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Terviseameti järelevalveosakond (edaspidi järelevalve) teeb mitmete eriseaduste alusel1 riiklikku 

järelevalvet tervishoiuteenuse osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle. Haldusjärelevalvet teeme 

juhtimisõiguse taotleja ja mootorsõidukijuhi tervisekontrolli üle ja lisaks riiklikule järelevalvele ka 

lepingulist järelevalvet kiirabi teenuse osutajate üle. 

Osakonnas töötab 8 tervishoiuteenuse osutajate üle järelevalvet teostavat vaneminspektorit, 1 nõunik 

ja 1 õigusnõunik. Osakonna tööd juhib peadirektori asetäitja järelevalve alal Mihhail Muzõtšin. 

Tervishoiuteenuste osutajaid on ameti poolt peetavasse riiklikkusse tervishoiuteenuste osutajate 

tegevuslubade registrisse kantud 1519, tegevuslubasid on väljastatud  1761. 

Kuna alates 01.07.2014 kehtivad tervishoiuteenuste osutamise tegevusload tähtajatult, siis on 

järelevalve seadnud endale eesmärgiks kontrollida aasta jooksul 20% tervishoiuteenuse osutajatest. 

Järelevalve teostamisel lähtume lisaks eriseadustes sätestatule korrakaitse seadusest ja koostatud 

ohuprognoosist, ameti menetluses olnud/olevate asjade ja laekunud kaebuste analüüsimisest ning 

meediast saadud teabest. 

2016 aastal olid järelevalvetegevuste fookuses järgmised olulised teemad:  

 uute tegevuskohtade nõuetele vastavuse kohapealne kontroll,  

 psühhotroopsete ainete väljakirjutamise nõuetele vastavus,  

 kontroll õendushooldushaiglate üle,  

 Iseseisvalt ämmaemandus ja kodusünnituse teenuste osutajatele kehtestatud nõuete täitmise 

kontroll vastavalt laekunud informatsioonile,  

 tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja psühhotroopsete ravimite kasutamise kontroll 

sotsiaalhoolekande asutustes koostöös TA talitustega,  

 uuring ülevaate saamiseks, kuidas registreeritakse vigu ja tüsistusi 12 üldhaiglas,  

 12 haiglas läbiviidud uuring verekabinettide vereseaduses sätestatud nõuetele vastavuse osas,  

 haiglate kaardistamine beebisõbralikkuse osas.  

Kokku viidi läbi erinevate seaduste alusel  283 menetlust. Lisaks viidi tegevuslubade menetlusi 2016 

aastal läbi 134. 

Uuringute käigus 2016 kas kontrolliti ja/või saadeti küsimustikud   303 asutusele, kohal käidi 201 

asutuses, kirjalikult tagasisidet saadi 247 asutuselt. 

                                                           
1 Näiteks: tervishoiuteenuste korraldamise seadus, psühhiaatrilise abi seadus, tööohutuse- ja tervishoiuseadus, 
ravimiseadus, vereseadus jpt 
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Amet tegi 2016 aastal kokku 9 ettekirjutust, kahele teenuseosutajale tehti trahv väärteomenetluses 

ning ühele asutusele trahv lepingulise järelevalve käigus, ettepanekuid, hoiatusi ja märgukirju tehti 130 

teenuseosutajale/tervishoiutöötajale. 

 

Joonis 1TAJO-le 2016. aastal laekunud avalduste/kaebuste jaotus valdkonniti 

Valik 2016 läbi viidud järelevalvetegevustest. 

Uute tegevuskohtade nõuetelevastavuse kontroll 
 

Uute tegevuskohtade nõuetele vastavuse kontrollimisel eeldame, et taotluse esitaja täidab oma 

hoolsuskohustust ja nii perearsti nimistu alusel üldarstiabi kui ka eriarstiabi osutamise ruumid, 

sisseseade ja aparatuur vastavad käesoleva seaduse alusel tegevuskohale kehtestatud nõuetele. 

Eriarstiabi osutamisel kontrollime ka töötajate koosseisu nõuetele vastavust. Selleks, et esitatud 

tegevusloa taotlus ametis lubatud 60 päeva jooksul menetletud saaks, eeldame et taotleja on eelnevalt 
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tutvunud juhendmaterjaliga2 ja esitab ametile korraga kõik korrektselt vormistatud nõutavad 

dokumendid. Kui dokumentides on puudusi, siis antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tegevusloa 

väljastamine selle võrra viibib. 

 Juhime tähelepanu, et tegevusloa väljastamise käigus kontrollib amet lisaks nõutud 

meditsiiniseadmete olemasolule3 ka nende nõuetele vastavust. See tähendab, et meditsiiniseadmete 

soetamisel tuleb rangelt järgida tootja ettenähtud juhiseid. Kuna tervishoiuteenuse osutamisel on tegu 

meditsiiniseadme professionaalse kasutamisega, siis peab meditsiiniseadme valdaja tagama seadme 

kasutus- ja hooldustingimused, mille tootja on kehtestanud. Vastavalt töötjapoolsetele juhistele peab 

meditsiiniseadme paigaldamise, hooldamise ja remondiga tegelema selleks vastavat  pädevust omav 

isik ning need protsessid peavad olema konkreetselt dokumenteeritud. Lisaks on meditsiiniseadme 

valdaja kohustatud tagama meditsiiniseadme kasutuskohas kasutusjuhendite olemasolu. Tegevusloa 

väljastamise käigus toimuva tegevuskoha inspektsiooni raames kontrollitakse ülal nimetatud nõuete 

täitmist. 

Psühhotroopsete ainete väljakirjutamise nõuetele vastavus 
 

Psühhotroopsete ainete väljakirjutamise üle teeme järelevalvet tihedas koostöös Eesti Haigekassa 

(edaspidi EHK) ja Ravimiametiga. 

Palju töötunde ja tähelepanu nõudis järelevalvelt juhtum, kus teatud isikud said endale retsepte 

psühhotroopsetele ravimitele kasutades kolmandate isikute andmeid ning tellides arstidelt retsepte 

telefoni teel. Selline tegevus kestis aastaid üle kogu Eesti. Kokku oli arste, kes sellisel viisil retsepte välja 

kirjutasid  üle 200. Kontrolli käigus ilmnes, et üks arstidest, kes kirjutas „valedele“ inimestele 

psühhotroopseid ravimeid ilma näidustuseta, tegi seda üle 100 korra  nii telefonikõnede peale kui ka 

patsiendi palvel tema sugulastele ja tuttavatele, kes  petsid arstidelt telefoni teel välja 

psühhotroopsete ainete retsepte kolmandate isikute nimele ja ostsid need ise apteegist välja.  Kõige 

rohkem kirjutas 1 arst selliste petukõnede põhjal välja üle 100 retsepti.  Viisime läbi 3 väärteomenetlust 

ja tegime 3 hoiatust perearstidele/PAK-idele. Perearste teavitati antud juhtumist üldise märgukirjaga, 

kus rõhutati, et psühhotroopsete ainete väljakirjutamine telefoni teel ilma patsiendi isikut 

usaldusväärselt tuvastamata on lubamatu. Et sõnum kindlasti kohale jõuaks, siis tegime ka  üldise 

korduvteavituse perearstide ja psühhiaatrite seltsidele. Seoses sidevahendi ja muul moel osutatud 

kaugteenuste osatähtsuse suurenemisega lähitulevikus, tegime ettepaneku sotsiaalministeeriumile, 

välja töötada ja kasutusele võtta tehnoloogia, et arst ja patsient saavad teineteist usaldusväärselt 

identifitseerida. See välistab eelpool kirjeldatud kuritarvituste kordumise võimaluse. 

Menetlesime veel mitut juhtumit, kus arstid kirjutasid patsientidele välja lubatust suurema koguse 

psühhotroopset ainet. Sõltuvalt asjaoludest tegime ühele arstile trahvi väärteomenetluses, ühele 

arstile tegime ettekirjutuse ja ühele teenuseosutajale hoiatuse. Ühel juhtumil tegi järelevalve hoiatuse 

                                                           
2 Vt 
https://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/load_ja_registreeringud_1/tervishoid_2/tervishoiuteenuste_osuta
mise_tegevusloa_taotlemine 
3 Siia need määruse 
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arstile, kes  kirjutas patsiendile tema teadmata ravimit, mida ta ei vajanud. Samuti tegime hoiatuse 

arstile, kes  kirjutas bensodiasepiine endale ilma näidustuseta.  

Paneme kõikidele arstidele, ravimite väljakirjutamise õigust omavatele õdedele ja ämmaemandatele 

südamele järgida ravimiseaduse alusel sätestatud ravimite väljakirjutamise reegleid4 ja 

psühhotroopsete ainete väljakirjutamise koguselisi norme. Narkootilise ravimi retsepti alusel ning 

määruse nr 30 lisas 4 toodud ravimeid ei või enne patsiendi vastuvõtu läbiviimist esmaselt välja 

kirjutada5. 

 

Kontroll õendushooldushaiglate üle 
 

TAJO viis 2015. aastal läbi sihtuuringu 52 iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse osutaja hulgas, 

eesmärgiga saada teenuse osutajalt enesehinnang osutatud teenuste dokumenteerimise6, kvaliteedi7 

ja vajalike töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele8 sätestatud 

nõuetele vastavuse kohta. Kokkuvõte põhjal tehti esitlus teenuseosutajatele. - 

Peamised tähelepanekud läbiviidud uuringust olid järgmised: 

- tervishoiuteenuse osutamiseks nõusoleku vormidel on puudulik sisu; 

- kohati kasutatakse veel vana vormi kohaseid saatekirju, saatekirja peaks olema võimalik alla 

laadida digiloo vahendusel; 

- õendusloo osaks olevate vormid vajavad ühtlustamist ja üleminekut elektroonilisele 

vormistamisele; 

- vajadus riigi tasandil koostatud teenuseosutajatele ühtsete juhendite järele; 

- probleeme oli personali miinimumnõuete täitmisega; 

- 1/3 teenuseosutajatest ei edastanud õendushoolduse epikriise -TIS-il puudus vastav liides 

vastuvõtmiseks; 

- dokumenteerida tuleb ka vajadusel antavad ravimid. 

Ettepanek Sotsiaalministeeriumile täiendada sotsiaalministri määrust nr 56 lisadega õendusloo osas. 

                                                           
4 Sotsiaalministri 18.02.20105 määrus nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja 
kord ning retsepti vorm“ (tekstis määrus nr 30) 
5 Määrus nr 30 § 2 lg 93 
6 Vt TTKS § 42 lõike 2 alusel kehtestatud sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse 
osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ 
7 Vt TTKS § 56 lõike 1 punkti 7 alusel kehtestatud sotsiaalministri 15.12.2004 määruses nr 128 
„Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ 

8 Vt TTKS § 251 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri 13.01.2014 määruses nr 3 

„Õendushaigla iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad 

tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule  
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Sihtuuringule „Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus“ mittevastanute suhtes alustati augustis 2016 

järelevalve menetlustega.  

Menetluse käigus selgus, et 8-st mittevastanud teenuseosutajast 3 ei osuta enam iseseisvat 

statsionaarset õendusabiteenust. Nendest üks tegutseb juriidiliselt küll statsionaarse 

õendusabiteenuse tegevusloaga ent osutab ainult hoolekandeteenust. Teenuseosutajatest 5 osutavad 

paralleelselt nii iseseisvat statsionaarset õendusabiteenust kui ka hoolekandeteenust. Paralleelselt 

kahte teenust osutavates asutustes on tervishoiutöötajate (med.õdede) kohustused tegelikkuses 

laiemad, kui arvuliselt on asutusel õendusabiteenuse voodikohti.   

Iseseisvalt ämmaemandus ja kodusünnituse teenuste osutajad 
 

Viisime läbi järelevalvemenetluse 3 juhtumi osas, kus iseseisvalt kodusünnituse õiguse vastuvõtmist 

omav ämmaemand rikkus sätestatud nõudeid9 võttes vastu kodusünnituse , olles teadlik sünnitaja 

vastunäidustusest, ei korraldatud sünnitajale erakorralise abi saamist lapse elustamisel ja ei kasutatud 

lisahapnikku, kuna kott hapnikuga asus teises ruumis. Tegime ettekirjutuse. 

Viisime läbi 2 menetlust assisteerimata kodusünnitusel sündinud lapsele sünnitõendi väljastamise osas 

ja tegime ettepaneku kehtiva regulatsiooni lihtsustamiseks. Sotsiaalministeerium asus oma vastuses 

seisukohale, et juhul kui kodussünnitaja ei täida kehtestatud nõudeid lapse sünni registreerimisel, 

peab ta lapse põlvnevuse tuvastamiseks pöörduma kohtusse. 

Residentide töötamine 

 
Mitme järelevalvemenetluse käigus on ametil tulnud selgusele jõuda residendi poolt osutatava 

tervishoiuteenuse õiguspärasuses. Teadupärast võib arst-resident eriala omandamise eesmärgil 

osaleda eriarstiabi, üldarstiabi ja kiirabi osutamisel selle töötava eriarsti juhendamisel ja vastutusel, 

kellel on vähemalt viieaastane töökogemus arst-residendi läbitavale praktilisele koolitusele vastaval 

eriarstiabi erialal. Residendi tegevus loetakse selle isiku tegevuseks, kelle juhendamisel ja vastutusel ta 

tegutseb.10 Selle nõudega vastuolus on juhtumid, kus ravidokumentidesse tehtud kannetest nähtub, 

et resident on tervishoiuteenust osutanud iseseisvalt , juhendaja osalust ei ole dokumenteeritud. Ühel 

juhtumil ei olnud residendi töötamist ka registreeritud riiklikus tervishoiuteenuste osutamise 

tegevuslubade registris. saades küll aru, et kui resident ei tee iseseisvalt teenuseid, siis ta ei omanda 

kogemusi, paneme raviasutustele südamele, et arst residentide tegevus peab olema vastavuses 

eelpooltoodud nõudega. Samuti on oluline, et osutatud teenuse dokumenteeritakse nii, et on võimalik 

tuvastada, kes oli tema juhendaja ning milles juhendamine konkreetse teenuse puhul seisnes. 

Sama kehtib ka abiarstide ja abiõdede töötamise osas. 

                                                           
9 Vt sotsiaalministri 02.07.2014 määruses nr 44 „Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu 
ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord“ 
10 Vt TTKS § § 43 lg 11 ja lg 2 
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Statistiliste aruannete esitamine 
 

Palju järelevalveametnike tööressurssi kulus statistiliste aruannete tähtaegselt  esitamata jätnud 

teenuseosutajatega tegelemiseks. Saime  2016. aastal kahel korral Tervise Arengu Instituudilt  

andmed kokku 90 teenuseosutaja kohta, kes on jätnud tähtaegselt 2015. a ja 2016 esitamata 

statistikaaruanded. Tegime 81  teenuseosutajale hoiatused ja saatsime kutsed  ametisse 

ilmumiseks selgituste andmiseks 9 teenuseosutajale, kes kutsest hoolimata ei ole aruandeid A-

veebi esitanud. Teenuseosutajatele, kes vaatamata hoiatusele ja kutsele andmeid ei esita, teeme 

ettekirjutuse koos sunniraha määramise hoiatusega.  

Vigadest ja tüsistustest raporteerimine üldhaiglates 

 
Andmete kogumise eesmärgil mittesüülise vastutuskindlustuse eelnõu tarbeks viisime  12 üldhaiglas 

läbi küsitluse, et välja selgitada, kas ja kuidas registreeritakse haiglas vigu ja tüsistusi. Kuna vigade ja 

tüsistuste registreerimine on hetkel kehtiva regulatsiooni kohaselt kohustuslik ainult mõnedes 

valdkondades11, siis iga haigla tegeleb vigade/tüsistuste registreerimisega omal moel. Nendes 

valdkondades, kus vigade/tüsistuste registreerimine on kohustuslik, on valdav alaregistreerimine. 

Näiteks ei ole tõenäoline, et määruses loetletud transfusioonireaktsioone või ravimite kõrvaltoimeid 

aasta jooksul üldse ei teki. Ka juhendid, mille olemasolust haiglad ametit teavitasid ja mille nad 

küsimustikule vastamisel ametile saatsid, on haiglati erinevad nii registreeritavate vigade/tüsistuste 

kui ka sisu poolest. 

Nendes valdkondades, kus on erialaseltsi eestvedamisel koostöös Haigekassaga loodud üleriiklikud 

juhendid ja valdkondlik raporteerimise süsteem (näiteks anesteesioloogia) on tegutsemise kvaliteet ja 

ühtsus paremini tagatud. 2014 aasta anestesioloogide aasaaruandest nähtub, et üldhaiglad siiski 

teavitavad seltsi tekkinud tüsistustest rohkemal määral kui ameti küsimustele vastates.  

Üks haigla kasutas küsitluse läbiviimise ajal  TÜK-i juhendit ja POI süsteemi, ühel haiglal on plaanis seda 

tegema hakata. Üks haigla töötab süsteemi välja koostöös PERH-iga ning üks haigla viitas EAS poolt 

väljatöötatud lahendusele, kuuel haiglal on oma juhend, kahel haiglal puudub juhend hoopis. Amet 

loodab, et kõik haiglad saavad innustust dr. Murruste poolt tehtud suurest tööst ja hakkavad seda 

klassifikatsiooni eeskujuks võttes vigu ja tüsistusi registreerima. Amet suhtub kindlasti erinevalt 

sellesse asutusse, kes on ise selgitanud välja välditava vea/tüsistuse tekkimise põhjuse ja teinud 

vajalikud muutused kui sellisesse, kes asub kõike eitades kaitsepositsioonile. 

 

 

 

                                                           
11 Vt sotsiaalministri 15.12.2004 määrus nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ 
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Verekabinetid ja verekäitlemine haigla osakondades 
 

Eesti vereteenistuse süsteem koosneb verekeskustest ja verekabinettidest. Verekeskuste ülesanne on 

koguda verd ning valmistada, uurida, säilitada, väljastada ja müüa verekomponente. Verekabinettide 

ülesanne on tellida ja säilitada verekomponente ning väljastada neid haiglasiseselt, teha 

immunohematoloogilisi uuringuid ning koordineerida ja nõustada vereülekannete raviks kasutamist. 

Amet kontrollib kas verekabinetid järgivad vereseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides 

sätestatud nõudeid.  Järelevalve viis perioodil september 2016 – jaanuar 2017 plaanilise tegevusena 

läbi kontrollkäigud 12 haigla verekabinetis. Kontrollkäikudel tutvusime verekabinettide struktuuri ja 

töökorraldusega, verekabinettide tööruumide seisukorraga, verekomponentide transpordi- ja 

säilitamistingimustega, verekabinetis ja osakonnas tehtavate immunohematoloogiliste uuringutega, 

vere käitlemise dokumenteerimisega haiglas ning olemasolevate kordadega/tegevusjuhistega. 

Allpool on toodud olulisemad kontrollkäikude tähelepanekud:  

- Verekabinettide personal koosneb valdavalt bioanalüütikutest/laborantidest, kes töötavad 

verekabinetis rotatsiooni alusel ning on läbinud immunohematoloogia alase baaskoolituse. 

Sageli on koolitusest möödas mitmed aastad, mistõttu on teadmised vananenud. Seepärast on 

oluline võimaldada personalile regulaarseid täiendkoolitusi immunohematoloogia valdkonnas.  

- Patsiendi verekaardi, verepreparaadi tellimislehe ja vereülekandeprotokolli täitmisel ei lähtuta 

kehtestatud nõuetest, vereülekannetega seotud andmed on puudulikult dokumenteeritud.  

- Eesti Vereteenistuse Infosüsteemiga (EVI) on liidestunud alla poole vere käitlemise teenuseid 

osutavatest haiglatest. EVI ei ühildu haiglasiseste infosüsteemidega, mistõttu sisestatakse 

andmeid topelt EVI-sse, haiglasisesesse infosüsteemi ja lisaks täidetakse veel paberkandjal 

vorme. Ameti hinnangul ei täida EVI olemasoleval kujul oma eesmärki.  

- Transfusioonravi korraldamise tegevusjuhised haiglates on ebaühtlase sisulise kvaliteediga. 

Juhendiks ei saa lugeda valdkonda reguleeriva määruse väljatrükki, juhend peab olema 

kohandatud vastavalt haigla töökorraldusele ning immunohematoloogiliste uuringute puhul 

vastama tootja instruktsioonidele. 

Tervishoiuteenuste kättesaadavus kodust väljapool osutataval 

üldhoolekandeteenusel 
 

Ameti järelevalve käigus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (edaspidi TTKS) § 60 lg 1 alusel on 

tuvastatud mitmeid probleeme hoolekande teenuste osutamisel nii omavalitsustele kuuluvates kui ka 

eraõiguslikes ööpäevastes hoolekandeasutustes: 

1) ebapiisav tervishoiuteenuse osutamine hoolekandeasutustes; 

2) ravimite väärkasutamine hoolekandeasutustes; 

3) ebapiisav järelevalve hoolekandeasutuse klientide üle.  
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Täiendavalt on Tartu Kiirabi juhtinud tähelepanu asjaolule, et kui aastal 2015 teostati 957 väljakutset 

hoolekandeasutustesse, siis aastal 2016 on ainuüksi 10 kuu jooksul teostatud juba 1177 väljakutset. 

Väljakutsete tõusev trend näitab tervishoiuteenuste kättesaadavuses vajakajäämisi 

hoolekandeasutustes.  

Eelnevast tulenevalt viis amet perioodil aprill – oktoober 2016 koostöös Ravimiametiga läbi  plaanilise 

tegevusena esimese uuringu ööpäevaringset hooldamisteenust pakkuvates hoolekandeasutustes. 

Uuringu lõppvalmimisse kuulusid 157 üldhooldusteenust osutavat hoolekandeasutust.  

Uuringu eesmärgiks oli koostada ülevaade hoolekandeasutuste probleemidest ning vajadusel 

nõustada personali ameti pädevuse piires. Pikemaajalisem eesmärk on turvalisema elukeskkonna ning 

toimetuleku tagamine täisealistele isikutele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast 

tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.  

Uuring kinnitas, et tervishoiuteenuste kättesaadavus hoolekandeasutustes ei ole ühetaoliselt tagatud. 

Hoolekandeasutustes osutatakse teenust ka lamavatele ja tervishoiuteenuseid vajavatele klientidele, 

kontrollkäikudel tuvastati mitmes hoolekandeasutuses klientidel raskeid lamatishaavu, mida saab 

ravida vaid tervishoiuteenuse osutamise raames.  

Hoolekandeasutuste personal ja hoolealused ei ole reeglina sessoonse gripi vastu vaktsineeritud, mis 

loob soodsad võimalused viiruse levikuks ning võib hoolealuste tervisele kujutada olulist ohtu.  

Uuringus osalenud hoolekandeasutustest 35 kinnitasid ohjeldusmeetmete rakendamist, neist 25 

ravimitega ohjeldamist.  

Sagedane praktika on, et hoolekandeasutuses töötab küll tervishoiualase haridusega töötaja, kuid 

asutusel endal puudub tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba. Ka perearsti/pereõe poolt osutatav 

teenus või  leping tervishoiuteenuse osutajaga (näiteks õendushooldusteenuse osutajaga) ei pruugi 

tagada, et kaetud on eakate klientide vajadus tervishoiuteenuste järele. Osutatav teenus võib piirduda 

vaid arsti saatekirja alusel konkreetsele kliendile tervishoiuteenuse osutamisega, tablettide 

valmispanemisega või juhtkonna nõustamisega. Hoolekandeasutused rõhutavad samuti suuremat 

vajadust õendusteenuse osutajate järgi. 

Kokkuvõttes teeb amet järelduse, et tervishoiuteenuste osutamine hoolekandeasutustes on 

paranemas, kuid ei vasta veel klientide vajadustele. Selle alusel teeme ettepaneku kehtestada nõuded, 

mis määraks, kuidas peab hoolekandeasutuse klientidele olema tagatud tervishoiuteenuse 

kättesaadavus ja millised kliendid tuleb toimetada tervishoiuasutusse. 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete reklaam 
 

2016. aasta teises pooles tõusis senisest enam päevakorda tervishoiuteenuste reklaami küsimus. 

Paljudel juhtudel teostame järelevalvet koostöös Tarbijakaitseametiga. Reklaami seaduse kohaselt on 

tervishoiuteenuse reklaam keelatud. Tervishoiuteenuse reklaamiks ei loeta teavet tervishoiuteenuse 

osutaja nime, tööaja, tegevuskoha ja eriala ning tervishoiutöötaja nime, eriala, akadeemilise kraadi ja 

kontaktandmete kohta ning osutatavate tervishoiuteenuste loetelu ja hinnakirja avalikustamist. 

Samuti ei loeta tervishoiuteenuse reklaamiks tervishoiuteenuse osutaja poolt oma töö tutvustamist 

ajakirjanduses. Tervishoiuteenuse osutaja kohta avaldatavas teabes peab sisalduma tervishoiuteenuse 

osutaja tegevusloa number. 

Teabepäringud ja kaebused reklaamivallas olid reeglina seotud hambaravi ning plastika- ja 

rekonstruktiivkirurgia teenuste kohta avaldatud teabega. Omaalgatuslikult tuvastasime   rikkumise 

ajalehe veebilehel, mida amet käsitles tervishoiuteenuse varjatud reklaamina. Nimetatud juhul oli 

ajalehe veebilehel meditsiiniagentuuri reklaam, millele klikates suunati potentsiaalne patsient 

agentuuri veebilehele, kus tutvustatakse vahendatavaid tervishoiuteenuseid. Tegelesime ka 

juhtumiga, kus  koolituse varjus reklaamiti plastikakirurgia alaseid konsultatsioone ja tegime 

ettepaneku ürituse ärajätmiseks. Juhime ka tähelepanu, et  tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa 

number on oluline osa tervishoiuteenuse osutaja kohta  avaldatavast teabest. Oluline on, et tegevusloa 

number oleks kergesti seostatav tervishoiuteenuse osutajaga, s.t et lisaks kaubamärgile on teabel 

toodud ka teenuseosutaja  ärinimi.  

 

Üldarstiabi 
 

Amet jälgis 2016. aastal nii üldarstiabi kvaliteeti kui ka kättesaadavust. Osalesime esmatasandi 

jätkusuutlikkuse töörühmas, auditeerisime koos Eesti Perearstide Seltsi (EPS) ja EHK perearstikeskusi 

kvaliteedikategooria saamiseks. Eraldi vaadeldi perearstide andmeedastust TIS-i. Käesoleval aastal 

jätkame seda tööd ja  osaleme Sotsiaalministeeriumi töörühmas, mille eesmärk on TIS-i 

andmeedastuse  probleemkohtadele lahenduste leidmine. 

2016 aastal tuli palju nõustada nii patsiente kui ka perearste nimistusse saamise ja patsientide 

nimistusse vastuvõtmise küsimustes. Seda eelkõige juhtudel kui piirkonnas järsku üks perearst lõpetas 

oma tegevuse või kui perearst muutis oma tegevuskohta. Sellistel juhtudel ilmneb sageli, et patsiendid 

soovivad teenust saada endale harjumuspärases kohas ning ühelt kindlalt perearstilt.  

2016 aastal menetleti üldarstiabis 73 pöördumist/kaebust, neist põhjendamata oli 29; osaliselt 

põhjendatud 20 ja põhjendatud kaebusi, kus tuvastati üldarstiabi osutamises puudusi oli 24. 

Tõsiseid ravivigu ning lohakust tuvastasime üldarstiabis kahel juhul. Nendel juhtumitel tegime 

ettekirjutuse ning hoiatuse. Mõlemad perearstikeskused on muutnud oma tegevuspraktikat. 
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Mitmed kaebused olid seotud tõendite väljastamisega kohtutele, aga segadust tekitas ka elektroonilise 

mootorsõidukijuhi tervisetõendite väljastamine.  

Suuremaid kättesaadavuse probleeme üldarstiabis me ei tuvastanud, reeglina saavad patsiendid 

perearsti vastuvõtule nõuetekohase  tähtaegade jooksul. Kui aga tegemist  on patsiendi ja 

tervishoiuteenuse osutajate vahelise suhtlemist , puudutavate probleemidega,  kus konkreetset 

põhjust ei saagi kindlaks teha, soovitame vahetada perearsti. 


