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Euroopa Liidu jaotuskava alusel Eestisse  

ümberpaigutamise ja -asustamise raames vastuvõetavate  

rahvusvahelise kaitse taotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate  

juhend perearstidele 

 

Eestisse ümberpaigutamise ja -asustamise raames vastuvõetavate rahvusvahelise kaitse 
taotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajatele (edaspidi pagulased), kes paigutatakse elama 
erinevates omavalitsustes paiknevatele elamispindadele (st mitte põgenike keskusesse) osutab 
üldarstiabi tervishoiuteenust rahvastikuregistri järgne perearst ja vajadusel eriarstiabi 
osutaja samadel alustel, nagu Eesti kodanikule või elamisloa alusel Eestis viibivatele 
välismaalasele. 

Igal rahvusvahelise kaitse saajal (juriidiliselt elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel) on 
õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada perearsti avalduse alusel, mille esitab isik 
perearstile. Perearsti vahetamisel arvestatakse isiku üleminekut uue perearsti nimistusse 
järgmise kalendrikuu esimesest päevast, kuid üldarstiabi teenust osutab perearst patsiendile 
nimistusse avalduse esitamise päevast alates. 

Isiku registreerimine perearsti nimistusse 

1. Uus patsient esitab kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud või tähitud kirjaga 
avalduse valitud perearstile posti või e-posti teel. Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi 
avaldus. Esialgu saadab pagulasi tugiisik, kes aitab vajadusel tõlkimisel.  

2. Perearst võtab isiku nimistusse isiku enda, lapse puhul lapsevanema või eestkostja avalduse 
alusel. Vastsündinutel tekib küll kindlustuskaitse automaatselt, kuid lapsevanem peab peale 
lapse sündi ja isikukoodi saamist siiski esitama valitud perearsti nimistusse saamiseks ka 
avalduse. Perearsti nimistusse saamine ei toimu automaatselt. 

3. Perearst teavitab isikut nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest 
seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates ning keeldumisel märgib 
ära ka keeldumise põhjuse. 

4. Perearst võib keelduda isiku võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud 
talle määratud piirsuuruse (2000 isikut või 2400 isikut) või kui isiku rahvastikuregistri elukoha 
aadress ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas. 

5. Perearst võib registreerida isiku nimistusse sõltumata nimistu piirsuurusest ja 
nimistusse kantud isikute arvust, kui isiku: 

1) avalduses märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas 
või 
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2) perekonnaliige on registreeritud nimistusse. Pereliikme nimistusse registreerumisest on 
võimalik keelduda juhul, kui perearsti nimistu piirsuurus on täitunud ja pereliikme 
rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ei asu perearsti teeninduspiirkonnas. 
Rahvastikuregistri andmeid on võimalik kontrollida aadressil www.eesti.ee (e-teenus Enda 
andmete päring (rahvastikuregister)).  

6. Kui samas teeninduspiirkonnas on mitu perearsti ja perearsti nimistu piirsuurus on täitunud, 
võib perearst soovitada isikul registreeruda sama teeninduspiirkonna teise perearsti juurde, 
kelle nimistu piirsuurus ei ole veel täitunud. 

7. Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või 
koopia oma tervisekaardist kas elektrooniliselt või paberkandjal. Pagulastel on reeglina                              
tervisekontrolli andmetega dokument kaasas. Tervisekaart väljastatakse võimaluse korral 
isiku soovitud viisil (elektrooniliselt või paberkandjal). Tervisekaarti säilitatakse vähemalt 110 
aasta möödumiseni patsiendi sünnist ning haiguslugu säilitatakse vähemalt 30 aasta jooksul 
pärast selle lõpetamist. Seega kui patsiendil on soov saada varasemaid andmeid enda tervise 
kohta, peab ta pöörduma oma eelmise perearsti poole palvega, et ta väljastaks tervisekaardi 
koopia. Perearstil on õigus küsida tervisekaardi koopia väljastamise eest tasu alates 21. 
leheküljest (0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest). Perearst on kohustatud patsiendile 
väljastama nõutavad isikuandmed (koopia või väljavõte tervisekaardist) või põhjendama 
andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul. 

 

Isikute terviseuuringud nakkus- ja somaatiliste haiguste suhtes                                                             

Tervisekontrolli saabumisel nakkus- ja somaatiliste haiguste suhtes teeb 
Sotsiaalministeeriumi lepinguline tervishoiuteenuse osutaja (Tallinnas Lääne-Tallinna 
Keskhaigla, Tartus Tartu Ülikooli Kliinikum) hiljemalt kahe nädala jooksul pärast 
isikute saabumist majutuskohta. See korraldatakse tsentraalselt. Tervisekontrolli sisu 
on perearstile teadmiseks ning perearsti ülesanne on vajadusel üle täpsustada 
mittenakkuslike haigustega seotud teavet.  Edasine jälgimine, ennetavad tegevused sh 
vaktsineerimised ja ravi sõltub isiku vanusest, tervise seisundist ja perearsti otsusest. 

Juhul kui riigis, kust isik on saabunud, ei ole temale kaasa antud tervisekaarti või see on 
puudulikult täidetud, selgitab Eestis tervisekontrolli teostav tervishoiuteenuse osutaja välja 
järgmised võimalikku haigestumist mõjutanud tegurid, mis kantakse isiku tervisekaardile:                                                            

1) Päritolumaa ja sealt lahkumise aeg, rändeteel läbitud maad, millistes pagulaslaagrites 
viibinud, reisimine ülerahvastatud transpordivahendites ja muud haigestumist soodustanud 
asjaolud.                                                                                                                                                   
2) Tervisekontrolli ajal esinevad kaebused ja haigusnähud.                                                                                                  
3) Kas, millal ja kuidas on saabunud isik vaktsineeritud (vaktsineerimisdokumendi alusel).                                                                                     
Alla 7. a vanustel lastel kontrollitakse BCG-armi olemasolu.                                                                                                                              
4) Milliseid nakkushaigusi (eeskätt HIV-nakkust, tuberkuloosi, leetreid, süüfilist, 
poliomüeliiti jm) on isik põdenud.                                                                                                                     
5) Nakatumist soodustavate asjaolude esinemine: ülerahvastatud põgenikelaagrites viibimine, 
tuberkuloos perekonnas, narkootikumide süstimine, kaitsmata või meeste vaheline seks, 
prostitutsioon, vanglas viibimine jm.                                                                                                    
6) Millist ravi on isik viimasel ajal saanud. 
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Pagulaste terviseuuring nakkushaiguste suhtes hõlmab eeskätt rindkere röntgenuuringut 
tuberkuloosi avastamiseks ja laboriuuringuid HIV-nakkuse, B-viirushepatiidi, süüfilise ja 
soolenakkuste avastamiseks ning pedikuloosi ja sügeliste tuvastamist.  

Rindkere röntgenuuring                                                                                                                             
Rindkere röntgenuuring tehakse: 1) isikule, kellel esinevad tuberkuloosile viitavad kaebused 
(köha, veriköha, rögaeritus, öine higistamine jm), 2) isikule, kes on elanud tuberkuloosi kõrge 
haigestumusega maal (haigestumus ≥30/100 000 elaniku kohta), 3) isikule, kes on saabunud 
sõjalise konflikti või intensiivse pagulasrände piirkonnast, 4) isikule, kes on elanud 
põgenikelaagris.  

Laboriuuringud                                                                                                                                                                                  
Kui isikul ei ole nakkushaigusele viitavaid haigustunnuseid, kuid tal puuduvad andmed 
viimase kahe nädala jooksul teostatud laboriuuringute kohta nakkushaiguste suhtes, tehakse 
temale järgmised uuringud:                                                                                                                               
1) Tuberkuliini- või IGRA-test alla 7 a. vanusel lapsel juhul, kui tal ei ole BCG-armi 
õlavarrel.                                                                                                                                                  
2) HIV-AgAb HIV-nakkuse tuvastamiseks.                                                                                            
3) HBs-Ag B viirushepatiidi tuvastamiseks.                                                                                             
4) TPHA ehk Trpa-Ab süüfilise tuvastamiseks.                                                                                                            
5) Enteropatogeenide uuring roojast alla 16. a vanustel lastel (kahel erineval päeval võetud 
roojaproovist).                                                                                                                                   
Need uuringud määrab tervishoiuteenuse osutaja terviseuuringu käigus, kannab tulemused 
tervisekaardile ja teavitab tulemustest Terviseameti kohalikku esindust.                                                               

Juhul kui terviseuuringu andmete alusel tekib tervishoiuteenuse osutajal nakkuskahtlus või 
ilmneb nakkushaigus, lähtub tervishoiutöötaja kliinilisest leiust ning isiku epidemioloogilisest 
anamneesist (st selgitab välja tema päritolumaa ja pagulasrändel läbitud maad, 
pagulaslaagrites viibimise jm), isoleerib ta ajutiselt selleks ette nähtud ruumi ning suunab 
isiku nakkushaiglasse.                                                                                                                                             
Terviseuuringu tulemusena välja selgitatud terviseandmed kannab tervishoiuteenuse osutaja 
tervisekaardile.                                                                                                                                                                                         

Pagulaste vaktsineerimine                                                                                                                                     

Terviseuuringu käigus selgitab tervishoiuteenuse osutaja välja isiku vaktsineerimisseisundi, s.t. 
millised ja millal on vaktsineerimised tehtud. Tõenduspõhised on ainult dokumentaalselt 
kinnitatud vaktsineerimised.  Suusõnalised ütlused ei kinnita vaktsineerimise tegelikku 
läbiviimist ja neid ei arvestata. 

Käesoleval ajal tuleb pagulasi vaktsineerida leetrite, poliomüeliidi, B-viirushepatiidi, difteeria 
ja teetanuse vastu.   

Vaktsineerimist tõendavate dokumentide puudumisel alustab tervisekontrolli teostav 
tervishoiuteenuse osutaja isikute (lapsed ja täiskasvanud) vaktsineerimist esmavaktsineerimise 
põhimõttel (Lisa 1). Perearst jätkab vaktsineerimist. 

Laste vaktsineerimist jätkatakse Eesti immuniseerimiskava järgi põhimõttel, et nad 
oleksid tähtajaliselt ja vanust arvestades vaktsineeritud lastesõime, lasteaeda või kooli mineku 
ajaks. 

Ettenähtud vaktsineerimised tehakse pärast terviseuuringu läbimist  piirkonda/asutust 
teenindava tervishoiuteenuse osutaja poolt hiljemalt kahe nädala jooksul pärast isiku(te) 
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saabumist majutuskohta. Pagulasi vaktsineerivat tervishoiutöötajat varustab laste 
immuniseerimiskava alusel vaktsineerimiseks vajalike vaktsiinidega Terviseamet. 

Tehtud vaktsineerimised kannab tervishoiuteenuse osutaja isiku tervisekaardile.                                                                                        

Lisa 1. Pagulaste vaktsineerimine teadmata vaktsineerimisseisundi korral 

Vaktsiin 2 k - <1 a 1 a - <2 a 2 a – 7 a 13 a – 16 a 17 a ≥ 

BCG 1 annus 1 annus 1 annus   
 
 
B-hepatiit 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
vahe 5 kuud 

3. annus 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
vahe 5 kuud 

3. annus 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
vahe 5 kuud 

3. annus 
 

 

MMR  1 annus 1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 

DTaP-IPV-
Hib 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
vahe 2 kuud 

3. annus 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
vahe 2 kuud 

3. annus 
vahe 1,5 a 

4. annus 

1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
vahe 2 kuud 

3. annus 
vahe 1,5 a 

4. annus 

dTap 
vaktsiin      
1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus 
 

 

dT vaktsiin 
1. annus 
vahe 1 kuu 

2. annus  

 

Märkused                                                                                                                                              

1) Tervisekontrolli käigus manustatakse vastavas vanuses isikule vaktsiini esimene annus. 
Järgmised ettenähtud vaktsiini annused manustatakse perearsti poolt ettenähtud intervallidega.                                                                                  
2) Nõrgestatud elusvaktsiine (BCG, MMR) ja inaktiveeritud vaktsiine (B-hepatiit, DTaP-IPV-
Hib, dT, dTap) võib vajadusel manustada samaaegselt või igal ajal enne või pärast teise 
inaktiveeritud või nõrgestatud elusvaktsiini manustamist.                                                                                               
3) Elamisloa saanud isikute vaktsineerimist jätkatakse kooskõlas Eesti 
immuniseerimiskavaga.                                                                                                               
4) Epidemioloogilisel näidustusel võib isikuid vaktsineerida muude vaktsiin-välditavate 
nakkushaiguste vastu, lähtudes isiku päritolumaa, pagulasrändel läbitud maade ja 
pagulaslaagrite epidemioloogilisest olukorrast (andmeid haldab Terviseamet).  

Küsimuste ja nakkushaiguste alase nõustamise vajaduse korral võivad perearstid pöörduda abi 
ja nõu saamiseks kas Tallinnas Lääne-Tallinna Keskhaigla (kontaktisik dr Kai Zilmer) või  
Tartus Tartu Ülikooli Kliinikumi (kontaktisik Matti Maimets) poole. 


