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Terviseamet – aprill 2015 

 

Terviseameti järelevalveosakonna 2014 a tegevuse kokkuvõtte: 
tervishoiuteenuste alane järelevalve 

Sissejuhatus 

Terviseameti järelevalveosakond (edaspidi TAJO) tegeleb kahe valdkonna –  tervishoiuteenuste 
ning toote- ja kemikaaliohutuse järelevalvega.  

Järelevalvet tervishoiuteenuste  osutajate üle teostasid 11 inspektorit ja nõunik, kelle 
tööülesandeid jaotati järgmiselt: 

• kiirabi teenuse järelevalve (sh Terviseameti ja kiirabiteenuse osutaja vahel sõlmitud 
lepingu järelevalve) - 1 inspektor, 

• meditsiiniseadmete järelevalve -2 inspektorit, 
• üldarstiabi järelevalve - 3 inspektorit, 
• muu tervishoiuteenuste järelevalve - 5 inspektorit. 

 

I Ülevaade Terviseameti järelevalveosakonna plaanilisest tegevusest 

1. 2014 laekunud avalduste ja kaebuste analüüs 

2012 -2014 JO-le laekunud avaldused ja kaebused 

 2012 2013 2014 
Kinnipidamisasutused 82  58   43 
Teised                               197    188                      212 
Kokku   279                    246                    255 
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Kaebuste struktuur muutus vähemal määral. 

2014.a oli võrreldes varasemaga rohkem  kaebusi/avaldusi üldarstiabi osutamise suhtes. 
Kaebused kinnipidamisasutustest vähenesid. Kaebuste/avalduste alusel avastati ilma 
tegevusloata tervishoiuteenuse osutamise juhtumeid. Ühe asutuse tegevusluba tühistati. 

Terviseameti (TA) poolt koostati kaebuste/avalduste alusel 16 ettekirjutust, neist üks 
kiirabiteenuse osutajale, kaks perearstidele, kuus eriarstiabi teenuse osutajatele ja seitse 
meditsiiniseadme seaduse rikkumise kohta. Tehti 43 märgukirja/ettepanekut ning ühel korral 
viidi läbi väärteomenetlus ning tehti arstile trahv kiirmenetluses mittelubatud ravimi 
väljakirjutamise kohta. 

Tervishoiu Kvaliteedi Ekspertkomisjonile saadeti osutatud tervishoiuteenuste kvaliteedi kohta 
hinnangu saamiseks edasi 10 avaldust/kaebust. 

 
2. Ravijärjekordade sihtuuringu analüüsi tulemuste arutelu ja vajaduspõhine 

kontroll EHK, TA ja HL esindajate osavõtul 
 
TA teostas sihtuuringu eesmärgiga kaardistada olukord, kas tervishoiuteenuse osutajad 
osutavad teenuseid kooskõlas seadusandluses sätestatuga. 

TA saatis uuringu jaoks küsimustiku 18 haiglavõrgu arengukava haiglatele ning üheksale Eesti 
Haigekassa valikupartneritele oftalmoloogia ja endokrinoloogia erialadel.  

Küsimustikule vastasid 22 asutust. Nendest 2 piirkondliku haiglat, 4 keskhaiglat, 11 üldhaiglat 
ja 5 Haigekasse valikupartnerit oftalmoloogia ning endokrinoloogia erialadel.  

Sihtuuringu kokkuvõte: 

1. Patsientidel puudub teave, millised on erinevad võimalused eriarstide ravijärjekorda 
registreerimisel ja paljudel juhtudel ka oskus neid otsida. 

2. Regulatsiooni väljatöötamisel tuleb regulatsioon sõnastada selliselt, et CITO patsiendi 
kohtlemine on selgelt eristatav võimalikust korruptsioonist. 

3. Uus väljatöötatav regulatsioon peaks lahti kirjutama, kuidas patsient esimesel pöördumisel 
registreeritakse ja kuidas ta pääseb ravijärjekorda juhul, kui ta pandi nö ravijärjekorra 
ootejärjekorda. 

 
 

4. Tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete kohta avaldatud informatsiooni hindamine 
reklaamiseaduse nõuetele vastavuse osas. 

Koostöös Tarbijakaitseametiga menetles TAJO reklaamiseaduse nõuete rikkumisi.  TA nõudis 
eksitavate reklaamide eksponeerimise lõpetamist meediaväljaannetelt ja –agentuuridelt.  

5. Rakkude, kudede ja elundite käitlemise eeskirja täitmise kontroll 

TA teostab  riiklikku järelevalvet rakkude, kudede ja elundite eemaldamise ja siirdamisega 
tegelevate eriarstiabi osutajate poolt vastavalt õigusaktides sätestatud raku, koe või elundi 
eemaldamise või siirdamise nõuete järgimise üle. 
Uuringu tulemusel jõudsime järeldusele, et rakkude, kudede ja elundite käitlemine ja selleks 
tegevusloa saamine on Eestis rangelt seadusandlike aktidega reguleeritud. Kõigi kunstliku 
viljastamise tegevusluba omava 5 asutuse tegevuses on teatud erisusi, alates sellest, et ITKs’ 
tegeletakse ainult partnerannetusega ja kõik protseduurid ja analüüsid teostatakse haiglas; 
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LTK’s toimub rakkude hankimine ja siirdamine, aga rakkude analüüs ja käitlemine on 
koostööpartneri OÜ BioEximi labori ülesanne; mõlemas erahaiglas AS Nova Vita Kliinik ja 
AS Kliinik Elite’s teostatakse analüüsid Quattromed HTI Laborid OÜ’s ning muud 
käitlemisprotsessid haiglates endis, TÜK’is teostatakse analüüse vajadusel Quattromed HTI 
Laborid OÜ’s ja spermadoonorlust ei toimu, rakud saadakse teistelt asutustelt. Teenusosutajate 
poolt esitatud dokumentide loetelust selgub, et iga protsess ja tegevus kunstliku viljastamise 
raames on reguleeritud sätestatud nõuete alusel asutuses vastu võetud ja kinnitatud juhenditega.   
Edasiseks TA eesmärgiks on kohapealsed kontrollid veendumaks, et  asutused  juhinduvad 
kunstlikku viljastamist teostades olemasolevatest juhenditest ja dokumenteerivad toiminguid 
vastavalt nõuetele. Samuti kaardistada olukord teistes siirdamisega seotud valdkondades.  
 
6. Koostöös peremeditsiini osakonnaga üldarstiabi puudutavate kaebuste iseloomu 

kaardistamine ja analüüs 

TAJO peremeditsiini vaneminspektorid menetlesid 60 üldarstiabi kvaliteeti ja kättesaadavust 
puudutavat avaldust või kaebust. Osa laekunud kaebustest käsitlesid perearsti ja patsiendi 
vahelisi suhtlemisprobleeme, mis kuuluvad võlaõigusseaduse reguleerimisalasse ning TA ei saa 
nendesse sekkuda, vaid võib anda TA poole pöördunud kodanikule juhiseid edaspidiseks 
tegevuseks või perearsti vahetamiseks. 

Perearsti poolt osutatud ravi sisulise kvaliteedi suhtes otsuse vastuvõtmiseks puudub TA-l 
seadusandlik pädevus ning sellised kaebused edastatakse Tervishoiu kvaliteedi 
ekspertkomisjonile. 

Kaebuste lahendamise käigus on aga ilmnenud probleemid üldarstiabi teenuse 
kättesaadavusega, mis eelkõige tähendab seda, et perearsti tegevuskohaga pole võimalik 
sidevahendite teel (telefoni või e-posti vahendusel) ühendust saada. Põhjuseks tavaliselt üksi 
teenust osutavate perearstide ja –õdede suur töökoormus, mis ei võimalda neil pidevalt 
helisevale telefonile vastata. Samuti on mõistetav ja põhjendatud patsientide kannatamatus 
vastamist oodates. Nimetatud probleemidele on TAJO lahenduse leidnud sageli 
telefonimenetluse vahendusel ning sellised kaebused üldjuhul ametlikuks kaebuseks ei 
formuleeru ning arvuliselt aruandluses ei kajastu. Kuna probleem on muutunud igapäevaseks 
just 2014.a. lõpust, on TA peremeditsiini järelevalve 2015.a tööplaani kavandanud sellele 
püsivamate lahenduste leidmise. 

 

7. Koduõendusteenuse järelevalve 

Ajavahemikus 01. aprill kuni 01. oktoober 2014 viidi läbi kontrolltoimingud üheksa 
koduõendusteenuse osutaja suhtes. Kontrollisime asutusi, kellel on koduõendusteenuse 
osutamise tegevusluba, kuid mis teenust tegelikult ei osuta. Soovisime uurida, mida siis 
tegelikult tehakse. Sihtgrupiks olid endised FIE-d, kes on nüüd ennast ümber vormistanud 
osaühinguteks töötajate arvuga kuni 10 inimest. 

Kaks teenuse osutajat lõpetasid tegevuse, kui said aru, et TA tahab neid kontrollida ja tutvuda 
dokumentatsiooniga.  

Kolm koduõendusteenuse osutajat osutavad teenust hooldekodus ja nende põhitegevuseks on 
ravimite jagamine kuni 300-le kliendile. Kui hooldekodus on kellelgi probleeme muu 
tervisehädaga, siis hooldekodu kutsub teise koduõendusteenuse osutaja, kes lahendab selle 
probleemi. Muu terviseprobleemi lahendaja on kindlasti  haigekassa lepingupartner.  
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Kaheksal teenuse osutajal puudus haigekassa leping. Kolmel asutusel on leping sõlmitud 
AS Hoolekandeteenustega, mida rahastab Sotsiaalkindlustusamet. Ühel asutusel on sõlmitud 
leping Tallinna linna Sotsiaalametiga. Üks asutus osutab tasulist teenust, kolm asutust ei ole 
teenust alustanud. 

Tuvastasime, et koduõendusteenuste sildi all osutatakse muid teenuseid, mis ei ole loetletud 
määruses nr 55 § 4 lg 5. 

Näiteks on internetis teave Marju Karin OÜ kohta, mis pakub kortsudest vabanemise teenust 
Botox-i ja täitesüstide abil. Kontrolli kartuses tühistas asutus koduõendusteenuse tegevusloa.  
Õhku jäi küsimus: kas kortsudest vabaneti koduõendusteenuse tegevusloa varjus? 

Tuvastasime, et AS Kordamed teostab alkoholi mürgistusravi. Kas see on koduõendusteenus? 
Lähtudes koduõendusteenuse printsiipidest ilmselt on, kuna õendushooldusteenus peab 
vastama kliendi vajadustele. Samas määrus sellist õendushooldustoimingut ei loetle. 

Tuvastasime, et koduõendusteenuse osutajad, kes osutavad teenust hooldekodus, ei 
dokumenteeri teenust seadusest lähtuvalt. Koduõendusteenuse osutajad sisestavad kõige vähem 
andmeid e-tervise andmebaasi, kvaliteedimäärust täidetakse osaliselt. 
 

 
8. Radioloogiateenuse kaardistamine  

 
Meditsiinis osutatavate tervishoiuteenuste valdkonda kuulub üha arvestatavama osana 
radioloogia, kus teenuse kvaliteedinõuete vastu eksimine võib põhjustada olulisi terviseriske. 
Välja selgitamaks radioloogiliste uuringute rakendamise praktikat ning tuvastamaks 
kordusuuringute teostamise põhjuseid viis TAJO 2014.a. läbi sihtuuringu. Uuringu tulemusena 
kaardistati ka meditsiiniradioloogias töötav personali koosseis ja koolitustase. Sihtuuringu 
valimi moodustasid 42 teenuseosutajat, kes ameti registrite – ja tegevuslubade büroo andmetel 
omavad  tegevusluba radioloogiateenuse osutamiseks. 

Sihtuuringu eesmärgiks oli lisaks teistele valdkonda puudutavatele küsimustele välja selgitada, 
kas tervishoiuteenuse pakkujad näevad radioloogiaõdede ja radioloogiatehnikute töös erinevust 
ning kas nende vastutus ja ülesanded uuringute ja raviprotseduuride läbiviimisel on analoogsed. 

Sihtuuringu tulemustest lähtuvalt esitas TA ettepaneku sotsiaalministeeriumile lisada  
tervishoiutöötajate registrisse kantavate isikute loetellu ka radioloogiatehniku eriala.  

9. Tervise infosüsteemi kasutuselevõtmise korraldamise kontroll.  

TAJO koostas 2014. aasta alguses ringkirja kõigile üldarstiabi osutajatele, kus rõhutati 
teenuseosutaja seadusandlikku kohustust TISi patsiendi terviseandmeid edastada. 

Järelevalvemenetluste läbiviimisel teostati TIS-i järelepärimised, et tuvastada üldarstiabi 
osutajad, kes ei edasta TIS-i patsientide terviseandmeid, edastavad vähe või ebaregulaarselt.  

Tervishoiuteenuste osutajad, sealhulgas perearstid, on 2014.a. jooksul oluliselt aktiivsemalt 
edastanud patsientide terviseandmeid TIS-i, kuid seni ei ole siiski võimalik rääkida toimivast 
ja oma eesmärki täitvast andmebaasist.  

 
10. Dokumenteerimise ja andmete elektroonilise sisestamine ning e-tervisesse edastamise 

kontroll  E-tervise Sihtasutusest ja SKA-st saadud andmete alusel.  
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TAJO ja Sotsiaalkindlustusamet (SKA) algatasid 2014.a. algul koostööprojekti, mille 
eesmärgiks oli hõlbustada SKA poolt puude- ja püsiva töövõime kaotuse (PTK) 
ekspertiisitaotluste menetlemist. 
Seoses PTK ja puude määramise ekspertiisidega omab SKA ligipääsu patsiendi terviseseisundit 
kirjeldavatele andmetele TIS-is. Juhul, kui terviseandmed TIS-is puudusid või paberkandjal ei 
esitatud terviseseisundi kirjeldust (TSK), edastas SKA info TAJO-le ning TAJO võttis ühendust 
kõnealuse arstiga (perearst, psühhiaater vms.). Põhilised põhjused, miks TSK oli arsti poolt 
õigeaegselt saatmata, olid järgmised: patsient ei olnud pöördunud arsti poole, taotlusele oli 
märgitud vale arst, TSK-taotlus oli edastatud valele aadressile, arst oli TSK unustanud SKA-le 
saatmata, andmed olid edastatud TIS-i, aga polnud tehnilistel põhjustel SKA töötajatele 
kättesaadav. SKA poolt TAJO-le edastatava info maht oli väga suur ja kuna puudus 
seadusandlik alus sellelaadse järelevalvetegevuse algatamiseks TAJO-s, osutus tegevus 
ebaefaktiivseks ning selline koostöövorm ei õigustanud ennast.  
 
11. Ühisjärelevalved AKI-ga edastatud andmete kvaliteedi tõstmiseks. 

TAJO ja AKI teostasid koostöös 2014.a. jooksul 3 (kolm) kontrollkäiku konkreetsete 
perearstide tegevuskohtadesse, kontrollimaks delikaatsete isikuandmete edastamise ja 
säilitamise tavasid (elektrooniline ja paberkandjal eksisteerivad tervisekaardid jms). 
Kontrollkäigud näitasid, et üldarstiabi teenuseosutajad on E-Tervise Infosüsteemiga liidestunud 
ja omavad võimalust andmete edastamiseks. 

 
12. Paberretseptide kasutamise põhjuste kontroll narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 

väljakirjutamisel. 

Ravimiamet pöördus 2013 a. lõpul TA poole kaebusega selle kohta, et dr X kirjutab retsepte 
välja paberkujul. Ravimite digitaalne väljakirjutamine on oluline, kuna takistab ravimite 
väljaostmist isikute poolt, kellele ravimid ei ole tegelikult välja kirjutatud. OÜ Arlando 
klientide puhul on apteegi sõnul selgunud, et tihti ostab ravimeid välja keegi teine.  

Terviseameti järelevalvemenetlus päädis ettekirjutuste koostamisega nii OÜ-le kui ka dr X-le, 
kelle puhul tuvastati paberkujul retseptide väljastamist. Osasid retsepte säilitas arst allkirja ja 
pitsatiga, mis pole nõuetekohane. Mõningatel juhtudel oli arst välja kirjutanud psühhotroopseid 
ravimeid korraga rohkem kui 120 tabletti, mis on keelatud tegevus. Tervisekaardid olid täidetud 
puudulikult, Tervise infosüsteemi ei saadetud kõiki nõutavaid dokumente. 
Järelkontroll tuvastas, et arst hakkas väljastama digiretsepte.  

 
OÜ Arlando puhul tuvastati teenuse osutamine ruumis, millel polnud tegevusluba. Esitamata 
olid  osad tervishoiustatistika ja majandustegevuse aruannetest, samuti polnud edastatud kõiki 
dokumente  Tervise infosüsteemi. Koolitusnõuded olid täitmata.   
 

 
13. Metadoon asendusravi kontroll. 

Terviseamet kontrollis koos Ravimiametiga metadoonasendusravi teenuse osutamist 2014 
aastal AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja OÜ Tervisekeskus Elulootuses. 

Metadoonasendusravi osutajatel oli olemas tervishoiuteenuste tegevusluba ambulatoorse 
psühhiaatriateenuse osutamiseks. 
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Metadoonasendusravi teostamiseks on  teenuseosutajatel leping Tervise Arengu Instituudiga 
(TAI), teostatakse ka tasulist metadoonasendusravi. Vastavalt TAI lepingule ja eeskirjale 
peavad patsiendid käima iga päev keskuses kohapeal saamas neile määratud metadooni annust.  

Kontrollimisel selgus, et igapäevaselt tegeleb patsientidega meditsiiniõde, vajadusel 
psühholoog ja sotsiaaltöötaja. Ravile võtmise otsustab ja metadooni annuse määrab vastav 
komisjon. Annust muudetakse vastavalt vajadusele, annuse muutjaks on olnud ka  üldarst (OÜ 
Tervisekeskus Elulootus) ja meditsiiniõde (SA Lääne-Tallinna Keskhaigla). Vajadusel antakse 
metadooni patsientidele kaasa. Tavaliselt ei anta kaasa rohkem kui kaheks päevaks. Siiski 
mõnel juhul anti kaasa ka rohkemaks kui kaheks päevaks. Kaasa andmise otsuse tegi 
psühhiaater, mitmel korral ka teised töötajad. Kontrollimise päeval anti tasulist metadooni 
kaasa patsiendi ütluse alusel, kontrollimata määratud annust (OÜ Tervisekeskus Elulootus). 
Lisaks metadoonile antakse patsiendile ravimit amitriptiliin (Lääne-Tallinna Keskhaigla). 
Puudus töökorralduslik dokument ravimite kaasaandmise kohta. 

Lisaks saime andmeid, et arsti vastuvõtud toimuvad erineval aadressil ühel ja samal ajal. Kuna 
psühhiaatreid on vähe, kes tahavad tegeleda metadoonasendusraviga, lepib asutus arsti 
visiitidega, mis arstile sobib. Järelikult ei ole arsti otsused alati arsti omad vaid teiste 
meditsiinitöötajate omad, kes tegelevad ka metadoonasendusravi osutamisega. Palju probleeme 
lahendatakse telefonitsi ja arst allkirjastab otsuse hiljem. 

     
14. Vereteenistuskabinettide järelevalve 

Järelevalve eesmärgiks oli veenduda, et Eesti haiglate verekabinettides toimib verekäitlemine 
vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Samuti soovisime saada ülevaadet, kas verekäitlemine 
vastab  patsiendiohutuse nõuetele.   

• Transfusioonireaktsioonide jälgimiseks on Eestis sisse seatud aruandluskohustus, mille 
kohaselt kõik tervishoiuteenuse osutajad esitavad vastavad andmed Ravimiametile 
vähemalt kord aastas. Ilmnes, et arstide poolt verekabinettidele edastatud 
transfusioonireaktsioonide teatised ei jõua verekabinettidest verekeskustesse, et 
viimased saaksid need saata verevalvsuse teatistena Ravimiametisse. Verevalvsuse 
teatiste arv on oluliselt väiksem haiglates registreeritud transfusioonireaktsioonide 
arvust. 

• Kohalike haiglate puhul ei täideta täies mahus määruses sätestatut, kuna seal ei toimu 
aktiivset transfusiooniravi. Ilmselt on ebamõistlik nõuda vastava personali ja kõigi 
ruumide ning seadmete olemasolu, kui vere käitlemist tuleb ette ainult erandlikes 
olukordades. 

• Valmisolekunõue erakorraliseks verekogumiseks on vananenud, kuna verekeskused 
töötavad väga operatiivselt ja efektiivselt ning selleks vajalikud vahendid kohalikes 
haiglates aeguvad. Erandiks on geograafiliselt isoleeritud haiglad (Saaremaa ja 
Hiiumaa), kuhu transport võtab rohkem aega. Tuginedes eeltoodule, leiab TA, et 
määruses nr 103  sätestatud nõuded vajavad kaasajastamist. 

• EVI võimalusi kasutavad sihtuuringus osalenud haiglatest (24) ainult 8. TA teeb 
ettepaneku EVI kasutamiseks haiglatele, kes seda veel juurutanud ei ole. 

• Haigla kvaliteedisüsteem peaks kindlasti hõlmama ka verekäitlemise osa. 
 
TA teeb sotsiaalministeeriumile ettepaneku määruse nr 103 läbivaatamiseks ja 
kaasajastamiseks vastavalt Eestis kujunenud olukorra vajadustele. 
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15. EPSO pilootprojekti rakendamine välisekspertide osavõtul 

Ohjeldusmeetmete rakendamise ulatuse ja metoodika analüüsimiseks Eesti tervishoiuteenuse-  
ja sotsiaalhoolekandeasutustes viis TAJO läbi EPSO pilootprojekti, mille raames külastati koos 
välisekspertidega ajavahemikul 31.03-04.04.2014 erinevaid TTO ja SHK teenuseid osutavaid 
asutusi ning vesteldi personali ja patsientide/klientidega. Tegemist on valdkonnaga, mis vajab 
edasist laiapõhjalist diskussiooni ning täpsemat regulatsiooni. Pilootprojekti tulemusi tutvustati 
teenuseosutajatele Tallinnas ja Tartus läbi viidud teabepäevadel. Pilootprojekti analüüsist 
valmis ravimitega ohjeldamise diskussioonidokument, mis edastati SoM-le.  

Pilootprojekti käigus tõlgiti eesti keelde EPSO ohjeldusmeetmete rakendamise raamistik ja 
abimaterjal alternatiivsete meetodite rakendamise kohta. Need materjalid on kättesaadavad TA 
kodulehel http://www.terviseamet.ee/tervishoid/abiks-tervishoiutoeoetajale.html.  
 
16. Preparaadipõhiste ravimite väljakirjutamine 

TA riikliku järelevalve organina kontrollis ravimite väljakirjutamisele sätestatud nõuete 
täitmist, pöörates peatähelepanu  retseptide  väljakirjutamisele kas toimeaine või 
preparaadipõhiselt.  

Kontrolli eesmärgiks oli muuta arstide poolt kasutatavat ravimite väljakirjutamise praktikat. 
Toimeainepõhiste retseptide väljakirjutamine on oluline, kuna aitab vähendada riigi poolt 
tehtavaid kulutusi ravimitele ja ka patsientide omaosalust ravimite eest tasumisel. 

Üldjuhul  võiks ja peaks arst ravimeid välja kirjutama toimeainepõhiselt. Preparaadipõhiselt 
võib arst ravimeid välja kirjutada ainult siis, kui ta konkreetse preparaadi paremas ravitoimes, 
vähemates kõrvaltoimetes jne tõesti veendunud on.   

2013. aastal edastas EHK TA-le andmeid kardioloogide, sisearstide ning psühhiaatrite kohta, 
kes kirjutavad põhjendamatult palju ravimeid välja preparaadipõhiselt. TA saatis seepeale 
saadud andmetele tuginedes tervishoiuteenuste osutajatele märgukirju, kus juhtis tähelepanu 
seadusenõuetele ning haiglate puhul ka vajadusele rakendada asutusesisene kontrollmehhanism 
ravimite liigse preparaadipõhise väljakirjutamise vähendamiseks.    

Mitmed tervishoiuteenuste osutajad, kes TA märgukirjale vastasid, möönsid, et etteheide 
liigsele preparaadipõhisele ravimite väljakirjutamisele võib olla põhjendatud ning lubasid senist 
praktikat parandada. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et üldreeglina kirjutavad arstid retsepte  välja toimeainepõhistena, 
kuid uskumus, et originaalravimitel on parem toime, on visa kaduma. 

 
17. Sundravi järelevalve  

2014.a esitati TA-le SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku sundravi osakonnas ravil viibivate 
isikute poolt 5 kaebust, milles viis järelevalveosakond läbi järelevalvemenetluse. Kaebuste sisu: 
rahulolematus määratud ravimitega, rahulolematus eriarstiabi kättesaadavusega ja eriarstiabi 
kvaliteediga, sundravi lõpetamise alused, aga samuti sundravil viibivate patsientide ohutuse 
küsimus.  
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18. Töötervishoiu järelevalve 

Töötervishoiu valdkonnas esitati TAJO-le 2014 aastal 6 kaebust. Kaebustega tekkivaid ja muid 
töötervishoiuvaldkonnaga seonduvaid küsimusi arutatakse töötervishoiubürooga.  
Töötervishoiubüroo on väljendanud seisukohta, et uusi tegevusloa saanud teenuseosutajaid 
peaks kontrollima ja ühtlasi võiks toimuda teenusepakkujate regulaarne kontroll. Enamikke 
töötervishoiu teenusepakkujaid on TAJO regulaarsete kontrollide käigus juba kontrollinud.  
Piiratud ressursi tingimustes eelistab TAJO tegeleda juhtumitega, kus on põhjust kahtlustada 
mingit nõuetele mittevastavust või probleemkohta. 
 
19. Meditsiiniseadmete järelevalve 

2014.a. kontrolliti 78 ettevõtet: 6 tootjat, 27 haiglat, 7 tervishoiuteenuse osutajat, 5 levitajat, 19 
apteeki ja 14 hambaraviettevõtet (siia ei ole arvatud hambaarstide sihtuuringus kontrollitud 
hambaraviasutusi). Turult (kasutusest) kõrvaldati 13 meditsiiniseadet.  

Kontrolltoimingud 

1) Levitajad - Kontrolliti 5 ettevõtet. Mittevastavusi avastati 2 ettevõttes. Märgukirju tehti 
kahele ettevõttele.   

2) Apteegid - Kontrolliti 19 apteeki. Mittevastavusi avastati 11 apteegis. Apteegis avastatud 
mittevastavuste alusel pöörduti seadmete levitajate poole. 

3) Haiglate ohuvalvsussüsteemi sihtuuring - Sihtuuringu raames kontrolliti haiglasisese 
ohuvalvsussüsteemi olemasolu ja selle kasutamist.. Täiendavalt kontrolliti, kas toimunud 
ohujuhtumite teave on TA-le edastatud.  Kontrolliti 27 haiglat. Ohujuhtumeid oli registreeritud 
kolmes haiglas. Ohujuhtumite menetlemise ja TA-le edastamise protseduurid olid olemas 12 
haiglas, TA kontaktisikud olid määratud 21 haiglas. 15 haiglal oli haiglasisene ohujuhtumite 
menetlemise protseduur olemas. Sihtuuringu raames koostas ohujuhtumite haiglasisese ja TA-
le edastamise protseduurid 15 haiglat. Sihtuuringu raames seoti kõik kontrollitud haiglad MSA* 
andmebaasiga (Valga Haigla ei soostunud MSA andmebaasi oma andmeid kandma). 

Sihtuuringu läbiviimisega samaaegselt kontrolliti ka haiglate seadmete nõuetele vastavust 

4)  Haiglad - Kontrolliti 27 haiglat. Nõuetele mittevastavusi avastati 11 haiglas, ettekirjutusi 
tehti ühele,  märgukirjad 10 haiglale. Põhilised rikkumised: seadmete tehniline hooldus oli 
tegemata, nõuetele mittevastavate seadmete kasutamine. 

5) Ettevõtted -  Meditsiiniseadmete järelevalve 2014.a üheks ülesandeks oli teavitada Eestis 
meditsiiniseadmeid levitavaid ettevõtteid, et kõikidest Eestis turule lastud uutest seadmetest 
tuleb TA-d teavitada. TA saatis levitajatele vastava märgukirja. Ühtlasi kontrolliti, kas uued 
kasutuses olevad seadmed on MSA andmebaasis).  
Kontrolliti 3 tootja turule lastud I riskiklassi meditsiiniseadmete tehnilisi faile. Kokku 
kontrolliti 13 seadme dokumentatsiooni. Avastatud puuduste osas piirduti suulise märkusega.  

6) Hambaraviettevõtted - Kontrolliti 14 hambaraviasutust. Mittevastavusi avastati 10. 
Ettekirjutus tehti ühele ja märgukirjad 9 ettevõttele.  Põhilised mittevastavused: nõuetele 
mittevastavate seadmete kasutamine, seadmete tehnilise hoolduse tegemata jätmine ja seadmete 
kasutusjuhiste puudumine.   

 

* MSA andmebaas võimaldab elektroonselt TA-le edastada toimunud ohujuhtumeid, leida Eesti turul olevaid meditsiiniseadmeid ja hoida 
seal haigla meditsiiniseadmete andmebaasi. 
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7) Tervishoiuteenuse osutajad - Kontrolliti 7 ettevõtet. Mittevastavusi avastati kõigis 
kontrollitud ettevõttes. Märgukirju tehti 4. Ühel juhul suunati mittevastavused lahendamiseks 
Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile. Kahe ettevõtte menetlus on pooleli.   

8) Kaebused - 2014.a. esitati 12 meditsiiniseadmeid hõlmavat kaebust, neist 10 oli 
põhjendatud. Kaebuste alusel kontrolliti 11 ettevõtet,  üks kaebus suunati SOM 
ekspertkomisjoni. Kaebustest lähtuvalt koostati 2 märgukirja,  vabatahtlikult kõrvaldati turult 
viis seadet, seadme reklaam korrastati ühel juhul.  

 
20. Kiirabiteenuse osutamise järelevalve 2014.a 

Kiirabiteenuse järelevalve eesmärgiks oli ja on kiirabi ühetaolise kättesaadavuse, kvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse tagamine.  

TAJO kontrollis kiirabi arstide ja õdede koolitusnõuete täitmist; hindas kiirabikaartide 
formaalset ja sisulist vastavust; kontrollis kiirabi varustuse ja tagavaravaustuse olemasolu, seda 
nii meditsiiniseadmete kui ka ravimite osas, hindas varustuse nõetele vastavust ja töökorras 
olekut. Lisaks vaadati üle töötajatega komplekteeritus ja olemasolevad kiirabibaasid. 

Koolitusi oli üldjuhul planeeritud vastavalt määrusele. Kiirabikaartide kontrollimise järel 
koostati aktid, mis edastati kiirabipidajatele, kus oli näha iga kiirabitöötaja kaardi täitmise 
puudused indikaatorite ja kiirabi ravijuhiste põhimõtete osas. Esitati üks märgukiri 
kvaliteedistandardi mittetäitmise osas.  

Kõik kiirabiautod olid varustatud nõuetekohaselt või oli varustust isegi rohkem kui nõutud. 
Kõigil põhiautodel oli olemas lisaks nõutule: kandetoolid, külmakast või külmik külmade 
infusioonilahuste hoidmiseks, luunõelad nii lastele kui täiskasvanutele, kõritorud erinevad 
suurused, krikotüreotoomia komplektid, ühekordsed põiekateetrid ja püsikateetrid. Enamikul 
brigaadidel olid  CO andurid. Lisa perfuusorid olid Pärnu brigaadidel. CPAP maskid SA PERH 
ja Tartu Kiirabil, SA PERH nutitelefonid, kõrvaklapid. Mõnedele märgukirjadele üksikute 
ravimite puudumise tõttu reageeriti koheselt, puudus kõrvaldati.  

Enamik kiirabibaase vastas sotsiaalministri määruse nõuetele. Eriti korralikud ja ruumikad olid 
uued avatud baasid: Haabersti, Mahtra, Keila, Jüri, Rapla, Rakvere, Tapa, Viljandi, Türi, Paide, 
Jõgeva brigaadidel. 

Kiirabibrigaadidele on iseloomulik arstide arvu vähenemine ( 145 arsti), õdede arv 2014.a 
samuti näiliselt vähenes (774 õde), aga tulenevalt asutuste liitumisest töötavad õed nüüd 
rohkem ühes asutuses, mida kinnitab täistööajaga töötavate õdede arvu suurenemine. Õdede 
erialal töötas kiirabides kõige enam erakorralise meditsiini õdesid 56,8% ja intensiivravi õdesid 
7,3%, seega kokku oli töötajaid, kes võiksid brigaadi juhtida 64,1%.  Vaadates aga õdede 
jaotumist kiirabide lõikes selgus, et mõnel teenusepakkujal on juba praegu ja tõenäoliselt ka 
tulevikus õdede- brigaadijuhtide defitsiit. 

 

 


