
 

 

 

 

 

 

 

Terviseameti järelevalveosakond kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise 

nõuetekohasust ja seaduslikkust tulenevalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusest 

(edaspidi TTKS) § 60.  Järelevalveteenuse tellijaks on üldjuhul riik. 

 

Patsientide õigus pöörduda kaebustega  tervishoiuteenuseosutajate üle järelevalvet teostava 

asutuse poole on sätestatud TTKS § 56 lg 1 p 7 alusel välja antud sotsiaalministri 15.12.2004. 

a määruse nr 128 „ Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” (edaspidi määrus nr 128)
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§ 6 lg 4.  

Terviseameti järelevalve osakond võib alustada patsiendi kaebuse alusel järelevalvemenetlust, 

sõltuvalt kaebuse asjaoludest. Amet vastab kodaniku kaebusele seaduses sätestatud piirides, 

käsitledes vormiliste kvaliteedinõuete täitmist tervishoiuteenuse osutaja poolt, seda isegi neil 

juhtudel kui järelevalvemenetlus viidi läbi laiemas ulatuses. 

 

Tervishoiuteenuse osutamine patsiendile toimub võlaõiguslikus suhtes,  millesse sekkumiseks 

Terviseametil puudub pädevus. Amet ei saa anda hinnangut tervishoiuteenuse sisulisele 

kvaliteedile st. kas tervishoiuteenus  vastas vähemalt arstiteaduse üldisele tasemele teenuse 

osutamise ajal ja kas seda osutati tervishoiuteenuse osutajalt tavaliselt oodatava hoolega. 

 

Kaebustega, mis puudutavad tervishoiuteenuse osutaja kohustuste rikkumist, eelkõige 

diagnoosi- ja ravivigu, on patsiendil õigus pöörduda esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole.   

Tulenevalt ravikindlustuse seaduse § 40 lg 1 on patsiendil õigus ka teisesele arvamusele. 

Nimelt võtab Haigekassa kindlustatud isikult üle teisese arvamuse saamise eest tasu maksmise 

kohustuse vastavalt haigekassa tervishoiuteenuste loetelule, kui teisese arvamuse saamise 

eesmärk on välja selgitada diagnoosi õigsus, samuti ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkus, 

alternatiivid ja oodatav mõju ning teenuse osutamisega seotud riskid. 

 

Juhul, kui te ei ole rahul teile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga on teil tervishoiuteenuse 

kvaliteedile hinnangu saamiseks võimalik pöörduda avaldusega ka Tervishoiuteenuse 

Kvaliteedi Ekspertkomisjoni (TKE)  poole TTKS § 50² sätestatud korras. TKE asukoht on 

Sotsiaalministeerium, Gonsiori 29, 15027 Tallinn.  

 

Tervishoiuteenusega mittenõustumisel (s.h ebaõige ravi osutamine või kohase ravi osutamata 

jätmine, vaidlused diagnoosi üle ning ravivigade  kindlakstegemine, 

dokumenteerimiskohustuse täitmata jätmise tuvastamine, kahju hüvitamine), lahendatakse 

tervishoiuteenuse osutamise lepingu alusel tekkinud vaidlused tsiviilkohtumenetluses 

tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu 

poolte õigusi ja kohustusi kajastab võlaõigusseaduse 41. peatükk. 
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 Link määrusele nr 128 https://www.riigiteataja.ee/akt/13252905 


