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Kokkuvõte Terviseameti järelevalveosakonna 2013. a 

peamistest tegevustest 

 

Terviseamet teostab riiklikku järelevalvet peaaegu 40 seaduse alusel. Ameti 
järelevalveosakonna olulisimateks tegevusvaldkondadeks on järelevalve tervishoiuteenuse 
osutajatele sätestatud nõuete täitmise ja meditsiiniseadmete üle. Tegevusi viiakse enamasti 
läbi kinnitatud plaani alusel.  
 
2013 olid suuremateks kavandatud järelevalve valdkondadeks: üldarstiabi osutajate 
tegevuskohtade kaardistamine tegevuslubade väljastamiseks; üldarstiabi teenuse kvaliteet; 
PsAS § 144 lg 1 alusel sätestatud nõuete täitmine; iseseisev koduõendusteenus; 
koolitervishoid tervishoiuteenuse osutaja poolt ametile esitatud dokumentatsiooni ning 
tegevuse vastavus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse nõuetele; sihtuuring 
preparaadipõhiste versus toimeainepõhiste ravimite väljakirjutamine psühhiaatrite, sisearstide, 
kardioloogide ja perearstide poolt; kordusuuring hüpertensiooniravimite väljakirjutamise 
kohta; terviseinfosüsteemi (TIS) kitsaskohtade väljaselgitamine ja süsteemikasutajate poolt 
tervishoiuteenuse dokumenteerimine; kiirabiteenused, meditsiiniseadmed, tervishoiuteenuste 
reklaam, tervisetõendite väljastamine, töötervishoid ja muu. 
 
Igal aastal teeb elu plaanidesse omi korrektiive. 2013. aastal kerkis fookusesse avalikku huvi 
tekitanud psühhotroopsete ainete ülemäärase väljakirjutamise teema, mis vajas viivitamatut 
tähelepanu ja kiireid lahendusi. Samuti tervishoiuteenustele sarnaste teenuste osutamine 
apteekide poolt ning ilu- ja isikuteenuste piiritlemine tervishoiuteenustest.  
 
Alljärgnev lühikokkuvõte järelevalve tööst käsitleb üldsusele enam huvipakkuvaid teemasid. 
 
Oluliseks allikaks järelevalve jaoks vajaliku informatsiooni saamisel on terviseametile 
laekuvad kaebused ja avaldused. 2013. a sai terviseamet 246 avaldust ja kaebust, milliste sisus 
ja valdkonna osas eelnevate aastatega võrreldes olulisi muutusi ei olnud. Küll aga vähenes 
kaebuste üldarv. 
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Tabel nr 1 2011 - 2013 JO-le laekunud avaldused ja kaebused: 
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Saabunud kaebustest osa käsitlevad arsti ja patsiendi vahel teenuseosutamise käigus tekkinud 
probleeme (suhtlemine, ebaõige ravi osutamine või kohase ravi osutamata jätmine, vaidlused 
diagnoosi üle ning ravivigade  kindlakstegemine, dokumenteerimiskohustuse täitmata jätmise 
tuvastamine, kahju hüvitamine), mis kuuluvad võlaõigusseaduse reguleerimisalasse. Oluline 
on teada, et terviseamet ei saa arsti – patsiendi vahelisse suhtesse sekkuda, vaid suunab ameti 
poole pöördunu lahenduse leidmiseks raviasutuse poole. Täpsem informatsioon ameti 
kodulehel. 
 
Ravi sisulist kvaliteeti puudutavad  avaldused edastab järelevalveosakond edasi 
Tervishoiuteenuse Kvaliteedi Ekspertkomisjonile või antakse patsiendile soovitus pöörduda 
sinna omal initsiatiivil. 

Alates 2013. a jaanuarist kuulub terviseameti pädevusse üldarstiabi korraldamine ja ka  
järelevalve üldarstiabi osutamise üle. Üldarstiabi osutajatel oli 2013. aasta jooksul  kohustus 
esitada terviseametile taotlus tegevusloa saamiseks. Järelevalveosakond kontrollis koostöös 
terviseameti talitustega 477 üldarstiabi osutaja ruume, kasutatavate sisseseadete ja 
meditsiiniseadmete vastavust erinevates õigusaktides sätestatud nõuetele. Jõudsime selle 
tööga lõpuni  detsembris.  Majandussseaduse üldosa seaduse kohaselt peavad üldarstiabi  
tegevusload olema väljastatud 1. juuliks 2014.  
Tegevusloa taotlustega seotud kaardistamise tulemusena saadi ülevaade üldarstiabi osutajate 
tegevuskohtade olukorrast. Järelevalve käigus leidis kinnitust vajadus reorganiseerida 
üldarstiabi teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.  
 
Viidi läbi kaks sihtuuringut üldarstiabi osutajate hulgas, et välja selgitada, kas laste ennetava 

tervisekontrolli läbiviimine perearstikeskustes on kehtiva määruse kohaselt praktiliselt 

võimalik ning mis takistab perearstil töö efektiivsemaks korraldamiseks palgata teist pereõde. 
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Teise pereõe palkamine perearsti poolt oma hallatava nimistu paremaks teenindamiseks takerdub 

enamasti majanduslike küsimuste taha – perearsti eelarves pole selleks piisavalt vahendeid või 

tegevuskoha ruuminõuded ei võimalda lisatööjõudu palgata. 2014. a on Eesti Haigekassa lubanud 

suurendada toetust, mis on mõeldud teise pereõe palkamiseks. Sihtuuringu käigus ilmnes teinegi 

probleem: pädevat pereõde ei ole alati kusagilt võtta, eriti maapiirkondades. 

Koduõendusteenuse vallas tehti järelevalvet teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse osas 
Saaremaal ja Lääne-Virumaal. Selgus, et selle teenuse saamiseks on järjekord, kuid üldjuhul, 
lähtudes abivajaja probleemist,  reageeritakse väga kiiresti juba probleemi ilmnemise päeval. 
Haigla või perearsti praksisega otseselt seotud koduõendusteenuse osutajate eeliseks on 
patsienti puudutava meditsiinilise informatsiooni kättesaadavus, mis tagab kvaliteetsema 
teenuseosutamise ja võimaldab vajadusel kiiresti reageerida patsiendi seisundi muutustele 
ning korrigeerida koostöös arstiga patsiendi ravi ja hooldust.  
Puudusi esines koduõendusteenuse osutamist kajastavate andmete edastamisel 
terviseinfosüsteemi.  
 
2013. a jooksul viidi Eestis läbi kiirabireform, mille puhul oli ette teada, et mitmed 
kiirabiteenuse pakkujad vahetuvad. Nende teenuseosutajate puhul, kelle puhul oli selge, et 
nad ei osutu valituks järgmiseks lepinguperioodiks, võis tajuda käegalöömise meeleolusid. 
 
2013. a hindas järelevalve koostöös Eesti Haigekassaga eriarstiabi ravijärjekordade pikkust 
oftalmoloogia, endokrinoloogia, neuroloogia ja ortopeedia erialadel Tallinna haiglates. 
Uuritud erialade spetsialistidele registreerunud patsientide järjekordade pikkus ületas 
enamasti haigekassa nõukogu 11.01.2013 otsusega nr 5 sätestatud järjekorra 
maksimumpikkuse. Selgus, et 10-12% esmastest haigetest ei ilmu vastuvõtule. Eriarsti 
visiidiks vajalikud uuringud/analüüsid on eelnevalt tehtud 60% patsientidest ja 20% 
patsientidest lahendatakse küsimus ühe konsultatiivse visiidiga. Perearstile täiendavate 
uuringute läbiviimiseks patsienti üldjuhul tagasi ei saadeta. 
Haiglate tasulistele vastuvõttudele registreerumisel amet tervishoiuteenuste kättesaadavusega 
probleeme ei täheldanud. Samas ei lühenda selline teenus ravijärjekordi.  
Selgus, et kõik haiglad hoiavad ravijärjekorda registreerumise võimaluse avatuna piiratud aja. 
Järjekorda registreerumise ajaline piirang on haiglate osas erinev ning sõltub erialast. Sellise 
töökorralduse eesmärgiks on vältida pikast ooteajast tingitud mitteilmumist arsti vastuvõtule. 
Haiglate hinnangul on järjekorra maksimumpikkuse ületamise põhjuseks enamasti rahalise 
ressursi ning tööjõu puudus. 

Ettepanekud ravijärjekordade optimeerimiseks edastati nii haigekassale kui ka 
sotsiaalministeeriumile. 
 
Möödunud aastal viisime läbi järelevalve andmete tervise infosüsteemi edastamise  üle, mille 
käigus juhtisime erinevate tervishoiuteenuste osutajate tähelepanu vajadusele täita andmete 
edastamise kohustust. Suured teenuseosutajad on loonud tingimused andmete edastamiseks, 
probleeme tuvastasime väiksemate teenuseosutajate poolt andmete edastamisel. Järelevalve 
toimub E-tervise Sihtasutusest järelepärimise alusel saadud andmete põhjal, vahetu ligipääsu 
süsteemile loodame saada aastal 2015. 
 
Alates 01.01.2014 alustas Sotsiaalkindlustuse amet sarnast koostööd Terviseametiga, kes 
teostab riiklikku järelevalvet TIS-i andmete edastamise kohustuse täitmise üle ja Andmekaitse 
Inspektsiooniga, kes omab laialdast kogemust andmebaaside järelevalve andmekvaliteedi 
tagamise eesmärgil 
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2013. a viisime läbi sihtuuringu preparaadipõhiste versus toimainepõhiste ravimite 
väljakirjutamise kardioloogide, sisehaiguste arstide, psühhiaatrite ja perearstide poolt. 
Preparaadipõhiste ravimite väljakirjutamise põhjendusteks tõid tervishoiuteenuse osutajad 
eelkõige patsiendi kindla soovi ja usu konkreetse originaalravimi toimesse. Samuti kirjutati 
preparaadipõhine retsept välja juhul, kui patsiendil esinesid allergilised reaktsioonid 
mõningatele ravimi koostisainetele.  
Kordusuuring hüpertensiooniravimite väljakirjutamise kohta näitas, et võrreldes 2012.  
aastaga kirjutavad arstid toimainepõhiseid retsepte välja üha enam. 
 
Vt. Tabel 2 

Perioodil 2012-13 metroproloolile ja enapriil+hüdroklorotiasiidile väljakirjutatud retseptid
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Jõuluperioodil hingas järelevalve ühes rütmis Eesti Ekspressi ja Pealtnägijaga ning tegeles 
psühhotroopseid aineid paberretseptidel ja ülemäärastes kogustes väljakirjutavate 
psühhiaatrite ja äriühingutega. Järelevalve psühhotroopsete ainete väljakirjutamise üle 
paberretseptidel on koostöös Ravimiameti ja Eesti Haigekassaga üheks meie 2014  järelevalve 
prioriteediks. 2013. aastal tühistati kahe teenuseosutaja tegevusload. 
 
Avalikkuse suuremat tähelepanu pälvis ja diskussiooni meedias põhjustas võimalik 
tervishoiuteenuste osutamine apteekides. Kehtiv seadusandlus ei luba apteekides ilma vastava 
tegevusloata tervishoiuteenuseid osutada. Veresuhkru ja kolesterooli mõõtmine kuulub 
tervishoiuteenuste loetellu, olles sisuliselt invasiivne protseduur. 
Terviseameti järelvalveosakond tegi apteekidele ettepaneku viia teenuste pakkumine 
vastavusse seaduses sätestatuga või loobuda kolesterooli ja veresuhkru mõõtmisest. 
 
Alternatiivmeditsiini teenused ei kuulu tervishoiuteenuste loetellu, kuigi need on mõnes 
aspektis tervishoiuteenustega väga sarnased. Tegemist on valdkonnaga, mis on Eesti 
seadusandluses selgelt reguleerimata. Üldjuhul teostame järelevalvet ainult nende isikute 
tegevuse üle, kes on kantud tervishoiutöötajate registrisse ja kes osutavad teenuseid, mis 
kuuluvad tervishoiuteenuste nimekirja. 2013. aastal menetleti kahte alternatiivmeditsiini 



Terviseamet – aprill 2014 

5 

 

valdkonda kuuluvat juhtumit, mille kohta edastasime materjalid õiguskaitseorganitele, sest oli 
kahtlus tegevusloata majanduskuritegude suhtes. Alternatiivmeditsiini teenuse osutajatel 
soovitame viia oma tegevus vastavusse Kutsekoja poolt kehtestatud kutsestandardiga ja 
taotleda täiendmeditsiini ja loodusterapeudi kutse. 
 
Aina populaarsemaks muutuvad täitesüstid andsid meile põhjuse tegeleda süvendatult ilu- ja 
isikuteenuste ja nende piiritlemisega tervishoiuteenustest. Teavitasime teenuseosutajaid, et 
ravimit sisaldavaid ilusüste võib teha vaid tervishoiutöötaja kvalifikatsiooniga isik ning 
teenust pakkuv asutus peab omama tegevusluba tervishoiuteenuste osutamiseks.  
Ravimit mittesisaldavate täitesüstide teostajalt eeldatakse meditsiinilist haridust ja seda 
tõendava dokumendi olemasolu. Täpsem informatsioon on ameti kodulehel 
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/teenuste-ohutus/ilu-ja-taitesustid.html . 
 
Meditsiiniseadmete järelevalve eesmärgiks on nõuetele vastavate ja patsiendile ohutute 
meditsiiniseadmete turule lubamise ja kasutamise tagamine. 
2013. a kontrolliti 97 ettevõtet: 13 tootjat, 24 raviasutust (10 haiglat ja 14 tervishoiuteenuse 
osutajat), 10 levitajat, 25 apteeki, 24 hambaraviettevõtet ja ühte perearstikabinetti. 
Mittevastavusi avastati 64 ettevõttes (66% kontrollitud ettevõtetest).  
2013. a esitati meditsiiniseadmete kohta 17 kaebust, milledest 11 oli põhjendatud. Turult 
(kasutusest) kõrvaldati 31 nimetust nõuetele mittevastavat meditsiiniseadet. 
TA meditsiiniseadmete osakonna kaudu esitati 2013. aastal ettepanekud MSSi muutmiseks. 
 
Maanteeametilt saadud informatsioonile tuginedes teostasime järelevalvet 
mootorsõidukijuhtidele nõuetele mittevastavate tervisetõendite väljastamise üle. 2013. aasta 
menetletud juhtumite peamised puudused tulenesid tervisetõendi kehtivusajast ning asjaolust, 
et  tervisekontrolli teostas töötaja, kellel puudus selleks vastav luba. 
 
 

 


