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Käesolevaga pöördun Teie poole seoses õiguskantsleri nõunike poolt 07.04.2008 läbi viidud 
kontrollkäiguga AS Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskeskusesse (edaspidi: keskus), mille 
eesmärgiks oli kontrollida, kas keskuses on ravi läbi viimisel tagatud isikute põhiõigused ja –
vabadused. Kontrollkäigu raames kohtusid õiguskantsleri nõunikud AS Lääne-Tallinna Keskhaigla 
juhtkonnaga, keskuse töötajate ja patsientidega ning tegid ringkäigu.  

Kontrollkäigu tulemusel on koostatud aruanne kontrollitud asutuse tegevuse kohta, milles tehakse 
ettepanekud nii kontrollialusele kui ka teistele asutustele eesmärgiga tagada isikute põhiõiguste ja 
–vabaduste kaitse senisest efektiivsemalt. Soovime kontrollkäigu põhjal juhtida Teie, kui 
sotsiaalministri, tähelepanu alljärgnevale.  

1. Ööpäevaringse vältimatu arstiabi osutamise eest tasumine 

Kontrollkäigu raames AS Lääne-Tallinna Keskhaigla juhtkonnaga läbi viidud vestlusest selgus, et 
nakkuskeskuses, kui suurimas Eestis sellelaadset tervishoiuteenust pakkuvas asutuses, on tagatud 
ööpäevaringne infektsionisti valmisolek. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla osutab 
infektsioonhaiguste erialal tervishoiuteenuseid kokku 100-l voodikohal teenindades üle-Eestiliselt 
kõigi nakkuslike diagnoosidega patsiente. Seega on tegemist väga spetsialiseeritud 
tervishoiuteenuste osutamise kompetentsikeskusega, mis on isikute teenindamiseks valmis 
ööpäevaringselt. Sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise 
kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu 
arvutamise metoodika“ fikseeritud nimekirjas ei sisaldu aga ööpäevaringse valmisoleku tasu 
maksmist infektsioonhaiguste eriala eest, mistõttu on keskus siiani valmisolekuga seonduvad 
kulud katnud omavahenditest.  

Tulenevalt eeltoodust soovitan Teil kaaluda AS-ile Lääne-Tallinna Keskhaigla ööpäevaringse 
valmisoleku tasu maksmist ka infektsioonhaiguste erialal. Küsimuse lahendamisel tuleks 
tähelepanu pöörata AS Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskeskuse poolt osutatavate 
tervishoiuteenuste üle-Eestilisele ulatusele ning laialdasele pädevusele erinevate nakkushaiguste 
diagnostikas ja ravis.  
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2. Patsientide toitlustamise kulude katmine 

Kontrollkäigu raames AS Lääne-Tallinna Keskhaigla juhtkonnaga läbi viidud vestlusest selgus, et 
Eesti Haigekassa poolt tervishoiuteenuse osutajale tasutav hüvitis ravil viibivate isikute 
toitlustamise eest ei kata tegelikke toitlustamise kulusid. Sotsiaalministri 19.01.2007 määruse nr 9 
„Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja 
tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisa 10 kohaselt on alates 
01.01.2008 toitlustamise ühe päeva maksumus 65 krooni. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla väitel on 
vähemalt Tallinnas tegelik patsientide toitlustamise kulu 85 krooni päevas.  

Tulenevalt eeltoodust soovitan Teil üle vaadata sotsiaalministri 19.01.2007 määruse nr 9 
„Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja 
tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisas 10 toodud patsientide 
toitlustamise kulu piirhind ning viia tervishoiuteenuse osutajale makstav tasu tegelikkusega 
vastavusse.  

 

Lisan käesolevale kirjale ka kontrollkäigu kokkuvõtte, mille punktides 3.6 ja 3.7 on Teile tehtud 
soovitustega seonduvaid asjaolusid täpsemalt kirjeldatud. 

Loodan, et arvestate oma tegevuses minu soovitusi, mille täitmise üle on kavas korraldada 
järelkontroll poole aasta möödudes.  
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Lisa: Kontrollkäigu kokkuvõte 5 lehel 
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