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Terviseameti 2011 aasta järelevalvetulemuste kokkuvõte 

hooldusraviteenuse osutajate kohta  
 

Kontrollitud asutused:                                   

1. Pärnu Haigla  
2. Tartu Ülikooli Kliinikum 
3. Elva Haigla 
4. Lõuna-Eesti Haigla 
5. Kuressaare Haigla 
6. Kallavere Haigla 
7. Põlva Haigla 
8. Viljandi Haigla 
9. Lääne-Tallinna Keskhaigla 
10. Jõgeva Haigla 
11. Võnnu haigla 
12.  Narva Haigla 
13. Ida-Viru Keskhaigla 
14. Kiviõli Haigla 
15. Läänemaa Haigla 
16. Ida-Tallinna Keskhaigla 
17. Sillamäe Haigla 
18. Sillamäe Sadama Haigla 
19. PJV Pärnu Jaagupi osakond 
20. PJV Keila osakond 
21. Märjamaa Haigla 
22. Tapa haigla  
23. Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
24. Jõhvi Haigla 
 

Ettekirjutuse on saanud: 

Jõhvi Haigla 
 
Märgukirjad 

Amet tegi märgukirjad 15 asutusele, kus tuvastas asutuse tegevuses mittevastavuse 
tervishoiuteenuste korraldamise seadusele või selle alusel välja antud sotsiaalministri 
määrustele.                                                                      

Peamised puudused, mille kohta tegi amet märgukirjad: 
1) dokumenteerimise nõuete (määruse nr 56)  mittekohane täitmine, 
2) tervishoiuteenuse kvaliteedinõuete (määruse nr 128) mittekohane täitmine, 
3) ohjeldamine, 
4) teavitamata jätmine muudatustest asukoha ning tervishoiutöötajate koosseisu osas, 
5) puudused määrusega nr 103 sätestatud nõuete  tagamise osas (patsiendi privaatsus ei 

olnud tagatud, puudusid näiteks teisaldatavad vaheseinad või sirmid) 
6) puuduv õe väljakutse süsteem. 

 
Ameti poolt tehtud menetlustoimingud 

1) 65 % teenuseosutajatest on saanud märgukirjad teenuse osaliste puudujääkide kohta.  
2) Märgukirja saanud 15 asutustest 14 asutust teatas, et on kõik puudused kõrvaldanud ja 

õe väljakutsesüsteemi paigaldamiseks otsivad rahalisi vahendeid  
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3) Jõhvi Haigla vastas, et ohjeldamist vajavad patsiendid saadab edaspidi vastavasse 
asutusse ja lõpetab ohjeldusmeetmete kasutamise. 

4) Amet lõpetas menetluse 22-s asutuse suhtes 2011.a 
5) Menetlus kestab kahes asutuses  

 
Ameti tähelepanekud: 

 

1) Enamikus kontrollitud hooldusraviasutustes vastas osutatav teenus peamiselt nõuetele. 
2) Hooldatavad olid puhtad ja hooldatud 22 asutuses 24-st asutuses. Lamatistega isikuid oli 
15. Enamikul neist olid lamatised juba ravile saabudes. 
3) Ainult kahes regionaalhaiglas ja kahes keskhaiglas tagatakse Eesti Haigekassa poolt 
rahastatavate ravijuhtude arv 100% voodikohtade täituvuse. Nendes haiglates on 
hooldusravipersonal kaasatud koolitustesse vajalikul määral ja eriarstiabi osutatakse 
hooldusravipatsientidele haiglasiseste ressursside arvel. Eraldi kulutusi selleks ei tehta. 
Sotsiaalhoolekande küsimused patsientide suhtes lahendatakse samuti haiglasiseselt, eraldi 
kulutusi tegemata. Reeglina tasulist hooldusraviteenust nimetatud haiglad ei osuta. Kuna 
hooldusraviteenus on kaetud Eesti Haigekassa poolt. 
3) Väiksemad hooldusraviasutused, kes on hõlmatud haigekassa rahastusega 20% ulatuses 
voodifondist, osutavad sotsiaalhoolekandeteenust lisaks ja ei pane rõhku patsientide 
erivajadustele, kuna rahaline ressurss seda ei võimalda. Antud rahastamise süsteemi juures ei 
ole 20-st väiksema Haigekassa poolt finantseeritava kohtade arvuga võimalik tagada nõuetele 
vastavat teenust personali vähesuse tõttu.  Personali ei suudeta koolitada, sest puuduvad 
asendusõed ja rahaline ressurss. 
4) 24 asutustest 30% puudus õe väljakustesüsteem (andmed on e-kirjaga saadud ja 
kontrollimisel) 
5) Probleemseks osutus patsientide ohjeldamine, personalipuudus, ülerahvastatus. 
6) Samuti ei olnud enamikus asutustes täidetud määruses nr 128 sätestatud kvaliteedinõuded 
osutatavate hooldusraviteenuste sisukirjelduse ning patsiendi teadva nõusoleku ja personali 
koolituse osas. 
7) Kuna hoolduspersonal ei ole tervishoiutöötajad TTKS § 3 lg 1 mõttes, siis nende suhtes 
tervishoiutöötajaid puudutav regulatsioon ei laiene – neil ei ole dokumenteerimise kohustust 
ning neile ei laiene ka nõuded täiendkoolituse osas. 
8) Suurematel teenuseosutajatel on olnud suuremad võimalused oma personali koolitamiseks 
kui väiksematel. 

 
Terviseameti ettepanekud sotsiaalministeeriumile: 
 
1) Kaaluda hooldusraviteenusele sellise nimetuse andmist, mis vastab rohkem osutatava 
teenuse sisule; 
2) Vaagida võimaluse leidmist hooldusravi rahastamiseks määras, mis on vastavuses 

olemasolevate voodikohtade arvuga; 
3) rahastamisel võtta arvesse isiku vajadust õendus-hooldustegevuste ning abi- ja 
hooldusvahendite osas (tasu lamajate haigete eest peaks olema suurem kui enesehooldusega 
toimetulevate haigete eest). Teenusestandardi ajakohastamine, sh. rahastamise 
diferentseerimise küsimus; 
4) Töötada välja ohjeldamise regulatsioon hooldusravi tingimustes; 
5) Määratleda ja diferentseerida õdede ja hooldajate normid vastavuses patsientide arvu ja 

hooldusvajadusega; 
6) Panna teenusestandardisse  hooldustegevuste normatiivid (N: kui tihti tuleb vahetada 
pamperseid, kui tihti tuleb pesta jms) hooldusravi teenuse osutamisel, 
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7) Töötada välja otsusevõime hindamise kriteeriumid, kelle pädevuses on seda määrata; 
8) Kaaluda, kas määrus nr 128 (kaebuste lahendamise kord, patsientide õigused ja kohustused, 
teenuse sisu, teadev nõusolek, rahulolu uuringud, koolitus) peaks täies mahus kehtima ka 
hooldusraviteenuse suhtes. Vajadusel teha sellesse korrektiivid hooldusravi 
teenusestandardisse spetsiifikat arvesse võttes või teha eraldi osa hooldusravi tarbeks 
 
Sotsiaalministeeriumi vastused terviseameti ettepanekutele: 

 
1)  Sotsiaalministeeriumis on ettevalmistamisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 
,riigilõivu seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise eelnõu (edaspidi eelnõu). 
Eelnõu kohaselt asendatakse termin hooldushaigla õendushaigla terminiga, mis vastab 
paremini osutatava teenuse sisule. Eelnõu sisaldab ka muutusi hooldusravi standardis.  
Õendushaiglas osutatavaks teenuseks  on õendusabiteenus, mitte eriarstiabiteenus. Seetõttu 
täpsustatakse ka teenuse nimetust – iseseisev statsionaarne õendusabi hooldusravi asemel. 
Vastutavaks tervishoiutöötajaks õendustöötaja, aktiivravi ei teostata ning arst omab 
toetavat/konsulteerivat funktsiooni. Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse täpne sisu saab 
reguleeritud sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määrusega nr 55 "Iseseisvalt osutatavate 
õendusabi tervishoiuteenuste loetelu 
 
2) Sotsiaalministeeriumi andmetel peab EHK Nõukogu hooldusraviteenust prioriteetseks, 
mistõttu suurendatakse järgmistel aastatel selle rahastamise mahtu märkimisväärselt võrreldes 
teiste eriarstiabiteenustega – vähemalt 10% igal aastal 2012 kuni 2015. 
 
3) Hooldusravi muudatuse paketis on ka päevaravi definitsioon ja sisukirjeldus, mille 
reguleerimise vajadus tuleneb eelkõige sellest, et isikute vajadus õendusabi järele on erinev. 
See võimaldab edaspidi rohkem diferentseerida ka rahastamist.  
 
4)  Kuna hooldusraviteenuse näol on tegemist patsiendi nõusolekul osutatava 
tervishoiuteenusega, st patsient on ise vabatahtlikult hooldusravile läinud, siis ei saa  rääkida 
ohjeldamisest hooldusraviteenuse osutamisel. Juhul kui tervishoiuteenuse osutamise käigus, 
mis on patsiendi huvides ja vastab tema poolt varem avaldatud või tema eeldatavale tahtele  ja 
tervishoiuteenuse osutamata jätmine (nt mingi konkreetse protseduuri teostamata jätmine) 
oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist, on lühiajaline 
fikseerimine protseduuri teostamise ajaks aktsepteeritav. Selline fikseerimine peab olema 
rangelt meditsiiniliselt näidustatud, kestma mitte kauem kui protseduuri läbiviimine ning nii 
põhjendus protseduuriks kui ka fikseerimiseks peab olema määruse nr 56 nõuete kohaselt 
dokumenteeritud. Patsiendi ohutus peab olema tagatud läbi meditsiinilise järelevalve kogu 
protseduuri läbiviimise ajaks.  
Ohjeldamine on lubatud üksnes psüühikahäiretega isikutele tahtest olenematu ravi osutamise 
käigus psühhiaatrilise abi seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Seega ohjeldamist vajavad 
isikud tuleb hospitaliseerida psühhiaatria statsionaari Kui lähtuda sellest seisukohast, siis 
miinimumnõudena peaks olema patsientidele / nende omastele teatavaks tehtud ning 
dokumenteeritud võimalus, et meditsiinilise näidustuse olemasolul võidakse patsienti 
lühiajaliselt fikseerida. 
Hooldusravi muudatuse paketis täiendame sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 
56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise 
tingimused ja kord“ muudatust, kuhu lisame juurde, et patsiendiga teostatud toimingud (s.h. 
med. näidustusel fikseerimine) peab olema dokumenteeritud nii haigusloos kui ka õendusloos 
 
5) Eelpool kirjeldatud eelnõu sisaldab personali norme patsientide arvu kohta 
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6) Sellise detailsuse astmega tegevusjuhised tuleks lisada õendusabi tegevusjuhendisse, mis 
on koostatud erialaorganisatsioonide poolt koostöös Eesti Haigekassaga ning tunnustatud 
EHK ja Sotsiaalministeeriumi poolt.  
 
7) Eesti õigusruumis ei ole reguleeritud otsusevõime ja selle hindamise kriteeriumid, nende 
reguleerimiseks oleks vaja muuta Justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvaid seadusi 
(tsiviilseadustiku üldosa seadus ja võlaõigusseadus). Võtame ettepaneku kaalumisele, kuid 
kuna Hooldusravi Osutajate Ühendusel on kavas uuendada hooldusravi juhendit, siis teeme 
ettepaneku esialgu lisada sinna ka otsustusvõime hindamise kriteeriumid ja juhised.  
 
8) Hooldusravi Osutajate Ühing on ministeeriumile teinud oma ettepanekud määruse nr 128 
muutmiseks hooldusravi vajadusi arvestades ning võtame neid arvesse määruse 
täpsustamisel.. Ühing tegi oma ettepanekud muudatusteks ning oli seisukohal, et suur enamus 
määrusest nr 128 on rakendatav ka hooldusravi teenuse osutamisel. 
 


