajat, 4 tervishoiuteenuse osutajat, 1 
hambaravikabinetti.  
Juhtumitest lähtuvalt koostati 8 parandusettepanekut (ettekirjutus, märgukiri, soovitus). 
 
 
 


