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1 Sissejuhatus 

Terviseameti järelevalveosakond (edaspidi TAJO) tegeleb kahe valdkonna, tervishoiuteenuste 

ning toote- ja kemikaaliohutuse, järelevalvega.  

Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel. Tervishoiuteenuste ning 

meditsiiniseadmete ohutuse järelevalve on toimiv, kooskõlas kehtiva seadusandlusega ja toetab 

ameti tegevusvaldkondade eesmärkide saavutamist. TAJO tegevuse eesmärgiks, lähtudes 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukavast aastateks 2013-2016, Rahvastiku tervise 

arengukavast 2009-2020, Eesti tervishoiu arengusuundadest aastani 2020, Esmatasandi 

tervishoiu arengukavast 2009-2015, Terviseameti arengukavast 2015-2020 on patsiendi ohutus 

ja üldine tervishoiusüsteemi areng. Järelevalves toimub pidev riskihindamine läbi areneva 

seirelise tegevuse. Järelevalve tegevustes omab järjest olulisemat rolli ohu ennetamine, 

väljaselgitamine ja tõrjumine ning süüteoennetuse alane preventiivne tegevus ja koostöö teiste 

järelevalve asutustega. Teostades ja tõhustades riiklikku järelevalvet annab TAJO oma panuse: 

 tervishoiuteenuste ning meditsiiniseadmete ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks; 

 patsiendi õiguste kaitseks; 

 tervishoiuteenuse kättesaadavuse parandamiseks ressursside optimaalse kasutuse kaudu; 

 tervishoiualasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja kiirabi kättesaadavuse tagamiseks. 

Samuti annab TAJO oma tööga panuse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarbimise 

ennetamisele ja vähendamisele ning sellest tulenevate kahjude vähendamisele tervisele ja 

ühiskonnale.  

Järelevalvet tervishoiuteenuste osutajate üle 2015. aastal teostasid 11 inspektorit ja nõunik, 

kelle tööülesanded jaotati järgmiselt: 

 kiirabi teenuse järelevalve (sh Terviseameti (edaspidi TA) ja kiirabiteenuse osutaja vahel 

sõlmitud lepingu järelevalve) - 1 inspektor; 

 meditsiiniseadmete järelevalve -2 inspektorit; 

 üldarstiabi järelevalve - 3 inspektorit; 

 muu tervishoiuteenuste järelevalve - 5 inspektorit. 

Aasta lõpu seisuga oli koosseisus 10 inspektorit, 1 inspektor lahkus novembrist 

lapsehoolduspuhkusele. Detsembri alguses esitas 1 inspektor lahkumisavalduse ja 2 said 

koondamisteate. 

Alates 01.07.2014 tegutseme kui korrakaitseorgan ja juhindume oma töös ka 

korrakaitseseadusest. TA järelevalvealane kompetents tervishoiuteenuste suhtes tuleneb 

kõigepealt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (edaspidi TTKS) § 60 lg 1, mis sätestab, et 

seadusega tervishoiuteenuste osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle teostavad järelevalvet 

TA selleks volitatud ametnikud. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-st 25 tulenevalt on TA 

järelevalve objektiks ka järelevalve teostamine töötervishoiuteenuse osutamise üle. Samuti 

kontrollib TA tervishoiuteenuse osutajate poolt TTKS alusel antud järgnevate määruste nõuete 

täitmist: 

 TTKS § 4² alusel sätestatud  Sotsiaalministri 18.09.2008 määrus nr 56 „ Tervishoiuteenuste 

dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” (edaspidi 

määrus nr 56); 

 TTKS § 8 lg 6¹ alusel sätestatud Sotsiaalministri 06.01.2010 määrus nr 2 „Perearsti ja 
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temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” (edaspidi määrus nr 2); 

 TTKS § 10 alusel vastu võetud Sotsiaalministri 29.11.2001 määrus nr 116 „Nõuded 

perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” (edaspidi määrus nr 116); 

 TTKS § 21 lg 2 alusel vastu võetud Sotsiaalministri 25.01.2002 määrus nr 25 „Nõuded 

haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” 

(edaspidi määrus nr 25); 

 TTKS § 22 lg 4 alusel sätestatud Sotsiaalministri 19.08.2004 määrus nr 103 „Haiglate 

liikide nõuded” (edaspidi määrus nr 103); 

 TTKS § 56 lg 1 p 7 alusel sätestatud Sotsiaalministri 15.12.2004 määrus nr 128 

„Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded” (edaspidi määrus nr 128); 

 TTKS § 25 lg 3 alusel vastu võetud Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 55 „Iseseisvalt 

osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” (edaspidi määrus nr 55); 

 TTKS § 25 lg 2 alusel vastu võetud Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 56 „Nõuded 

õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, 

töövahenditele ja ravimitele” (edaspidi määrus nr 56). 

Osutatud tervishoiuteenuste kvaliteedile hinnangu andmine kuulub tulenevalt TTKS § 50²  

Sotsiaalministeeriumi juures asuva Tervishoiuteenuste Kvaliteedi Ekspertkomisjoni (TKE) 

kompetentsi. TA edastab enamuse tervishoiuteenuste sisulist kvaliteeti puudutavad avaldused 

tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu saamiseks TKE-le.  

Üha suuremat rolli omab meie töös ravimiseaduse § 100 lg 2 alusel teostatav järelevalve 

tervishoiutöötajate poolt ravimite väljakirjutamise üle. Normid, mille täitmist 

tervishoiutöötajate poolt kontrollime, on sätestatud  ravimiseaduse § 33 lg 7 alusel vastu võetud 

sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest 

väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ (edaspidi määrus nr 30). 

Ulatuslikud järelevalvekohustused on TA-le pandud psühhiaatrilise abi seadusega. TA teeb 

järelevalvet psühhiaatrilise abi seaduse (PsAS) § 13 lg 9 alusel tahtest olenematu ravi üle, § 17 

lg 5 alusel psühhiaatrilise sundravi üle ja § 19¹ alusel kogu PsAS üle. 

TA teostab täiendavalt järelevalvet mitmetes õigusaktides tervishoiuteenuste osutajatele 

kehtestatud nõuete täitmise üle, näiteks: 

 liiklusseaduse § 101 lõike 10 ja § 143 lõike 7 alusel 16.06.2011 vastu võetud Vabariigi 

Valitsuse määruse nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning 

trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning 

tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja 

trammi juhtimine ei ole lubatud“ alusel mootorsõidukijuhtidele tervisetõendite väljastamise 

nõuetekohasus; 

 reklaamiseaduse § 22 täitmine tervishoiuteenuse osutajate poolt;  

 rahvatervise seaduse § 4 lg 10 § 15 alusel hoolekandeteenuse ohutus; 

 vereseaduse alusel verekabinettide tegevus.  
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2 TAJO menetluste arvandmed aastal 2015 

Avalduste ja kaebuste arv 2015. aastal on võrreldes varasemate aastatega tõusnud viiendiku 

võrra. Kaebuste struktuur jäi võrreldes möödunud aastatega samaks. Sarnaselt varasemate 

aastatega oli 2015. aastal kõige rohkem kaebusi/avaldusi üldarstiabi osutamise osas. Vanglatest 

laekunud kaebuste arv jäi 2013. aasta tasemele.  

 

Graafik 1. TAJO-le laekunud avalduste/kaebuste arv aastatel 2013-2015 

TAJO poolt koostati kaebuste/avalduste alusel 2015. aastal 8 ettekirjutust: 5 perearstidele, 1 

eriarstiabi teenuse osutajale, 1 ämmaemandusabi osutajale ja 1 õendusabi osutajale. TAJO 

koostas 64 märgukirja/ettepanekut, 2 korral viidi läbi väärteomenetlus ning tehti arstile 

kiirmenetluses trahv mittelubatud ravimi väljakirjutamise kohta. TKE-le saadeti osutatud 

tervishoiuteenuste kvaliteedi kohta hinnangu saamiseks 7 avaldust/kaebust. 

 

Graafik 2. TAJO-le 2015. aastal laekunud avalduste/kaebuste jaotus valdkonniti. 
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3 TAJO plaanilised tegevused aastal 2015 

 Ravimite väljakirjutamine 

3.1.1 Metadoon-asendusravi kontroll vastavalt TAI-st saadud sisendile 

TAJO tegi aastatel 2014-2015 koostöös Ravimiametiga järelevalvet metadoon-asendusravi 

osas 6 asutustes: 

Järelevalvemenetluse eesmärgiks oli kontrollida metadoon-asendusravi vormis teostatava 

ambulatoorse psühhiaatriateenuse osutamist, ravidokumentide vormistamise nõuetekohasust ja 

opioidsõltuvuse asendusravi kliinilise protokolli järgimist. 

Kontrolli tulemusena tehti järgmised ettepanekud: 

1) Teatada muutustest tervishoiutöötajate koosseisus; 

2) Dokumenteerida metadoon-asendusravi teenuse osutamine vastavalt määruses nr 56  

sätestatule; 

3) Järgida TAI poolt koostatud opioidsõltuvuse asendusravi kliinilist protokolli; 

4) Viia töötajate tegelik tööaeg vastavusse töögraafikutega; 

5) Koostada asutusesisesed eeskirjad ravimite käitlemise, säilitamise ja arvestuse pidamise 

kohta (võttes aluseks sotsiaalministri määrused) ning neid järgida; 

6) Täita tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  nõuet, edastada tervise infosüsteemi 

määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastavate dokumentide andmekoosseisud ning 

nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 sätestatud dokumendid;  

7) Järgida sotsiaalministri määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest 

väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ §-s 2 sätestatut. 

Täiendavalt teeb amet ettepaneku koostada metadoon-asendusravi saavate isikute kliendibaas, 

millele on ligipääs kõigil metadoon-asendusravi teenuse osutajatel, et vältida ravialuste arvel 

olemist mitmes asutuses korraga.  

3.1.2 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete väljakirjutamine 

Prokuratuuri teavitati 6 juhtumist, kus TAJO avastas, et tegemist on narkootilise ja/või 

psühhotroopse ravimi väljakirjutamise eeskirjade rikkumisega. 

1) perearst dr RN-i pereõena töösuhtes teenust osutanud V kasutas perearsti identiteeti ID-

kaardi näol fiktiivselt ravimite väljakirjutamiseks patsientidele, kes neid tegelikult ei 

vajanud; 

2) EHK edastas 2 isiku kaebused, kelle nimele oli isikute teadmata/soovita perearstide 

poolt väljakirjutatud psühhotroopse ravimi Zopikloon retsepte. Arvestades asjaolu, et 

mõlemad perearstid soovitasid patsientidel pöörduda politseisse, piirdus TAJO 

märgukirja tegemisega; 

3) dr MN kirjutas patsiendile välja retsepti ravimile Cymbalta, mille arst ostis ise välja 

ning ka tarbis ise; 

4) RA-st laekus kaebus, et dr PS kirjutas patsiendile retsepti kannabinoide sisaldavale 

narkootilisele ravimile Sativex, mis realiseeriti väljakirjutamise kuupäeval. Patsient ise 

ei olnud sellest teadlik. Arstile koostati märgukiri; 

5) EHK-lt laekunud andmete põhjal tuvastas TAJO 96 juhtumit, kus dr M on ise välja 

ostnud tema poolt patsiendile kirjutatud psühhotroopse ravimi; 

6) EHK-lt laekunud andmete põhjal tuvastas amet veel 2 juhtumit, kus dr K on ise välja 
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ostnud tema poolt patsiendile kirjutatud psühhotroopse ravimi Diazepam. Prokuratuur 

lõpetas nimetatud asjas menetluse kuna leidis, et tegemist on vähese 

ühiskonnaohtlikkusega teoga. 

Lõpule on viidud kindlustusjuhtumi menetlus, milles leiti, et teenuseosutaja tuvastas patsiendil 

psühhotroopsete ravimite kuritarvitamisest (perearsti poolt väljakirjutatud) tekkinud 

terviserikke, kuid jättis sellest teavitamata perearsti, kellel on õigus tühistada patsiendi 

tervisetõend. Patsient  põhjustas terviserikke tõttu liiklusõnnetuse. Teenuseosutajatele  koostati 

märgukirjad.  

TAJO alustas riigiprokuratuurist laekunud informatsiooni alusel järelevalvemenetlust juhtumi 

osas, kus patsiendid petsid arstidelt telefoni teel välja psühhotroopsete ainete retsepte 

kolmandate isikute nimele ja ostsid need ise apteegist välja. TAJO viis läbi 2 väärteomenetlust 

(psühhotroopsete ravimite ilma vastava näidustuseta väljakirjutamine), millest üks on 

vaidlustatud kohtu kaudu. Menetlus asjas jätkub. Perearste teavitati antud juhtumist üldise 

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

isikut usaldusväärselt tuvastamata on lubamatu. 

3.1.3  Dopinguaineid sisaldavate ravimite väljakirjutamine 

Koostöös Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Ravimametiga viis amet 2015. aastal 

läbi sihtuuringu uurimaks meditsiinilise näidustuseta ravimite väljakirjutamist sportlaste 

sooritusvõime parandamise eesmärgil. TAJO küsis informatsiooni tervishoiutöötajate kohta, 

kellega on alaliit sõlminud lepingu tervishoiuteenuse osutamiseks sportlastele ja/või kellega 

tehakse koostööd. 

TAJO analüüsis EHK-st saadud 2185 retsepti, mille toimeaineks oli somatotropiin. (ajavahemik 

2010-09.09.2014 ). Andmeid võrreldi ka spordialaliidu arstide nimekirjaga. Andmete analüüs 

ei tuvastanud somatotropiini väljakirjutamise mittesihipärasust. TA kohtus Antidopingu 

komiteega ja leppis kokku edasise koostöö osas.  

3.1.4 Preparaadipõhiselt väljakirjutatud ravimid 

TAJO sai EHK-st andmed arstide kohta, kes on 2015. aastal teatud ravimeid toimeainetele 

(travoprost, timolool + latanoprost, timolool + dorsolamiid, telmisartaan, metoprolool,  

klaritromütsiin, estsitalopraam, diklofenak) preparaadipõhiselt enim välja kirjutanud. TAJO 

saatis märgukirjad 20 arstile. 

19-st arstist 14 lubasid ravimite väljakirjutamise praktikat parandada ning hakata ravimeid 

rohkem toimeainepõhiselt välja kirjutama. Peamised põhjused, miks eelistati preparaadipõhist 

väljakirjutamist, olid järgmised: 

1) Geneerilised ravimid pole arstide hinnangul alati samaväärselt head võrreldes 

originaalidega. Väidetavalt esineb  kõrvaltoimeid geneerilistel ravimitel rohkem. 

Erinevaid ravimpreparaate kasutades ei pruugi ravitulemus olla stabiilne. Sellega 

seonduvalt paluvad ka patsiendid ise tihtipeale arstil konkreetset preparaati kirjutada. 

2) Mitu perearsti tõi vastuskirjas välja, et on jätkanud eriarsti poolt varem väljakirjutatud 

preparaadi väljakirjutamist.  

3) Vastuskirjades kirjeldati ka, et kombinatsioonravimi korral on oluliselt lihtsam kirjutada 

ravimeid välja preparaadipõhiselt. Preparaadipõhine väljakirjutamine patsientide jaoks 
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on tihti lihtsam, eriti kui tegemist on vanema patsiendiga. 

4) Oftalmoloogid on seisukohal, et asenduspiiranguteta retseptide puhul pole olulist 

sisulist vahet, kas ravim kirjutatakse välja preparaadipõhiselt või toimeainepõhiselt. 

Amet jätkab järelevalvet preparaadipõhiste ravimite väljakirjutamise üle. 

 Tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba 

Terviseameti järelevalve ja tervishoiuosakond sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt alates 

01.12.2015 saadetakse TAJO-le kontrollimiseks kõik TA-le laekuvad tegevuslubade taotlused 

kontrolliesemele vastavuse osas. Menetlemise tava on alles väljakujunemise järgus.  

 Üldarstiabi 

TAJO poolt menetletavate avalduste ja kaebuste arv on aasta jooksul vähemalt 

kolmekordistunud. Elanikkonna teadvusse on jõudnud, et üldarstiabi küsimustega tegeleb 

nüüdsest TA. Samuti on kasvanud avalikust huvist tingitud menetluste arv. Ilmnenud on hulk 

probleeme, kus arstid seadusandlike aktide suhtes teadmatusest või hoolimatusest eksivad. 

Samas tegeleb TAJO ka ennetustegevusega, et teenuseosutajad selliseid vigu väldiksid. Mitmed 

menetlused on TA tegevusvaldkonda reguleeriva seadusandluse piiridest väljunud ning need 

on edastatud näiteks Justiitsministeeriumile, Riigiprokuratuurile, Ravimiametile või 

Andmekaitseinspektsioonile. 

3.3.1 Üldarstiabi kättesaadavuse järelevalve  

TAJO teostab üldarstiabi kättesaadavuse järelevalvet pidevalt vastavalt sotsiaalministri 

määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ sätestatule. 

Kõik patsientide pöördumised, mis puudutavad esmatasandi arstiabi, muutuvad automaatselt 

ka kättesaadavuse järelevalve objektiks. Lisaks on teostatud üldarstiabiteenuse kättesaadavuse 

järelevalvet operatiivselt, reageerides telefonipöördumistele, kus patsient väidab, et ei saa 

telefoni teel oma perearsti või -õega ühendust. Telefonipöördumiste puhul on väga sageli 

tegemist patsientide kannatamatusega – helistatakse korra ja järgmine kõne tehakse TAJO-le. 

TAJO saab tavaliselt perearstiga ühendust tegevuskoha kontakttelefoni kaudu peale 2-3 

helistamiskatset.  

Teostatud kontrollkäigud: 

1) Ida-Virumaal teostas TAJO 06.04.2015 etteteatamata kontrollkäigu perearst  L. 

tegevuskohta. Vastuvõtt toimus vastavalt tööajagraafikule; 

2) Rapla maakonnas teostati veebruaris 2015 kontrollkäik perearsti dr M. tegevuskohta 

eesmärgiga kontrollida TAJO poolt 2014.a. tehtud ettekirjutuse resolutsiooni täitmist. 

PAK oli avatud ning perearst oli puudused kõrvaldanud ning tegevuskoht vastas 

seaduses sätestatud nõuetele. 

3) Lääne-Virumaal teostati aprillis-mais 2015 kättesaadavuse järelevalve eesmärgil ette-

hoiatamata visiidid 3 tegevuskohta. Korraldatud kontrollkäigud osutusid väga 

positiivseks kogemuseks – vastuvõtud toimusid, PAK-id olid korras ning probleeme ei 

tuvastatud. 

4) Kättesaadavuse järelevalve eesmärgil teostas TAJO ka 2015. aasta suvel-sügisel ette 

teatamata kontrollkäike erinevatesse perearstikeskustesse. Külastati 50-t PAK-i. Neist 

5-le tehti märgukiri seoses kättesaadavuse nõude rikkumisega. Ühele PAK-ile tehti 

ettekirjutus, kuna lisaks kättesaadavuse nõude rikkumisele esines PAK-s ka teisi 
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puudusi (dokumenteerimisvead, koolitusplaani puudumine jms.). 

Kõige pakilisem on kättesaadavuse probleem üksikpraksistes, kus puudub registratuur ning nii 

perearst kui -õde võivad ühel ajahetkel mõlemad olla patsiendiga hõivatud ega suuda vastata 

telefonile. TAJO on soovitanud sellises olukorras PAK-tel hankida automaatvastajaga telefon, 

mis võimaldaks helistada pöördujale tagasi personalile sobivamal ajal. Mitu PAK-t on 

automaatvastaja olemasolust TAJO-t ka teavitanud. 

Kättesaadavuse üheks probleemiks on perearsti ja tema asendusarsti vaheline töökorraldus. 

Üldarstiabiteenus võib olla küll nõuetekohaselt tagatud, kuid patsient soovib minna konkreetse 

arsti (kas nimistu perearsti või hoopis asendusarsti) vastuvõtule. Samuti on olnud juhtumeid, 

kus patsient ei ole rahul sellega, et tema tervisprobleemiga tegeleb valdavalt pereõde, mis 

tuleneb sellest, et patsient ei ole ise pädev hindama seda, kas ta vajab arsti või õe vastuvõttu. 

Üldarstiabi teenus on nendel juhtudel olnud tagatud nõuetekohaselt, kuigi kaebus laekub 

vormis, et patsient ei pääse oma perearsti vastuvõtule. Enamasti ei ole patsient sellisel juhul ka 

pereõega suheldes soovi avaldanud, et ta sooviks kontakti konkreetselt arstiga. 

3.3.2 Üldarstiabi vajaduspõhine järelevalve 

Ühele PAK-le koostatud märgukiri ettepanekutega tegevuse parandamiseks:  

1) tagada perearsti asendaja leidmine nii lühiajaliseks kui ka pikaajaliseks 

asendamiseks vastavalt TTKS § 81 lg 2 ja lg 3 sätestatud nõuetele;  

2) korraldada perearsti lühiajalisest ja pikaajalisest asendamisest teavitamine 

vastavalt TTKS § 81 lõikes 4 sätestatule;  

3) tagada § 81 lg 5 sätestatud nõude, mille järgi lühiajalise asendamise korral 

asendab perearsti tervishoiutöötaja, kellel on arsti kvalifikatsioon, täitmine. 

Ühele  PAK -le koostatud märgukiri ettepanekutega tagada määruse nr 2 § 5 lõikes 3 sätestatud 

nõude, mille järgi peavad vastuvõtuajad (sh perearsti) olema igal tööpäeval, täitmine.  

Kolmele perearstile tehtud märgukiri-hoiatus soovitusega järgida tervisekaardile kannete 

tegemisel määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende 

dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 14 lõigetes 1 ja 2 sätestatut.  

3.3.3 Tervise- ja arstitõendid 

TAJO teostas 2015. aastal mitu menetlust seoses kohtule või vanglas viibivatele isikutele 

perearsti poolt väljastatud arstitõenditega, mille käigus avastati perearstide poolt tehtud 

dokumenteerimisvigu ning liiga kergekäelist vastutulekut patsiendi või tema esindaja taotlusele 

tõendi saamiseks.  

TAJO on kontrollinud vastavalt oma pädevusele, kas tõendite väljastamise aluseks osutatud 

tervishoiuteenus on olnud patsiendikaardis dokumenteeritud vastavalt sotsiaalministri 

määrusele nr 56 ning kas on kasutatud nõuetekohast dokumendivormi. 

TAJO koostas ettekirjutuse OÜ Jevgenia Kulikovale seoses määruses sätestatud nõuete 

rikkumisega. Üks märgukiri koostati dokumenteerimisvigade eest. 
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 Õendusabi 

3.4.1 Haiglates tegutsevate iseseisvate spetsialiseerunud õendusabikabinettide 

kaardistamine  

TAJO tegevusplaanis oli haiglates tegutsevate iseseisvate spetsialiseerunud 

õendusabikabinettide kaardistamine eesmärgiga analüüsida vastuvõttude mõju 

tervishoiuteenuse kättesaadavuse parandamisel. 2015. aasta esimeses pooles uuris TAJO 

iseseisva õendusabi osutamise põhimõtteid ühes psühhiaatriakliinikus. Muid tegevusi ei 

toimunud. 

3.4.2 Koduõendusteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse järelevalve 

Õiguskantsler teavitas 2015. aasta septembris Terviseametit AS Hoolekandeteenused  ühe kodu 

kontrollkäigu tulemustest, kus muuhulgas viidati puudustele õendusabiteenuses. TAJO külastas 

2015. aasta novembris kahte AS Hoolekandeteenused kodu ning kontrollis õendusabiteenuse 

kättesaadavust, koduõenduskaartide hoiustamist, dokumenteerimist ning andmete edastamist e-

tervise infosüsteemi. TAJO tuvastas, et kummaski eelpool nimetatud erihooldusteenust 

osutavas asutuses ei ole õendushooldusteenuse dokumenteerimisel täielikult täidetud 

sotsiaalministri määruse nr 56 nõudeid. TAJO koostas vastavasisulise märgukirja OÜ-le, kes 

osutab tervishoiuteenust mõlemas kodus. Juhtisime teenuseosutajate tähelepanu  asjaolule, et 

õenduslugu peab sisaldama kõiki sotsiaalministri määruses nr 56 § 1062-10610 sätestatud 

õendusloo osi ning õendusloo sissekanded peavad ka sisuliselt vastama määruses nõutule.  

Täiendavalt leidis TAJO, et jätkuvalt on puudulik koduõendusteenuse osutajate e-

terviseinfosüsteemi edastatavate andmete koosseis. Õendusepikriisid koostatakse ja esitatakse 

e-tervise infosüsteemi juhul kui klient vahetab asukohta või suunatakse eriarstile. TAJO tegi 

OÜ-le ettepaneku koostada õendusepikriise vähemalt üks kord poole aasta jooksul. Antud 

ettepanekus välja toodud praktikat võiks hakata juurutama ka teiste koduõendusteenuse 

osutajate seas.  

Problemaatiline on ka koduõendusteenuse kättesaadavus, tagatud ei ole iseseisva 

õendusabiteenuse kättesaadavus 40 teenust saava isiku kohta vähemalt 40 tundi nädalas (SHS 

§ 102 lg 4). Seadus ei täpsusta, kas tagatud peab olema füüsiline kohalolek, kuid Õiguskantsler 

leiab, et iseseiseva õendusabi kättesaadavus on tagatud, kui õel on võimalus kliendi seisundit 

isiklikult hinnata.  

3.4.3 Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamise käigus tekkinud lamatiste, 

raskete vigastuste, surmaga lõppenud kukkumiste ja haiglasisese transpordi 

käigus juhtunud õnnetuste kohta arvestuse pidamine  

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

eesmärgiga saada teenuse osutajalt enesehinnang teenust reguleerivates seadustes ja määrustes 

sätestatud nõuete täitmise kohta. Ametile vastas 34 asutust (s.o. 63%) ning 27 asutust (s.o. 51%) 

saatsid lisaks ka kukkumisjuhtumi kirjeldusega õendusloo. Ameti tööplaanis on nende andmete 

alusel läbi viia uuring statsionaarse õendusabi teenuse kvaliteedinõuetele vastavuse kohta ning 

vajadusel teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekud määruste muutmiseks. TAJO tutvustas 

uuringu esialgseid tulemustesi Õendusjuhtide talvekoolis. Kuna uuringu käigus kogutud 

materjal on ulatuslik, siis selle analüüsimine jätkub ning kokkuvõte valmib 2016 I kvartali 

lõpuks.  
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 Iseseisev ämmaemandusteenus ja kodusünnitused 

2015. aastal teavitasid haiglad TAJO-t kolmel korral kodusünnituse juhtumitest (üks nendest 

planeeritav), kus võis olla tegemist olukordadega, mille puhul on kodusünnitus 

vastunäidustatud. Ühe planeeritava juhtumi kohta on koostatud hoiatus. Teised juhtumid hetkel 

menetlemisel.  

Kodusünnituse juhtumis (ämmaemand Moonika Tammel) 31.03.2015 on koostatud ettekirjutus 

ning teade on saadetud prokuratuuri. Kohtuotsusega on ämmaemanda tegevus kolmeks aastaks 

peatatud. 

 E-tervis 

3.6.1 TAJO-le ligipääsu loomine erinevatele andmebaasidele (MEDRE, TIS, 

Riigiportaal) 

2015. aastal toimus Sotsiaalministeeriumis tõsine arutelu, kui palju võimaldada 

juurdepääsuõigust delikaatsete andmetele järelevalve töö sisuliseks tegemiseks – kui palju saab 

Terviseameti järelevalve inspektor (seaduse alusel) näha/kasutada informatsiooni Terviseameti 

(tegevuslubade  register), Sotsiaalministeeriumi (sh E-Tervise infosüsteem), EHK 

(retseptikeskus) ja teiste riigiasutuste andmekogudest. Praegu on oluliselt takistatud järelevalve 

tegevuslubade väljastamise tingimuste täitmise, arstide poolt retseptide välja kirjutamise,  TIS-

i andmete laekumise ja tervisetõendite väljastamise osas.  

Näiteks E-kiirabi areng ja asjaolu, et TA-l puudub ligipääs sellesse andmebaasi on põhjustanud 

olukorra, et TA vastav inspektor ei saa kasutada E-tervise infosüsteemi laekunud 

informatsiooni kiirabi teenuste jooksvaks järelevalveks (kiirabikaartide kannete seireks ja 

lepinguliseks järelevalveks). Oktoobrist 2015. ei tohi kiirabi teenuste osutaja täita 

ambulatoorset kaarti paberil. Seetõttu muutub TA-l oluliselt keerulisemaks tagada kiirabi 

teenuste osutamiseks sõlmitud lepingute täitmine dokumentide vormistamise osas. 

Terviseamet esitas IT projekti taotluse „Äriprotsesside analüüs Terviseameti järelevalve 

infosüsteemi ja järelevalveametniku töökoha loomiseks“ ja sai raha selle käivitamiseks 2016.a. 

Üks projekti tingimus oli TAJO-le ligipääsu loomine erinevatele andmebaasidele (MEDRE, 

TIS, Riigiportaal). E-tervise strateegia arutamise käigus otsustati TA ametnikele võimaldada 

juurdepääsuõigus eelpoolnimetatud andmekogudes sisalduvale informatsioonile 

tervishoiuteenuste ohutuse ja kvaliteedi järelevalveks tulevikus. Koostöös SoM-i, TA erinevate 

osakondade ja E-tervise sihtasutusega tehakse rakendused järelevalve töö sisuliseks tegemiseks 

erinevate andmebaaside andmete ristkasutamise kaudu. 

3.6.2 Dokumenteerimise ja andmete elektroonilise sisestamise ning TIS-i edastamise 

järelevalve E-tervise SA andmete alusel 

TAJO kontrollib iga järelevalvemenetluse käigus, kas teenuseosutaja edastab TIS-i epikriise. 

Samuti tegime järelkontrolli 2014. aastal kahele Ida –Virumaal tegutsevale arstile tehtud 

ettekirjutuse ja märgukirja täitmise üle ja tuvastasime, et nad on asunud dokumente TIS-i 

saatma. TAJO kontrollis ka perearstide poolt TIS-i andmete edastamist ning tegi märgukirjad 

3 perearstile. 

Mootorsõidukijuhtide tervisetõendite digitaliseerimisnõude tekkimisega alates 01.04.2015 

selgitas TAJO 30-le pere- või töötervishoiuarstile nimetatud tõendi digitaliseerimisnõude 

põhjusi ja selle tegematajätmisest tulenevaid tagajärgi. Uus nõue tekitas segadust ja küsimusi, 
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mis lahenesid kiiresti ning selle teemalisi pöördumisi TAJO poole pole rohkem ette tulnud. 

3.6.3 TIS väärkasutamise vajaduspõhine järelevalve 

E-Tervise SA edastas TAJO-le järelevalveteostamiseks juhtumid, kus isik vaidlustas talle 

väljakirjutatud ravimite retseptid. Nõudsime teenuseosutajalt välja ravidokumendid ning kui 

tuvastasime, et isikule teenust ei ole osutatud, siis pöördusime taotlusega EHK poole, kes 

ühendas patsiendi teadmata talle välja kirjutatud retsepti patsiendi andmete küljest lahti. 

 Eriarstiabi 

3.7.1 Eriarstiabi kvaliteet - tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuete täitmine 

TAJO tuvastas, et OÜ L rikkus määruse nr 56 dokumenteerides 6 tervisekaardis 12 juhtumil 

mitteosutatud tervishoiuteenuseid. Samuti edastas tervisekeskus andmed patsiendile 

mitteosutatud tervishoiuteenuse kohta tervise infosüsteemi ning asus muutma JL tervisekaardi 

09.05.2014 kannet, NA tervisekaardi 16.04.2014, 29.04.2014 ja 06.05.2014 kandeid ning EE 

kõikki tervisekaardi päeviku osa kandeid, millega rikkus TTKS § 42 lg 11  sätestatud nõudeid 

jättes tagamata tervishoiuteenuse osutamist tõendavate dokumentide terviklikkuse ja 

autentsuse. OÜ Tervisekeskusele Ljumam koostati ettekirjutus. Informatsioon edastati 

prokuratuuri. 

3.7.2 Vajaduspõhine järelevalve eriarstiabi teenusepakkujate üle 

Tsütostaatikumid 

Koostöös Ravimiameti ja Eesti Haiglaapteekrite Seltsiga (edaspidi EHAS) analüüsis amet 

tsütostaatkumide käitlemise nõudeid ja praktikas rakendatavat olukorda nii haigla apteekides 

kui ka haiglates. EHAS andmetel on enamikes Euroopa Liidu Liikmesriikides 

tsütostaatikumide käitlemine riiklikult reguleeritud lähtudes Euroopa Onkofarmaatsia Seltsi, 

Rahvusvahelise Onkofarmaatsia Assotsatsiooni jt väljatöötatud juhistest. Nimetatud 

regulatsioonide kohaselt tuleb tsütostaatikumide käitlemine reguleerida igas etapis, sh 

hulgimüügiettevõttes, haiglas, haiglaapteegis, üldapteegis, sest tegemist on ohtlike ravimitega. 

Probleem ise seisneb selles, et Eestis on ohtlike ravimite (eeskätt tsütostaatikumide) käitlemine 

vähe reguleeritud. Seda teemat käsitleb mingil määral jäätmeseadus ja SoM määrus nr 

103  „Haigla liikide nõuded“. Reaalselt toimub tsütostaatikumide ettevalmistamine 

konkreetsele patsiendile manustamiseks valdavalt tsentraalselt haiglaapteegis spetsiaalsetes 

tingimustes (nn lahustamiskeskustes). Sellise tööprotsessiga minimaliseeritakse risk töötajatele 

ja patsientidele. Selline töökorraldus on tulnud haigla enda initsiatiivil, sest konkreetset nõuet 

selleks meie määrustes ei ole. Samas võiks see nõue olemas olla, sest ohtlikke preparaate 

kasutatakse ka teistes osakondades, näiteks reumatoloogias, neuroloogias jt. Osaliselt 

valmistatakse nimetatud ravimeid ette ka haigla raviosakondades ning selline võimalus peaks 

ka tulevikus jääma.  

Eestis on väljatöötatud „Eesti vähiravi kvaliteedi tagamise nõuded“, milles on veidi 

põhjalikumalt kirjeldatud tsütostaatikumide käitlemist, aga need nõuded puudutavad vaid 

vähiravi. Onkoloogiateenuse osutamisega (keemiaravi tähenduses) tegelevad TA andmetel 5 

raviasutust. Tulevikus võib vajadus nimetatud teenuste osutamisele suureneda.  

Saadud teave edastati SoM-le, SoM-lt saadud info kohaselt on ülalnimetatud määruse 

muudatused ettevalmistamisel. 
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ARV-ravimite järelevalve 

TAJO teostas kontrolli ARV-ravimite käitlemise ja HIV-positiivsete raviteenuse osutamise üle 

kolmes haiglas. Kontrolli tulemusena koostati asutustele märgukirjad tegevuse parandamiseks. 

Koos SoM-ga viidi läbi teabepäev (31.03.2015). Teostatud kontrolli tulemusena täpsustusid 

ameti ja tervishoiuteenuse osutajate vahelised lepingud ning töötati välja patsiendi 

nõusolekulehe vorm. 

 Psühhiaatria 

Terviseamet teostab psühhiaatrilise abi seaduse (PsAS) § 191 järgi järelevalvet käesoleva 

seaduse alusel psühhiaatrilise abi osutamise üle tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 6. 

peatükis sätestatud alustel ja korras.  

Järelevalveosakonnale teadaolevalt ei osuta SA Narva Haigla statsionaarset psühhiaatriateenust 

alates 01.01.2015 ning alates 01.01.2016 lõpetas Eesti Haigekassa SA-lt Raplamaa Haigla 

statsionaarse psühhiaatria raviteenuse ostmise. 

3.8.1 Psühhiaatriline sundravi 

2015. aastal esitati Terviseameti järelevalveosakonnale 10 kaebust psühhiaatrilisel sundravil 

viibivate isikute poolt, 3 kaebust tahtest olenematul ravil viibinud isikute poolt, üks kaebus 

lapse suhtes ohjeldusmeetmete kohaldamise peale, üks kaebus statsionaarsel psühhiaatrilisel 

ravil viibinud isiku poolt ning 4 kaebust kinnisesse asutusse kohtumäärusel alusel paigutatud 

isiku poolt (peale vabanemist).  

JO kontrollis sundravi osakonnas haiguslugude dokumenteerimist ning 25.02.2015 koostas 

järelevalvemenetlustes soovituse korraldada sundravil viibivate isikute haigusloo 

konsultatsioonide vormistamine määruses nr 56  sätestatule, s.t kanne peab olema tehtud 

korrektselt ning loetavalt ning kandes peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) 

konsultatsiooni otsus; 2) konsulteerimise kuupäev; 3) konsulteerinud arsti ees- ja 

perekonnanimi, registreerimistõendi number ning allkiri. 

JO kontrollis järelevalvemenetluse käigus sundravi osakonnas SA Viljandi Haigla poolt 2014.a 

koostatud „Juhend isiku hindamiseks sundravi komisjonilise otsuse koostamiseks“ täitmist. 

Nimetatud juhendi koostas SA Viljandi Haigla ameti 19.06.2014 ettepaneku alusel, kuna amet 

tuvastas, et komisjoni otsus ei sisaldanud arstlikku hinnangut patsiendi seisundile kahe otsuse 

vahelisel ajal. Järelevalvetoimingu käigus tutvusid järelevalveosakonna inspektorid 5 patsiendi 

suhtes komisjoni poolt tehtud sundravi jätkamise otsusega ning leidsid, et haigla on lähtunud 

sundravi jätkamise komisjonilises otsuses enda koostatud juhendist ning psühhiaatrilise abi 

seaduse § 17 lg 2 alusel vastu võetud Sotsiaalministri määruse nr 35 „Psühhiaatrilise sundravi 

osutajale esitatavad nõuded, psühhiaatrilise sundravi nõuded ja tervishoiuteenuse osutaja 

töökorraldus kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi kohaldamisel“ § 3 lõikes 7 

sätestatud nõuetest. 

TAJO koostas ühe ettepaneku tegevuse parandamiseks, milles tehti haiglale ettepanek lisada 

tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise ravi otsuse vormile järgmised kanded: tahtest 

olenematule psühhiaatrilisele ravile võetud patsiendi arstlik läbivaatus teise psühhiaatri poolt, 

kuupäev, kellaaeg, psühhiaatri nimi ja allkiri. Samuti nõudis amet haigla juhtkonna seisukohta 

milliseid psühhiaatriateenuseid on haiglal võimalik osutada lähtudes PsAS 3. peatükis 

sätestatud nõuetest, kuna psühhiaatriakliinikus ei tööta psühhiaatrid ööpäevaringselt ja 
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nädalavahetustel. Haigla vastuse järgi saab psühhiaatrikliinikus jätkuvalt osutada kõiki 

psühhiaatrilise abi seaduse 3. peatükis nimetatud teenuseid: vältimatut psühhiaatrilist ravi, 

tahtest olenematut vältimatut psühhiaatrilist ravi ning tagatakse õigusaktidega kooskõlas olevalt 

ohjeldusmeetmete rakendamine. 

3.8.2 Ohjeldusmeetmete kohaldamise ruumid 

Kõigis statsionaarset psühhiaatriateenust osutatavates haiglates peavad olema võimalused haige 

turvaliseks eraldamiseks ja pidevaks jälgimiseks. Määruse nr 103 järgi akuutpsühhiaatria 

tervishoiuteenuste osutamiseks patsientide jälgimisruum kuni kolme voodikohaga pindalaga 

vähemalt 9 m2 voodikoha kohta ning võimalused haige turvaliseks eraldamiseks ja pidevaks 

jälgimiseks, haigel vabas õhus viibimiseks ning turvasignalisatsioon. Ehkki  määrus võimaldab 

akuutpsühhiaatria osakonnas paigutada jälgimisruumi 3 patsienti, on selge, et samasse ruumi 

eraldusruumi mõttes ei ole võimalik paigutada korraga 3 patsienti. Samuti on ohtlik paigutada 

ühte ruumi patsiente, kelle suhtes on kohaldatud erinevaid ohjeldusliike isegi juhul kui ruumis 

viibib tervishoiutöötaja. 

Arvesse võttes Õiguskantsleri soovitusi, tutvus TAJO 2015. aasta novembris-detsembris 

järgnevates haiglates ohjeldusmeetmete kohaldamise ruumidega 6 haiglas ja tuvastas et 

nimetatud haiglates vastasid ruumid nõuetele. 

3.8.3 Üle 24 h kestvatest ohjeldamisjuhtumitest teavitamine 

PsAS § 144 lg 1 järgi on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud hiljemalt järgmisel tööpäeval 

pärast ohjeldusmeetme rakendamise lõpetamist teavitama Terviseametit igast juhtumist, mille 

korral ohjeldusmeetme rakendamine kestab rohkem kui 24 tundi järjest. 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-l (PERH) on eraldi register ravimite abil ohjeldamiste 

registreerimiseks. Mehaanilise ohjeldamise juhtumid ja eraldusruumi paigutamised on 

registreeritud teises registris, kuid ohjeldamise liiki (mehaaniline või eraldamine) ei ole 

märgitud.  

Kokkuvõtlikult võib ohjeldamisregistrite kohta märkida, et nõuetekohane register, mis 

võimaldab anda kiire ja üldistatud ülevaate tervishoiuteenuse osutaja rakendatud 

ohjeldusmeetmete kohta, on käesoleval ajal olemas üksnes ühes haiglas. Teistele on tehtud 

ettepanekud registrite vastavusse viimiseks. 

3.8.4 Wismari Haigla AS 

Ajalehes SL Õhtuleht ilmus 28.06.2015 artikkel pealkirjaga „Wismari haiglasse ravile toodud 

narkomaan lämmatas voodi külge seotud palatikaaslase“. Artiklis toodud asjaolude 

kontrollimiseks viis amet läbi kaks riikliku järelevalvemenetlust. Wismari Haigla AS-le 

21.09.2015 tehtud ettekirjutuse on haigla suures osas täitnud: muudetud on tööpraktikat ning 

paigaldamisel on turvakaamerad ohjeldatud patsientide turvalisuse tagamiseks. 

Teise ettekirjutuse aluseks oli detsembris haiglas läbi viidud järelevalvemenetlus, kus tuvastati, 

et haiglal puudub akuutravi palatiplokis osaliselt nõutav aparatuur ning intensiivravi võimekus. 

TKE hinnangul tuleb võõrutusdeliiriumiga patsiente, kel kaasnevad alkoholimürgistusest 

tingitud somaatilised vaevused, ravida intensiivravi võimekusega haiglas. Ettekirjutusega nõuti 

lõpetada viivitamatult statsionaarse psühhiaatrilise tervishoiuteenuse osutamine patsientidele, 

kes võivad vajada intensiivravi, sealhulgas statsionaarse akuutpsühhiaatrilise ravi osutamine 

tüsistustega võõrutusseisundis patsientidele, suunates need patsiendid ravile teise raviasutusse; 
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viia erihaiglas kasutatavad meditsiiniseadmed vastavusse meditsiiniseadme seaduses ja 

sotsiaalministri 19.08.2004 määruses nr 103 „Haigla liikide nõuded“ sätestatud nõuetega 

hiljemalt 01.04.2016. Kuna Wismari haiglal intensiivravi võimekus puudub, siis on kiirabidele 

antud korraldus joobes ja raskes seisus patsientide viimiseks üksnes erakorralise meditsiini 

osakonda omavatesse haiglatesse, kus on võimekus osutada vajadusel ka intensiivravi.  

Terviseamet jätkab haigla jälgimist, et tervishoiuteenuste osutamisel pöörataks enam 

tähelepanu patsientide jälgimisele viisil, mis tagab vajadusel õigeaegse sekkumise patsiendi 

seisundile. 

3.8.5 Ohjeldusmeetmete rakendamise põhjendatus ja vähempiiravad alternatiivide 

teavitus 

Teavitusüritus 

TAJO osales RA ja ÕK poolt korraldatud teabepäeval 02.04.2015 keemiliste ohjeldusmeetmete  

rakendamise kohta, kus tutvustas ameti tähelepanekuid ravimitega ohjeldamisest. Ravimitega 

ohjeldamise teemal tegi TAJO ka ettekande PsAS uue eelnõu väljatöötamise töögrupis. TAJO 

vahendas ja aitas organiseerida koolituse korraldamine koostöös EPSO, Vilansiga ja SOM-iga 

vähempiiravate meetmete kasutamise propageerimiseks 29-30. juunil. Osales 8 meeskonda 9-

st asutusest. Infomaterjal „80 alternatiivi vabaduse piiramisele“ on leitav siit. 

 Ravivead 

3.9.1 Ravivigadest teavitamissüsteemide olemasolu kaardistamine haiglates. Euroopa 

Nõukogu soovituse 2009/C151/01 järgi valminud EL liikmesriikides kasutatavate 

raporteerimis- ja õppimise mehhanismide raporti tutvustamine teenuseosutajatele 

TAJO tutvus SOM ülesandel 7 haiglas (edaspidi THO): kasutusel olevate vigade ja tüsistuste 

registreerimise süsteemidega eesmärgiga kaardistada, kas ja kuidas THO-d on omal initsiatiivil 

vigu ja tüsistusi registreerinud ning kuidas korraldanud nendest õppimist. 

Positiivne on, et kõik uuringusse kaasatud THO-d registreerivad ühel või teisel kujul vigu ja 

tüsistusi omal initsiatiivil, kuna mõistetakse, et see on tervishoiuteenuse kvaliteedi ja 

patsientide ohutuse tagamiseks oluline ja vajalik. Selle tegevuse juurutamisel on kasu olnud 

EHK osalusel läbi viidud PATH projektist. Kasutusel olevad mehhanismid, nende viimistletuse 

aste,  tüsistused/vead, mida registreeritakse, kasutatav juhendmaterjal ning mõisted on asutuseti 

erinevad. Vajalik oleks koordineeritud lähenemine ja liidrirolli võtmine mõne riigi asutuse 

poolt, mis võimaldaks luua ühtsed definitsioonid ja  mõisted. 

Kahes piirkondlikus haiglas ja lastehaiglas on käesoleva kokkuvõtte valmimise ajaks sisse 

seatud kohustuslikud raporteerimise mehhanismid. Mõned keskhaiglad registreerivad RHK -10 

alusel haiguse tüsistusi haiguslugudes. Teised teevad seda haigusloost eraldi, et vastavad 

andmed ei satuks uurimisorganite kätte. 

Kõik THO-d viitavad tüsistuste registreerimisest rääkides seadusandluse puudujääkidele, eriti 

„süüdistavale“ lähenemisele. Selle tõttu on uuringus osalenud THO-d huvitatud hoidma 

kogutud informatsiooni tüsistustest asutuse sisemiseks kasutamiseks. Kuna puuduvad 

kokkulepped, millist informatsiooni koguda ja ühtselt kasutatav terminoloogia, siis iga haigla 

mõistab tüsistust erinevalt. Vigadest rääkimist THO-d üldjuhul väldivad – kuni puudub 

süsteem, mis vabastab neid vastutusest, juhul kui nad on  veast raporteerinud. 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/alternatiivid.pdf
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Kõik haiglad on seisukohal, et informatsiooni ravi/diagnostika käigus tekkinud 

vigade/tüsistuste kohta tuleb praegusel etapil koguda THO siseselt. Võimalike kohtadena, mis 

võivad edaspidi kõne alla tulla informatsiooni kogumiseks THO väliselt, nimetatakse E-tervise 

infosüsteemi (edaspidi TIS) ja Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituuti. 

Ükski haigla ei teavita juhtunud veast/tüsistusest omal initsiatiivil patsienti. Kui patsient 

kaebab, siis pakutakse talle teenuseid haigla võimaluste piires. Vigadest/tüsistustest 

raporteerivad tervishoiutöötajad – mõnes haiglas on nendeks nii arstid kui õed, mõnes ainult 

arstid, mõnes ainult õed. Kahes haiglas  võetakse ka patsiendi kaebust sisendina. 

TÜK juhtimisel ja koostöös PERH-iga on dr Murruste nö „alt poolt üles“ initsiatiivina 

kohendanud varasemat nn Kokk’a klassifikaatorit, mis hõlmab kirurgilisi erialasid. Selle 

initsiatiiviga on haakunud ka mitmed keskhaiglad. Nimetatud klassifikaator on läbi arutamata 

kõigi erialaseltsidega ja selles sisalduv informatsioon pole kõikehõlmav. 

Juhendid vigadest ja tüsistustest raporteerimise kohta esitasid 3 haiglat. Juhendid 

õendusvigadest/tüsistustest raporteerimise kohta esitasid 2 haiglat. 

Uuringu käigus välja saadetud WHO 2012 dokumendi „Concise Incident Analysis“ väärtust 

tunnustas üks haigla, kes on oma patsiendi ohujuhtumite süsteemi sellele dokumendile üles 

ehitanud. 

Ravimiameti/Terviseameti teavitamine vigadest ja tüsistustest, mis on praegu kohustuslik 

tulenevalt määrustest nr 128 ja nr 117, on võrreldes  kirjanduses kajastatud teiste Euroopa 

liikmesriikide ja USA vastavate näitajatega väga tagasihoidlik. Vestlustest THO-de 

esindajatega selgus, et kõige pühendunumalt registreerivad tüsistusi anestesioloogid. Samas 

mõne THO vastustest küsimustikule  on näha, et nosokomiaalseid infektsioone registreeritakse 

THO siseselt aktiivselt. Kõigi uuringus osalenud THO-de sõnul on infektsioonikontrollil 

teenuseosutamisel oluline roll. 

THO-de väitel on see olukord põhjustatud eelkõige töö dubleerimisest ja 

raporteerimiskeskkondade ebamugavast kasutamisest. Tervishoiuteenustega seotud 

infektsioonidest (nosokomiaalsed või haiglanakkused) Terviseameti teavitamine ei toimi, kuna 

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 23 alusel vastuvõetud määrus 

nr 117 on moraalselt vananenud. 

Transfusioonireaktsioonide osas on olemas hästi arendatud süsteem, aruandlus ja arutelu 

tüsistuste teemal käib. Kõik haiglad ei edasta informatsiooni Eesti Vereteenistuse Infosüsteemi 

(edaspidi EVI) selle kasutamise ebamugavuse tõttu. Antud teemaga on lähemalt võimalik 

tutvuda allpool olevas lisas.  

 Haiglate statistiliste aruannete ja personaliandmete õigeaegne esitamine 

TAJO saatis 40-le teenuseosutajale kirja aruannete esitamise vajaduse kohta lähtudes TAI poolt 

saadud sisendist. Viis teenuseosutajat, kes ameti kirjale ei reageerinud ning aruandeid TAI-le 

ei esitanud, kutsuti välja ja 5-le teenuseosutajale saadeti märgukiri. 

 Ravijärjekorrad  

2015 aastal jätkus TA ja EHK koostöö ravijärjekordade pidamise nõuete sisuliste kitsakohtade 

arutamine. Põhiliseks murelapseks on siin asjaolu, et sotsiaalministri määrus nr 46 

„Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ seab teenuseosutajatele 
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kohustuse hoida ravijärjekordi pidevalt avatuna. Teenuseosutajate ja EHK vahel sõlmitud 

lepingutes on kokku lepitud lühem tähtaeg. Tehtud mitmed ettepanekud kehtiva seadusandluse 

muutmiseks, mis praeguseks töösse ei läinud.  

Aasta teisel poolel tegelesime kaebusega, mis puudutas ravijärjekorra lahti hoidmist Tallinna 

Lastehaiglas silmaarsti vastuvõtule registreerimisel. Juhtumi põhiselt koostati haiglale  hoiatus. 

Selle tulemusena korraldati haigla, TA, EHK ja Oftalmoloogide Seltsi ümarlaud. 

Ravijärjekordade probleem on jätkuvalt päevakorras. EHK planeerib tegevusi Seltside 

osavõtul. 

 Mootorsõidukijuhtide ja juhtimisõiguse taotlejate tervisekontroll 

Liiklusseaduse § 101 lg 10 alusel vastu võetud määrus nr 80 sätestavad, et nii esimesse kui ka 

teise gruppi kuuluvatele sõidukijuhtidele on haigused ja seisundid, millega kaasneb absoluutne 

meditsiiniline vastunäidustus mootorsõiduki juhtimisel psühhotroopsete ainete või 

juhtimisvõimet alandavate ravimite tarvitamisele. TAJO tuvastas EHK-st saadud andmete 

põhjal, et kutselise juhi luba omavate 40-65 aastaste meeste hulgas oli selliste ainete tarvitamise 

määr 17,6%. 

TAJO tegi SOM-ile ettepaneku muuta määrust nr 80 selliselt et psühhotroopsete ainete või 

juhtimisvõimet alandavate ravimite tarvitamine kuuluks suhteliste vastunäidustuste alla, kuid 

ettepanekut ei arvestatud. 

 Verevalvsus  

Ühes haiglas viidi läbi järelevalvemenetlus vereülekande juhtumi osas, kus TAJO tegi 

järgnevad ettepanekud tegevuse parandamiseks: 

1) tagada, et tervishoiutöötaja registreeringut mitteomavad isikud osalevad 

tervishoiuteenuse osutamisel ainult vastavalt TTKS § 4 3 lg 1 ning vastavalt sätestatud 

korrale ainult vastava spetsialisti juhendamisel ja vastutusel;  

2) tagada määruse nr 62 „Vereülekanne tingimused ja kord“ täitmine. 

Samuti selgitas  TAJO välja olulise tähtsusega informatsiooni  verevõtmise juhtum kohta 

kohvikus. TAJO tegi hoiatuse nii kodanikule kui ka teenuseosutajale, kes ei kontrollinud 

kellega leping sõlmitud. Info edastatud prokuratuuri. 

 Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa väljaandmine 

Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa väljaandmise komisjon on moodustatud 

peadirektori 09.03.2010 käskkirjaga nr 1-1/59 ja koosneb viiest isikust. 

2015. aastal on kontrollitud ja väljastatud 9 nakkusohtliku materjali käitlemise luba: 

1) -AS Ida-Tallinna Keskhaigla laborile; 

2) -Sihtasutuse Pärnu Haigla laborile; 

3) -Synlab Eesti OÜ laborile asukohaga Pärnu, Suur-Sepa 14; 

4) -OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborile; 

5) -Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi viroloogialaborile; 

6) -Sihtasutuse NARVA HAIGLA laborile; 

7) -AS Valga Haigla laborile; 

8) -AS Lääne-Tallinna Keskhaigla laborile; 
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9) -Sihtasutuse Viljandi Haigla laborile. 

Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusluba on vaja taotleda, kui tervishoiuteenuse osutaja 

ning muu juriidiline või füüsiline isik soovib teostada nakkusohtliku materjali käitlemist, mis 

sisaldab baktereid, viiruseid, haigustekitavaid seeni, nakatatud rakukultuure, geneetiliselt 

muundatud mikroorganisme, inimese endoparasiite või nakkushaigusi põhjustavaid muid 

bioloogiliselt aktiivseid tegureid (proovi võtmist, transportimist, töötlemist, uurimist, 

säilitamist ja kahjutustamist/hävitamist). Tegevusloa taotlus esitatakse Terviseametile Eesti 

teabevärava www.eesti.ee kaudu, digiallkirjastatult Terviseameti e-posti aadressile 

kesk@terviseamet.ee või posti teel aadressile Tartu mnt 85, 10115 Tallinn, Terviseamet või 

notari kaudu. 

Tegevusluba kehtib selle väljaandmisest alates viis (5) aastat ja selle väljastab Terviseamet. 

 Tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete reklaam 

3.15.1 Tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete kohta avaldatud informatsiooni 

hindamine reklaamiseaduse nõuetele vastavuse osas 

TAJO teostab reklaamiseaduses sätestatud tervishoiuteenuste reklaami keeldu puudutava sätte 

täimise osas kaebustepõhist järelevalvet. Kaebuste esitajaks on sageli konkurendid. Järelevalvet 

teeme koostöös Tarbijakaitse ametiga. 

TAJO viis läbi järelevalvemenetluse MTÜ S suhtes seoses Tarbijakaitseameti poolt edastatud 

teavitusega ajalehes Eesti Päevaleht 26.10.2015 avaldatud artiklist „Toitumisnõustaja kasseerib 

eestlastelt raha juba ammu ebateaduseks tunnistatud analüüside eest“.  

TAJO on seisukohal, et MTÜ poolt pakutavad analüüsid ainevahetushäirete väljaselgitamiseks 

ja toitumisnõustamisteenus ei ole käsitletavad tervishoiuteenustena. Vastavalt Eesti 

Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi hinnangule on seni avaldatud andmetele tuginedes 

leukotsütotoksiline test tõestamata efektiivsusega meetod, mistõttu ei ole see kasutatav 

diagnostilise testina ühegi haiguse diagnoosimisel.  

MTÜ kodulehel puudus informatsioon selle kohta, et antud teenuse näol ei ole tegemist 

tervishoiuteenusega ja leukotsütotoksiline test on tunnustamata meetod, millel puudub 

teaduslik alus. Sellest tulenevalt leidis amet, MTÜ kodulehel esitatud informatsioon võib 

tarbijaid eksitada. Juhindudes tarbijakaitse seadusest (TKS § 3 lg 2, § 4 lg 1, § 9 lg 1) koostas 

amet MTÜ -le märgukirja, milles juhtis tähelepanu vajadusele esitada kodulehel informatsioon 

selle kohta, et leukotsütotoksilise analüüsi näol on tegemist mittetõenduspõhise meetodiga ning 

pakutava teenuse näol ei ole tegemist tervishoiuteenusega. 

 

 Tervishoiuvaldkonna järelevalve analüüs  

3.16.1 Tervishoiuvaldkonna järelevalve piisavuse analüüsimine ning vajadusel 

ettepanekute tegemine 

Analüüsi teostamiseks saatis TAJO SOM-ile koopiad oma märgukirjadest ja menetlustest. 

Tagasisidet järelevalve piisavuse kohta saanud ei ole. Teadaolevalt plaanitakse Terviseameti ja 

Ravimiameti ühendamist. 
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 Töötervishoid 

3.17.1 Nõuded töötervishoiuteenuse osutamiseks  

TAJO viis läbi järelevalvemenetluse juhtumis, kus tööandja, kes oli sõlminud lepingu 

töötervishoiuteenuse osutajaga, kaebas, et teenust osutati tööandja ruumides. Menetluse käigus 

küsiti seisukohta SOM-ilt, kes oli arvamusel, et kui tervisekontrolli teostamine töötaja töökohas 

ei põhjusta tervisekontrolli puudulikku täitmist ega kahjusta töötaja tervist, võiks teatud osas 

uuringuid, näiteks rutiinseid tervisekontrolli uuringud, teostada ka ettevõttes kohapeal ning 

vajadusel suunata töötaja täiendavatele uuringutele. Seejuures peaks tervisekontrolli 

läbiviimiseks olema eraldi ruum ning tagatud peavad olema hügieenitingimused. 

Kuna menetluse käigus selgus, et teenuseosutaja kasutab mobiilse teenuseosutamise kohana 

matkabussi, mis ei vasta nõuetele, siis tegi amet teenusosutajale ettekirjutuse. Teenuseosutaja 

asus oma tegevust parandama, taotledes endale tegevusluba nii Tallinnas kui ka Tartus 

töötervishoiuteenuse osutamiseks. 

3.17.2 Tööandjate koolitamine 

Tööinspektsioon kaasas TAJO tervisekontrolli teemal toimunud teabepäevade esinejate hulka. 

Teabepäeva eesmärk oli kajastada töötajate tervisekontrolli korraldamise kõiki aspekte. 

Teabepäeval keskenduti tervisekontrolli nõuetele lähtudes olemasolevatest nõuetest, kus 

selgitusi jagasid tööinspektorid, töötervishoiuarstid ning järelevalvele keskenduvad 

terviseameti ametnikud. TAJO ametnikud tutvustasid Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis erinevates 

seadustes sätestatud nõudeid töötervishoiuteenuse osutamisele ning tõid näiteid järelevalve 

praktikast. 

 Kiirabi  

2015. aastal lisandus olemasolevale 95 kiirabibrigaadidele 7 õebrigaadi, Tallinnas 2-liikmeline 

randewoobrigaad (arstiga) ja Iisakul 2- liikmeline õebrigaad. Lisaks töötavad 24/7 SA Põhja-

Eesti Regionaalhaigla juures arstid, kes telemeditsiini vahendusel nõustavad õebrigaade ja 

kolmel saarel asuvaid esmaabiandjaid. 

2015. aasta lõpuks oli Eestis 102 kiirabibrigaadi. Arvestades juurde Tallinna randewoo- ja 

Iisaku brigaadid, oli Eestis kokku 104 brigaadi. Kiirabibrigaadid paiknevad Eestis 62 baasis. 

Uusi kiirabibaase avati 2015. aastal kuus: Tallinnas - kesklinna baas Suur-Ameerika 18, kus 

paikneb koos randewoo brigaadiga 5 brigaadi, Harjumaal- Sauel 1 brigaad, Pärnumaal- 

Häädemestes 1 brigaad, Valgas- teise asukohaga 1 brigaad, Iisakul- 1 brigaad. Võrus said 

kaasaegsed ruumid kaks Võru brigaadi. Varasemalt asus üks brigaad Võru haigla juures.  

Tulenevalt sellest, et 2015. aastal avati uued kiirabibaasid kontrolliti nende vastavust 

sotsiaalministri 25.01.2002.a määrusele nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks 

vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“, milledele vastasid kõik kiirabibaasid. 

Kontrollaktide põhjal koostati üks märgukiri kiirabikaartide täitmise mittevastavuse tõttu. 

Menetleti kuusteist (16) kaebust, neist üks (1) suunati TKE-sse. Kahel juhul koostati märgukiri, 

tehti üks ettepanek töö parendamiseks. Ülejäänud kolmeteistkümnel (13)  juhul puudusi ei 

tuvastatud. 
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3.18.1 Kiirabiosutajate personali kontroll vastatavalt kiirabi halduslepingule 

Eesmärgiga kontrollida SoM määruse nr 131 täitmist „ Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse 

nõuded ning tööjuhend” kontrolliti kõigi 11 kiirabibrigaadi pidaja kiirabi halduslepingu Lisa 6 

aruannete põhjal personaliga komplekteeritust. Näiteks kui  kiirabi halduslepingus oli sätestatud 

arstibrigaadid, siis pidi personali hulgas olema ka vastav koosseis arste. Kui lepingus olid 

õebrigaadid, siis pidi olema koosseisus ka vastav hulk erakorralise meditsiini õdesid, kes võivad 

määruse alusel õebrigaade juhtida. Samuti pidid vastavalt määrusele olema komplekteeritud 

kiirabibrigaadi teised liikmed ( õde või erakorralise meditsiini tehnik) ja kolmandad liikmed 

(erakorralise meditsiini tehnik või kiirabitehnik kes omab operatiivsõiduki juhtimise luba). 

2015.a lõpu seisuga töötas kiirabis 148 arsti, neist 75% osaajaga. Õdede arv suurenes seoses 

lisandunud brigaadidega 834-ni, neist täistööajaga töötas 66,3%. Õdede erialal töötas kiirabides 

kõige enam erakorralise meditsiini õdesid 54% ja intensiivravi õdesid 8,8 % .  Vaadates õdede 

jaotumist kiirabide lõikes selgus, et Põhja-Eesti kiirabibrigaadidel on  suur õdede- 

brigaadijuhtide defitsiit. Alarmsõidukijuhina töötavaid kiirabitehnikuid oli 462, neist 

täistööajaga töötas 75,3%. 

3.18.2 Kiirabibrigaadide nõutava komplekteerituse kontroll töögraafikute ja 

operatiivarvestuse teatiste alusel 

TAJO poolt kontrolliti kiirabibrigaadide isikkoosseisu ja operatiivarvestuse aluseks olnud 

kiirabibrigaadide aegu töögraafikute ja esitatud operatiivarvestuse teatiste võrdleval analüüsil 

kaks korda aastas. Menetlustoimingu eesmärk oli kontrollida kiirabibrigaadide vastavust 

„Haldusleping kiirabi osutamiseks” ja lepingu Lisa 3 punktile 2.2.1.3 ja  2.2.1, mille alusel 

kontrollitakse kiirabibrigaadi kohta esitatud operatiivarvestuse teatisi ja selle alusel 

rahaeralduste õigsust. Koostati menetlustoimingu aktid. Lahknevusi graafikute ja 

operatiivteatiste vahel ei tuvastatud. 

3.18.3 2014.a kiirabikaartide (kutsete) analüüs Kihnu-, Ruhnu- ja Vormsi saarel 

TAJO kontrollis Kihnu, Ruhnu ja Vormsi kiirabikaarte, mida täidavad esmaabiandjad. Koostati 

ülevaade esmaabiandjate kutsete arvust, sisust, abist, ravist, lõpptulemustest lähtuvalt. Saartel 

abi vajanud patsiendid on saanud head, kiirabinõuetele vastavat abi, mis kohapeal võimalik. 

Esmaabiandjad on lähtunud oma töös parimate ja kiireimate probleemide lahendamise 

võimalustest. Esmaabi on osutatud lähtudes kiirabi tegevusjuhiste põhimõtetest.  

3.18.4 Kiirabipidajate 2015 aasta koolitusplaanide analüüs 

TAJO kontrollis määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” § 8 lg 2 

täitmist, millest tulenevalt peavad arstid ja õed saama iga-aastaselt 60 tundi koolitust ja 

kiirabitehnikud sotsiaalministri määruse nr 131 järgi 40 tundi koolitust. 

Kõik kiirabibrigaadi pidajad olid planeerinud koolitusi vastavalt määrusele. Koolitustunde oli 

nõutust vähem nendel töötajatel, kes töötavad paralleelselt teise tööandja juures kus neid 

samadel alustel koolitatakse. Lisaks olid kiirabibrigaadide pidajad planeerinud sisekoolitusi, 

millede kohta oli märge koos teemadega, aga polnud veel täpsustatud konkreetseid osalejaid. 

Paljudele tööd alustavatele kiirabibrigaadi liikmetele oli planeeritud rohkem koolitusi kui 

määrus nõuab. Esmakordselt kontrolliti 2015.a töögraafikuid selles osas, et koolitusplaanis 

olnud koolitused pidid olema esitatud ka töögraafikutes. Eksimused olid ühel teenuseosutajal, 

kelle 1-3 tunniseid koolitusi graafikutes ei kajastanud. 
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3.18.5 Kiirabivarustuse kontroll põhi- ja varuautodel 

TAJO kontrollis pisteliselt kiirabibrigaadide vastavust 19. detsembri 2001. a määrus nr 131 

“Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“. Kontrolli eesmärgiks oli 

vaadata ja dokumenteerida, kas kiirabitööks nõutud vajalik varustus ja tagavaravarustus nii 

meditsiiniseadmete kui ka ravimite osas on olemas, kas varustus vastab nõuetele ja on 

töökorras. Kõikidel pisteliselt kontrollitud brigaadidel oli nõutud varustus olemas ja hulgaliselt 

vajalikku täiendavat varustust. 

3.18.6 Kiirabikaartide analüüs - teenuse vastavus kvaliteediindikaatoritele ja 

ravijuhistele 

Eesmärgiga kiirabiteenuse kvaliteeti parandada on TA sõlminud kiirabipidajatega  

„Haldusleping kiirabi osutamiseks” Lisa 2 “Kiirabiteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi 

sihttasemed“ lepingu, kus kvaliteedi sihttase ravijuhisele vastavuse osas peab olema vähemalt 

90%, kusjuures hinnata tuli iga kiirabikaardi puhul nii formaalset kui ka sisulist vastavust 

„Kiirabiteenuse kvaliteedistandard ja indikaatorid osutatud kiirabiteenuse kvaliteedi 

hindamiseks“ hospitaliseerimist eeldavatel ja mitte-eeldavatel juhtumitel. Nende alusel 

kontrollis TAJO ainult 2 teenuseosutaja paberkandjal kiirabikaarte, kuna 2015 aastal läksid 

kiirabid üle e-kiirabikaardile ja TA-l puudub juurdepääs elektroonilistele kaartidele. Märgukirja 

sai üks teenuseosutaja arstibrigaad, kelle kiirabikaardid ei vastanud 12,5% ulatuses nõuetele 

lubatud 10% asemel. 

 Meditsiiniseadmed 

3.19.1 Meditsiiniseadmeid puudutad kaebused 

Aasta jooksul esitati meditsiiniseadmete valdkonna kohta 20 kaebust. Kaebuste alusel alustati 

järelevalvemenetlus 16 ettevõtte suhtes. 11 juhul oli kaebus põhjendatud, 3 juhul osaliselt 

põhjendatud ja 6 juhul ei olnud kaebus põhjendatud. 2 menetlust on pooleli. Kaebuste alusel 

tehti 14 märgukirja, turult kõrvaldati 7 nõuetele mittevastavat seadet (neist 3 ettevõtet 

kõrvaldasid nõuetele mittevastavad seadmed vabatahtlikult). Kaks menetlust on pooleli 

ettevõtete vastulausete tõttu.  

3.19.2 Meditsiiniseadmete levitajate plaaniline inspekteerimine 

Meditsiiniseadmete levitajate inspekteerimise eesmärgiks oli vajadus, et levitajad hakkaksid 

oma kohustustele, mis tulenevad MSS ja TNVS rohkem tähelepanu pöörama. Nõuetele 

mittevastavad seadmed tuvastatakse juba levitusahela alguses, mis muudab järelevalve 

tegevuse efektiivsemaks. 

Järelevalvemenetlust alustati 19 ettevõtte suhtes (sh apteegid). 13 levitaja menetlus lõpetati, 3 

levitajale tehti märgukiri ja 3 menetlust on pooleli.  

3.19.3 Meditsiiniseadmete tootjate plaaniline inspekteerimine  

MSO alustas 2014. aastal turujärelevalve programmi meditsiiniseadmete tootjate üle Eestis. 

2015. aasta III-IV kvartalis nägi JO tegevuskava ette ühiseid inspektsioone MSO-ga 

meditsiiniseadmete tootjate juurde, et kontrollida ettevõtete tehnilist dokumentatsiooni ning 

kliinilisi hinnanguid. Meditsiiniseadmete tootjatele saadeti oktoobri keskpaigas uuesti 

meeldetuletus, et TA alustab kontrollkäikudega. 2015. aasta lõpuks oli planeeritud kontrollida 

umbes 15 tootjat. Koostatud on ka tegevuskava edasiste aastate jaoks. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=975205
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Plaaniline järelevalvemenetlus viidi läbi 12 ettevõttes. Kontrollimisel pöörati põhitähelepanu 

valmistatavate meditsiiniseadmete tehnilises failis olevatele dokumentidele. 9 tootjale tehti 

märgukiri, 1 ettekirjutus (vormistamisel), ühe ettevõtte suhtes menetlus lõpetati ning üks 

menetlus on pooleli. 

3.19.4 Hambaproteesidega kaasuvate juhiste nõuetele vastavus 

Terviseameti MSA (meditsiiniseadmete andmekogu) andmebaasis on hetkel 35 proteeside 

valmistaja andmed. 2015.aastal kontrolliti 11 hambaproteeside tootjat (osa tootjatest kontrolliti 

koostöös MSO-ga) ja järelkontroll tehti 3 ettevõttes. Ettevõtetes kontrolliti, kas valmistatavate 

hambaproteeside dokumentatsioon on nõuetekohane, kas valmistatavate toodete prototüübid on 

MSA-s registreeritud. Täiendavalt kontrolliti tellimusmeditsiiniseadmetega kaasuvaid 

kinnituskirju – kas kinnituskirjad on iga toote kohta koostatud. Järelevalvemenetluse käigus 

koostati 9 tootjale märgukiri. Kinnituskirjad olid reaalselt kasutusel vaid neljas ettevõttes, 

valmistatavad hambaproteesid olid MSA-s registreerimata 8 ettevõttel ja seadmete tehniline 

dokumentatsioon oli mittenõuetekohane 7 ettevõttel.  

3.19.5 Probleemsete hambaravikabinettide täiendav kontroll 2014. aastal teostatud 

sihtuuringu andmete alusel 

Aasta alguses analüüsiti sihtuuringu tulemusi ning koostati aruanne ning kokkuvõtted tulemuste 

kohta. Uuringu tulemuste põhjal alustasime hambaravi juhendi täiendamist. Juhendi 

täiendamisse kaasati Eesti Hambaarstide Liit, Hambaraviõdede Seltsing ning 

meditsiiniseadmete maaletoojad. Juhend valmis ning avaldati oktoobri kuus. Juhendit tutvustati 

hambaarstide päeval.  

Hambaraviga seotud menetlusi oli 2015. aastal 21. Kaebusi oli seoses hügieeninõuete 

eiramisega, ruumide ja seadmete nõuetele mittevastavusega ja tegevusloata tegutsemisega. 

Täiendavalt oli küsimusi hambaarstide pädevuse ning implanteerimise kohta. Sihtuuringu 

alusel algatati järelevalvemenetlus 15 ettevõtte suhtes ning järelkontroll tehti 4 ettevõttes. 2 

ettevõtet olid tegevuse lõpetanud. Märgukiri koostati 3 ettevõttele. Teised ettevõtted olid 

sihtuuringus avastatud mittevastavused kõrvaldanud.  

3.19.6 Varbatoed  

Aasta alguses peeti OÜ poolt Hiinast tellitud varbafiksaatorid tollis kinni, kuna EMTA-l oli 

kahtlus, et tegemist on nõuetele mittevastavate meditsiiniseadmetega. OÜ-le  tellitud kaupa 

tollist ei väljastatud. Ettevõte juht suunas ameti tähelepanu ka teistele ettevõtetele, kes sarnaseid 

tooteid Eesti turul levitavad. Selle informatsiooni alusel kontrolliti veel 4 ettevõtte poolt 

levitatavaid varbaortoose, mis kõik vastasid nõuetele ning millel oli olemas vajalik 

dokumentatsioon. Lisaks eelpool mainitud ettevõtetele kontrollis amet veel viite ettevõtet, kes 

levitavad varbaortoose internetiportaalides (Chilli.ee, Crazydeal.ee, niihea.ee, minuvalik.ee 

jne). Internetiportaalides levitatavate varbaortooside märgistus ega ka dokumentatsioon ei 

vastanud nõuetele ning nende levitamine ning reklaamimine keelati.  

Paralleelselt menetlustega teavitas amet EMTA-t meile teada olevatest ettevõtetest, kes 

turustavad Hiinast jm toodetud nõuetele mittevastavaid varbaortoose, et neile saabuvat kaupa 

tähelepanelikumalt kontrollida. Samuti on amet kodulehel teavitanud nii varbaortooside 

levitajaid kui ka tarbijaid ortoosidele kehtestatud nõuetest. 

Täiendavalt tuleks teavitada ka e-poode (nimetatud eespool), et nende poolt nõuetele 
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mittevastavate toodete reklaamimine on karistatav, kuna vastutus laieneb tegelikult ka 

internetipoodidele, kes ettevõtete toodete müüki vahendavad. 

Tehtud on 1 märgukiri, 1 ettekirjutus on vormistamisel, 3 ettevõtte suhtes menetlus lõpetati 

ning 3 menetlust on pooleli. 

4 TAJO mitteplaanilised tegevused aastal 2015 

 Glaukoomiravimite preparaadipõhine väljakirjutamine 

TAJO analüüsis Eesti Haigekassa retseptikeskuse poolt väljastatud andmeid 2014.aasta IV 

kvartali kohta oftalmoloogide poolt glaukoomi raviks väljakirjutatavate ravimite suhtes, mis 

sisaldavad toimeaineid timolool+dorsolamiid, dorsolamiid, timolool+latanoprost ja 

latanoprost. Nimetatud toimeaineid sisaldavaid ravimeid on Eesti ravimiturul nii 

originaalravimeid kui geneerikuid.  

Preparaadipõhiste ravimite väljakirjutamised nimetatud ajavahemikul olid alati arsti poolt 

põhjendatud. Preparaadipõhiselt väljakirjutatud retseptidel olid välja toodud meditsiinilised 

põhjendused, miks eelistatakse just seda preparaati (näit.: koostoime ravim, allergia 

lisaainetele, patsiendi eelistus, parim ravitulemus, arsti valik jne.) 

Kuna glaukoomi ravi vajavad enamjaolt vanemad inimesed, kes tarvitavad sageli teisigi 

erinevate organsüsteemide ravimeid, on üks oluline põhjus preparaadipõhise ravimi 

väljakirjutamisel ravimite koostoime sobivus. Samuti on põhjuseks ka patsiendi eelistus 

tarvitada harjumuspärast ja head ravitulemust andvat ravimit. Kuna kõnealuste ravimite (nii 

originaalravimite kui geneerikute) hinnad on patsientidele taskukohased (hinnavahe 

originaalravimi ja odavama geneeriku vahel on marginaalne) ning lisaks on võimalikud ka 

ravimisoodustused, ei eelista patsient alati odavamat geneerilist ravimit, vaid soovib saada 

kindlasti toimivat maksimaalset ravitulemust. Nägemist parandavate ja säilitavate ravimite 

pealt kokku ei hoita. 

Üldarstiabi osutajad, kes väljastavad glaukoomi raviks eriarsti poolt väljakirjutatud ravimite 

korduvretsepte, eriarsti otsust ei muuda ning kui retsept on varem kirjutatud preparaadipõhine, 

siis kirjutab ka perearst välja preparaadipõhise ravimi. 

Üldjuhul eelistavad oftalmoloogid toimainepõhise retsepti väljakirjutamist. Preparaadipõhiselt 

kirjutatakse välja dorsolamiidi või latanoprosti sialdavatest glaukoomiravimitest umbes 30 % 

Timolool+latanoprost või timolool+dorsolamiidi kombinatsiooni sisaldavatest 

glaukoomiravimitest kirjutatakse preparaadipõhiselt välja umbes 60%. 

Andmete analüüsimisel selgus, et suurtes oftalmoloogiakeskustes töötavad arstid kirjutavad 

preparaadipõhiseid ravimeid välja absoluutarvult küll suhteliselt rohkem, ent see on 

põhjendatav patsientide suurema hulgaga ning haigusjuhtude komplitseeritusega. Samas on 

proportsionaalne suhe preparaadipõhistelt ja toimainepõhistelt väljakirjutatud  retseptide vahel 

suurtes silmakeskustes ja väiksemates kabinettides sarnane.  

Samuti ilmnes, et üksikud oftalmoloogiajakabinettides töötavad arstid kirjutasid uuritud 

toimeainete osas välja ainult preparaadipõhiseid ravimeid. TAJO tegi 4-le oftalmoloogile 

märgukirja eesmärgiga juhtida arstide tähelepanu vajadusele kirjutada eelistatult välja 

toimainepõhiseid ravimiretsepte. 



24 

 

 Pildipank 

Pildipangaga on liitunud kõik suured haiglad jt tervishoiuteenuse pakkujad. Kohustuslikuks 

muutus see 01.09.2014, kuid osad liitusid siiski alles 01.01.2015. 

WEB1000 on tänaseks suletud, kuna AKI leidis, et andmekaitse seisukohast pole piisavalt 

turvaline olukord, kus parooli omav töötaja sai vaadata kõiki WEB1000 arhiveeritud uuringuid 

hoolimata sellest, millises raviasutuses need teostati ja kas vaatajal oli patsiendiga mingi seos. 

Loodud on uus DIACOM-lahendus, mis on integreeritud haiglate infosüsteemidega (TÜK ja 

ITKH – eHL-süsteem (NORTONi loodud), teistes tervishoiuasutustes - ESTER3, LIISA). 

Need infosüsteemid välistavad topelt-identifitseerimise: kui on olemas õigus haigla 

infosüsteemis patsiendi terviseandmete vaatamiseks, siis Pildipank usaldab seda ja on võimalik 

pääseda ligi ka piltdiagnostikas (ükskõik millisest haiglast) arhiveeritud materjalile. Süsteem 

on turvaline ja salvestatud materjali saavad vaadata need tervishoiutöötajad, kes patsiendiga 

mingil moel seotud. 

Kui keskset infosüsteemi ei ole (näit. mõned perearstid vt. väiksemad asutused), siis on vajalik 

logida end Pildipanka väljastatud kasutajatunnuse abil. Pildipank kontrollib eelnevalt, kas 

inimene omab Terviseameti registrite alusel õe või arsti koodi ja tegevusluba. Probleem on 

nende tervishoiutöötajatega, kes tegelevad patsiendiga, teevad uuringuid või protseduure, aga 

seni ei ole TTKS alusel tervishoiutöötajad (näit. füsioterapeudid, radioloogiatehnikud vms. 

Seejuures, tervishoiutöötajate nimekirja muutmise ettepanek on seni seisnud haridus- ja 

teadusministeeriumi otsuse taga – praktiliselt oli positiivne vastus, aga 2015. aasta alguses on 

konkreetse vastusega venitatud. Seni uut infot pole tulnud.  

On olnud ka olukordi, kus tegevusloa uuendamisega on jäädud hiljaks ja tegevusluba on  

kaotanud kehtivuse. Sellisel juhul ajutiselt Pildipanka ei pääse. 

Pildipangal ei ole vahet, kas minnakse süsteemi läbi haigla infosüsteemi või TIS-i: kui õigus 

on süsteemi pääseda, siis Pildipank usaldab seda antud õigust ja topelt pole vaja enda õigust 

parooliga tõestada. Praktiline katsetus digipildi nägemiseks TIS-is tehti juba 2007. aastal. TIS-

is peaks olema näha, kas mingi uuring on tehtud ja link, kust seda näeb, aga automaatselt TIS-

i süsteemis siiski pilti ei näe.  

Pildipank on tasuline. Nõukogu sõlmib haiglatega lepingud eraldi, ent hinnakiri on ikkagi ühtne 

ning nö. kulupõhine. Nõukogu, kes hinna kehtestab, koosneb haiglate ja Pildipanga ning 

ministeeriumi esindajast (ministeeriumist hetkel hr. Aaviksoo). Riik kompenseerib 25 senti iga 

uuringu pealt s.t. et Pildipank esitab raviasutustel arve, kus iga uuring on 25 senti odavam, kui 

kulupõhiselt tegelikult. Uuring võib koosneda 1-2 ülesvõttest, aga ka tuhandetest, st. 

kompenseeritav summa ei sõltu  uuringu mahust. 

 AKI foorumi töörühm 

Koostöös E-tervise sihtasutuse ja AKI-ga alustas 2015. aastal tööd Terviseandmete Kaitse 

foorum, milles TAJO osaleb vajadusel konsultandina. Väljatöötamisel on koostöös RIK-i, AKI 

ja ETSA-ga kava, kuidas kontrollida ja aidata tagada isikuandmete kaitse üldarstiabi osutajate 

kasutuses olevas tark- ja riistvaras. 
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 Sihtuuring “Laste ennetav tervisekontroll kuni 7-aastastel lastel” 

Sihtuuringus osales 154 perearsti, uuring oli anonüümne ja enamasti valikvastuste ning 

kommenteerimis/täpsustamise võimalustega.  

Kuigi valdav osa perearstidest hindas, et ühenädalase vastsündinud lapse tervisekontroll toimub 

õigeaegselt ja ainult 30,1% vastanutest leidis, et see toimub hilinemisega, siis EHK-st saadud 

andmete alusel toimub vastsündinu ennetav tervisekontroll perearsti või pereõe juures oluliselt 

hiljem, kui sotsiaalministri 06.01.2010 määrus nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate 

tervishoiutöötajate tööjuhend“ lisas toodud ajakava seda ette näeks. Mitmed perearstid 

märkisid, et lapsevanemad külastavad esimestel elukuudel sünnitusmaja pediaatreid ja 

seepärast ei tule perearsti vastuvõtule, visiidi hilinemise põhjuseks võib olla ka asjaolu, et uuest 

vastsündinust saab perearstikeskus teada hilinemisega.  

Automaatset vastsündinu määramist ema perearsti nimistusse ei pidanud 68,2% vastanutest 

erinevatel põhjustel vajalikuks, sagedasem põhjus, miks perearstid lapse automaatset määramist 

ema perearsti nimistusse ei poolda, oli asjaolu, et automaatsel määramisel ei saa perearst 

informatsiooni, et uus nimistu liige on juurde tulnud. Samal ajal on amet pidanud ise määrama 

lapsi perearsti nimistusse, sest vaatamata laste kindlustuskaitse olemasolule ei ole 

lapsevanemad avaldust lapse perearsti nimistusse võtmiseks esitanud. 31,8% leidsid, et vajalik 

oleks vastsündinu määramine automaatselt ema nimistusse, sellisel juhul on laps koheselt 

perearsti vaateväljas ning vajadusel saab lapsevanem perearsti vahetada. 

Ennetava tervisekontrolli koduvisiidina vs praksises teostamise valikud vajaksid läbiarutamist 

ja selgitustöö tegemist. Praktikas juurdunud tavad erinevad lähtuvalt perearsti tegutsemise 

kohast: Koduvisiiti tegid ja pidasid seda oluliseks just maapiirkondade ja väljaspool Tallinna 

tegutsevad perearstid, samas pealinna perearstid teostasid lapse esimese tervisekontrolli 

reeglina oma praksises ning sel eesmärgil koduvisiite ei teostatud, laste profülaktilist 

tervisekontrolli teostamist koduvisiidi käigus peeti ebavajalikuks. Selline oluline erinevus 

teenuse osutamisel tähendab erineva kvaliteediga tervishoiuteenust. 

Seega võime ütelda, et vastsündinu esimene visiit perearsti juurde hilineb. Samuti ei ole 

perearstile alati selge laste ennetava koduvisiidi eesmärk ja vajalikkus. Hõlmatus laste ennetava 

tervisekontrolliga väheneb lapse vanuse suurenedes, põhjuseks võib pidada vanemate vähest 

teadlikust ennetava tervisekontrolli vajalikkusest ja ajakavast.  

Enamik uuringus osalenud perearste leidis, et neil on probleeme immuniseerimiskava 

täitmisega — põhilised probleemid seisnesid lapsevanemate keeldumises oma lapse 

vaktsineerimisest või sooviti lükata immuniseerimisi edasi. Perearstide arvates on nii ennetava 

tervisekontrolli kui ka immuniseerimiste paremaks teostamiseks vaja lapsevanemaid teavitada 

ja koolitada. Riigipoolseid koolitusi vajaksid vastanute arvates ka perearstid, seda eelkõige 

terve lapse ennetavate tervisekontrollide teostamise osas ning juhul kui immuniseerimisi tuleb 

teostada teistel aegadel, kui immuniseerimiskavas ettenähtud. 

Oluline on, et iga laps jõuaks õigeaegselt perearsti vastuvõtule ning lapse sotsiaalsed ja 

hariduslikud erivajadused saaksid varakult avastatud. See tähendab aga tihedamat koostööd 

sotsiaal- ja haridussüsteemiga. Osad perearstid hindasid senist koostööd nende valdkondadega 

ebapiisavaks. 

Seega laste ennetava tervisekontrolli paremaks toimimiseks on vajalik laiapõhjaline 

diskussioon, kuhu on haaratud erinevad tervishoiuteenust osutavad või korraldavad, 
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sotsiaalvaldkonna eest vastutavad ja tervishoiualast haridust andvad asutused. Sihtuuringus 

saadud tulemuste alusel esitas amet ettepanekud kuidas muuta tänast olukorda tõhusamaks 

SoM-le, EHK-le, TÜ Peremeditsiiniõppetoolile ja EPS-le. 

Käesoleval aastal toimub SoM juures koduvisiitide läbiviimise teemal arutelu, kavas on 

uuendada vastavaid juhendeid. Koduvisiitide ja laste ennetava tervisekontrolliga seonduvad 

tegevused on SoM tööplaanis sellel aastal kajastatud. 

 Hoolekandeasutuses teenuse ohutuse kontrollimine 

Sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS)  § 16 lg 1 järgi on hoolekandeasutus päevaselt või 

ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav 

hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Tegemist on nö 

„üldhoolekandeteenusega“, mida tuleb eristada ööpäevaringsest erihooldusteenusest. Päevaselt 

või ööpäevaselt tegutseva hoolekandeasutuse asutamiseks ja teenuse osutamiseks ei ole 

tegevusluba nõutav .Samuti ei sätesta SHS otsesõnu, kelle pädevuses on järelevalve teostamine 

hoolekandeteenuste osutamise üle sellises asutuses. 

Terviseameti järelevalve käigus TTKS § 60 lg 1 alusel on tuvastatud mitmed probleemid 

hoolekande teenuste osutamisel nii omavalitsustele kuuluvates kui ka eraõiguslikes ööpäevastes 

hoolekandeasutustes. Iga sellise avastatud juhtumi puhul alustab Terviseamet 

rahvaterviseseaduse (edaspidi RTerS) alusel riiklikku järelevalvemenetlust § 4  lg 1 ja lg 10  

alusel ja Tarbijakaitseseaduse (edaspidi TKS) § 9 lg1 alusel, mis sätestavad järgmist: 

1) inimene ei tohi ohustada teise inimese tervist oma otsese tegevusega või elukeskkonna 

halvendamise kaudu; 

2) teenuste osutamine majutus-, spordi-, puhke-, laste-, õppe-, tervishoiu-, isikuteenindus- 

ja hoolekandeasutustes ei tohi kahjustada tervist; 

3) kaup ja teenus peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel 

ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt 

õigustatult eeldab. 

Probleem on laiem ja puudutab nii riikliku järelevalve ülesannet täitvaid asutusi (Terviseamet, 

Sotsiaalkindlustusamet, Ravimiamet), kui ka omavalitsusi ja maavanemaid. 

 Tervishoiuteenuste osutamise korraldamine avalikel üritustel 

Kohalike omavalitsuste üksuste haldusterritooriumil korraldatavatel avalikel üritustel 

pakutakse mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas tervishoiuteenuseid (veresuhkru ja kolesterooli 

taseme mõõtmist, EKG tegemist jm). Omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil toimuvate 

avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. 

Juhul kui ülal nimetatud teenuste osutamise tingimused ei vasta kehtestatud nõuetele, võivad 

need kujutada külastajatele terviseohtu. 

Terviseamet teostab järelevalvet tervishoiuteenuste osutamise nõuetele vastavuse üle. Seetõttu 

teavitasime kohalike omavalitsuste üksusi sellest, millistele alljärgnevatele nõuetele peavad 

vastama avalikel üritustel pakutavad tervishoiuteenused ja tervishoiuteenuste osutajad.  

Tervishoiuteenust võib osutada vastava kvalifikatsiooniga/koolitusega tervishoiutöötaja, kes on 

registreeritud Terviseametis. Andmed registreeritud tervishoiutöötajate kohta on kättesaadavad 

aadressilt http://mveeb.sm.ee/Tervishoiutootajad/. Vastavalt kehtestatud nõudele, võib 

tervishoiuteenust osutada ainult tegevusloal märgitud kohas (konkreetse tegevuskoha 

http://mveeb.sm.ee/Tervishoiutootajad/
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aadressil). Erandina on tervishoiuteenuse osutamine lubatud ka väljaspool tegevuskohta – 

näiteks haige kodukülastuse ajal. Samal põhimõttel on lubatud osutada tervishoiuteenust ka 

avalikel üritustel. Selle ohutuse eest vastutab üritust korraldav ettevõtja. 

Enne avalikul üritusel tervishoiuteenuse osutamise loa andmist peab kohaliku omavalitsuse 

üksus nõudma tervishoiuteenuse osutamise luba taotlevalt ettevõtjalt järgmiste andmetega 

avalikul üritusel tervishoiuteenuse osutamise kirjeldust: 

1) täpset nimetust, millist tervishoiuteenust soovitakse osutada; 

2) millised tervishoiutöötajad (nimeliselt) teenust osutavad, milline on nende 

kvalifikatsioon ja kas nad on registreeritud Terviseametis; 

3) millised on külastajate võimalikud ohud ja terviseriskid tervishoiuteenuse osutamisel 

antud kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil korraldataval avalikul üritusel; 

4) millised meetmed on tervishoiuteenuse osutaja rakendanud võimalike ohtude ja 

terviseriskide ennetamiseks ning vajadusel kannatanule abi andmiseks; 

5) kas ja kuidas teavitab tervishoiuteenuse osutaja avaliku ürituse 

külastajaid/tervishoiuteenuse saajaid tervishoiuteenuse osutamisega seotud ohtudest ja 

terviseriskidest; 

6) milliseid meditsiiniseadmeid kasutatakse tervishoiuteenuse osutamisel 

(meditsiiniseadmel peab olema CE märgistus ja riskiklassi number) ning kas sellele on 

tehtud perioodiline tehniline hooldus/kontroll. 

5 Väliskoostöö 

 European Union Network for Patient Safety and Quality of Care 

2012.a on käivitunud uus projekt European Union Network for Patient Safety and Quality of 

Care (PaSQ), milles TA osaleb koostööpartnerina. PaSQ konverentsid/nõupidamised annavad 

lisainformatsiooni selle valdkonna arengu kohta EL liikmesriikides, võimaldavad vahetada 

kogemusi omavahel. Eesti tervishoiuteenuste osutajad võivad õppida rohkem teiste riikide 

kogemustest.  

12.-13.03.2015 toimus Brüsselis projekti  European Union Network for Patient Safety and 

Quality (PaSQ) viimane nõupidamine, mis oli pühendatud projekti tegevuste analüüsimisele ja 

tulevaste tööplaanide arutamisele. Nõupidamisel osalesid projektiga seotud liikmesriikide 

esindajad, EK, WHO, OECD ja teiste patsiendi ohutusega ja tervishoiuteenuste kvaliteediga 

tegelevate asutuste esindajad (kokku 160 inimest). 

PaSQ projekt on saavutanud püstitatud eesmärke ja loonud väga hea informatsiooni vahetamise 

platvormi, mille kaudu võib otsida juhendeid, kontakte, osaleda seminaridel ja veebinaridel 

tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendi ohutuse teemal. Kahjuks ei ole EK projekti 

jätkamiseks raha eraldanud,  kuid on lootust saada finantseerimist alates 2016.a. Peamised 

PaSQ saavutused on avalikustatud kodulehel  http://www.pasq.eu/ . 

Niek Klazinga (Head of the Health Care Quality Indicators (HCQI) Project, OECD) juhtis 

tähelepanu projekti käigus väljatöötatud indikaatoritele ja nende alusel tehtud kokkuvõtetele 

http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance.htm  

Tähelepanek – mitte eraldada tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendi ohutuse indikaatoreid 

ja nende mõõtmist riskianalüüsist – sellega peab tegelema üks asutus 

http://www.pasq.eu/
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance.htm
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http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/ev_20150211_co04_en.pdf . 

Kuna 2015 aastal on peamine EK prioriteet HTA (Health Technology Assesment), siis PaSQ 

projekt plaanib esitada oma ettepaneku EK–le patsiendi ohutuse valdkonna arenguks 2016.a. 

 Euroopa Komisjoni patsiendi ohutuse ja teenuse kvaliteedi töögrupp 

Koosolek, mis toimus 11.02.2015 oli pühendatud järgmistele teemadele: 

1) Eelmise kohtumise protokolli ja päevakava kinnitamine; 

2) Komisjoni ettekanne 2015 tööplaani kohta ja arutelu; 

3) PASQ projekti töögrupi nr 7 töö kokkuvõte – jätkusuutlikkus; 

4) WHO ettekanne seoses minimaalse informatsiooni mooduliga (MIM); 

5) Euroopa Meditsiini Agentuuri ettekanne ravimite kõrvaltoimetest raporteerimise 

juhendi eelnõu kohta tuginedes töögrupilt saadud tagasisidele; 

6) EUMUSC.NET projekti tulemuste esitlemine; 

7) SMPE elukestva õppe uuringu esitlus. 

Koosoleku peamiseks eesmärgiks oli esitleda komisjoni poolt koostatud 2015 tööplaani 

eelnõud ja saada osalejatelt mõtteid ja kommentaare selle osas.  

Koosolek, mis toimus 12.06.2016 oli pühendatud järgmistele teemadele: 

1) Eelmise kohtumise protokolli ja päevakava kinnitamine; 

2) Komisjoni ettekanne 2015 tööplaani avaliku konsultatsiooni kohta ja arutelu ja 

järgmiste tegevuste otsustamine; 

3) Kokkuvõte Health system Performance Assessment group (HSPA) tegevustest; 

4) Järjepidev professionaalne areng ja patsiendi ohutus; 

5) WHO ettekanne seoses minimaalse informatsiooni mooduliga (MIM); 

6) Ettekanne pilotprojektist enesehooldamise süsteemide edendamisel; 

7) Ettekanne Euroopa rinnavähi teenuste kvaliteedi tagamise skeemist; 

8) Perearstiabi teenuste kvaliteet ja maksumus Euroopas; 

9) Ülevaade rahvusvahelisest uuringust: kvaliteedi rahastamine tervishoius. 

Koosoleku peamiseks eesmärgiks oli kokku võtta tagasiside  komisjoni poolt koostatud 2015 

tööplaani eelnõule  ja otsustada, millised saavad olema töögrupi järgmised tegevused  

Põhjamaade konverents 

Põhjamaade järelevalve asutuste kongressi 01.10.2015 esimese päeva plenaaristungitel arutati 

järelevalve korraldamist ja efektiivsuse mõõtmist. Soome uue valitsuse poolt Valvirale seatud 

peamised eesmärgid on vähendada bürokraatiat ja minna proaktiivsele järelevalvele: 

enesekontrolli juurutamine tervishoiuteenuste osutajate juures, järelevalve teostamine 

riskianalüüsi alusel.  

Järelevalve efektiivsuse mõõtmiseks on plaanis kasutada järgmisi indikaatoreid: 

1) Kui palju personali töötab haiglas; 

2) Kas enesekontroll on juurutatud; 

3) Kas tervishoiuteenuste osutaja kasutab elektroonseid süsteeme patsientide andmete 

salvestamiseks; 

http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/ev_20150211_co04_en.pdf
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4) Kaebuste arvu vähendamine; 

5) Personali oskused. 

Indikaatorid peavad olema avalikud ja stabiilsed. Konverentsi ettekannetega saab tutvuda 

järgneval lingil: http://www.confedent.fi/tillsyn2015/program2/ . 

 

 EPSO konverentsid 

5.3.1 EPSO 19. konverents 

EPSO 19. konverents oli pühendatud regulatsioonide ja inspektsioonide hindamisele erinevates 

EPSO liikmesriikides. 

Käsitletavad teemad olid järgmised: 

1) Euroopa standardiseerimis süsteemi arengud; normide ja meetodite diskussioon 

Euroopas; 

2) Rahvusvahelise tervishoiuteenuste kvaliteedi ühenduse (The International Society for 

Quality in Health Care ISQua) hindamiskogemuste jagamine; 

3) Järelevalve efektiivsus; 

4) Kosova TAIEX projekt: Kosovo professionaalse tervise inspektsiooni suunas TAIEXi 

ja EPSO Euroopa partnerite toel; 

5) EPSO praktilised küsimused. 

 

5.3.2 EPSO 20. konverents 

E.Pilt, J.Varjas ja M.Muzõtsin osalesid 29.-30.09 EPSO 20. konverentsil Helsingis. 

EPSO konverentsi peamisteks teemadeks olid: järelevalve asutuste reorganiseerimine ja uued 

väljakutsed, töö meediaga, tervishoiu elektrooniliste süsteemide järelevalve ja järelevalve 

efektiivsus ning selle mõõtmine. Esinesid Soome, Norra, Rootsi, Inglismaa, Itaalia ja Bulgaaria 

kolleegid. 

Enamikes riikidest eksisteerib tsentraalne järelevalve asutus, mis rakendab ühtsete meetmete 

juurutamist, vastutab järelevalve töö koordineerimise ja analüüsi eest. Regionaalsed või 

kohalikud asutused töötavad iseseisvalt (erinevad kogemused, koolitused, lähenemine). 

Praktiliselt iga riik arutab, kuidas vähendada kohalike asutuste arvu. 

Peamised arengusuunad: 

1) kontrollida tervishoiu asutusi valikuliselt, kõigile anda tagasisidet; loodud ühtne 

keskus, mis analüüsib erinevate järelevalve asutuste poolt kogutud 

informatsiooni (Rootsi); 

2) arendada ressursside jaotust, arendada ennetavat järelevalvet, sh haiglate 

enesekontrolli (Soome); 

3) ühendada mitut maakonda (kuue kaupa) mitteametlikesse regionaalsetesse 

keskustesse (NORRA); 

4) standardite väljatöötamine, andmete kogumine ja analüüs, kontroll ja tagasiside 

(Itaalia) 

http://www.confedent.fi/tillsyn2015/program2/
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5) tsentraalne järelevalve süsteem, peamine rõhk on haiglate kvaliteedisüsteemide 

arengule ja indikaatorite analüüsimisele (Bulgaaria); 

6) EPSO meedia töörühm analüüsib järelevalve asutuste koostööd meediaga – 

peamine ettepanek, et on vaja alati reageerida meedia pöördumisele ja 

võimalusel anda neile informatsiooni menetluse käigu kohta ning avaldada 

otsust (sama reegel kehtib Eestis). Kolme aasta jooksul tehtud töö kohta valmis 

uurimustöö koos soovitustega. Töörühm tegi ettepaneku uurida ka järelevalve ja 

sotsiaalmeedia suhteid ja toimimismudeleid; 

7) Uus EPSO töörühm hakkab tegelema järelevalve asutuste töö efektiivsuse 

mõõtmise metoodikaga. Esinesid Soome, Abu Dhabi ja Uus Meremaa   

esindajad. Abu Dhabi ja Uus Meremaa omandavad hästi arendatud tervishoidu, 

kuigi efektiivsuse mõõtmine on nende jaoks samuti uus teema, millega nad 

hakkasid tegelema; 

8) EPSO E-tervise järelevalve töörühm hakkas tööle ja Eesti (ettekanne lisatud) 

ning Rootsi rääkisid oma kogemustest. Eestis on kõige rohkem kogemusi 

võrreldes teiste põhjamaadega. 

Ettekannetega saab tutvuda järgneval lingil http://www.epsonet.eu/helsinki-2015.html . 

http://www.epsonet.eu/helsinki-2015.html

