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Eriolukorra ajal tervishoiukorralduse kohta tekkinud küsimused 

 

Lugupeetud Eero Merilind 

 

Tänan Teid oluliste küsimuste eest. 

 

Kirjutasite, et koroonaviirusesse nakatunute andmete kustutamine politsei infosüsteemist on 

praegu ebaselge ning arstidel oleks vaja konkreetset juhist inimeste tervenenuks lugemise ning 

andmete edastamise kohta. 

 

Politsei- ja Piirivalveameti esindaja selgitas meile, et politsei infosüsteemist (ja sellega seotud e-

infosüsteemist APOLLO) kustub märge nakatunu kohta automaatselt pärast seda, kui haiguse 

diagnoosimisest või inimese piiriületusest on möödunud 14 päeva. Andmed haiguse 

diagnoosimise kohta edastab politseile Terviseamet. 

 

Praegu pole terviklikku tehnilist lahendust, mis võimaldaks koondada nii perearstide kui ka 

haiglate kogutud andmed nakatunute ja tervenenute kohta. Tervise- ja tööministri ning 

sotsiaalministri määruste muutmise järel praegune olukord mõnevõrra paraneb. Muudatuste 

kohaselt peavad haiglavõrgu arengukava haiglad nakkushaigusega seotud andmed edastama 

Terviseametile selleks loodava e-lahenduse kaudu. Määruste muudatused näevad ette ka selle, et 

tervise infosüsteem hakkab nakkushaiguse levikust tingitud eriolukorra ajal edastama 

nakkushaiguste registrile teavet patsientide tervenemise ning surma põhjuste kohta.   

 

Patsiendi paranemise kohta tuleb teha märge digilukku, on selgitatud Terviseameti juhises, kuidas 

toimub kodusel ravil viibiva patsiendi isolatsiooni ja haigusjuhu lõpetamine (p 7). Juhendi kohaselt 

tohib isolatsiooni lõpetada mitte varem kui 14 päeva pärast haigusnähtude tekkimist (hinnanguline 

keskmine nakkusohu aeg kergetel ja mõõdukatel juhtudel on 7–12 päeva, rasketel juhtudel kuni 

14 päeva. Viirus on tuvastatav kuni 37 päeva, kuid patsient ei ole siis enam nakkusohtlik). 

Seejuures peab patsient olema olnud vähemalt 48 tundi palavikuta ja vähemalt 24 tundi ägedate 

respiratoorsete sümptomiteta. Haigusjuht (ja töövõimetusleht) lõpetatakse, arvestades patsiendi 

paranemist (otsustatakse konkreetsest juhtumist lähtudes).  

 

Sarnaselt mitme teise arstiga küsisite eratervishoiuasutustes töötavate eriarstide tegevuse piiramise 

kohta Terviseameti otsusel. Viitasite, et isikukaitsevahendite olemasolul on vähemalt osaliselt töö 

jätkamine COVID-19 sümptomiteta patsientide, eriti krooniliste haigete huvides.  

 

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c134976f-4038-4d04-bd46-99cfdc70797d
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/covid-19_patsiendi_kasitlus_ja_lab_testimine_08.04.2020.pdf
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Pöördusin nende piirangute kehtestamise küsimuses Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi poole. 

Seisukoht on avaldatud õiguskantsleri veebilehel. Mõistan, et COVID-19 leviku tõkestamiseks on 

piirangud vajalikud, siiski ei või ettevõtja majandustegevust ka eriolukorra ajal piirata kaalukate 

loogiliste põhjendusteta ja nii, et piirangute adressaatidest ja sisust pole võimalik täpselt aru saada.  

 

Isikukaitsevahendite tagamisega seonduvalt selgitan, et üldarstiabi osutajal on kohustus anda 

hädaolukorra meditsiinijuhile ja Terviseametile nende nõudmisel hädaolukorra lahendamiseks 

vajalikku teavet ja teavitada ka täiendavate ressursside vajadusest (tervishoiuteenuste 

korraldamise seaduse (TTKS) § 59 lg 9 p 3). Kui üldarstiabi osutaja ei saa objektiivsetel põhjustel 

isikukaitsevahendeid juurde hankida (näiteks turutõrke tõttu), tuleb sellest informeerida 

Terviseametit.  

 

Olenevalt hädaolukorraks valmisoleku tasemest võib olla erisusi ka isikukaitsevahendite 

tagamisel. Tervishoiu valmisoleku 1. tasemel on ette nähtud, et üldarstiabi osutaja täiendab oma 

varusid ja valmistub teenuse osutamise ümberkorraldamiseks. Tervishoiu valmisoleku tasemel 2 

korraldab Terviseamet vajadusel riigi tervishoiuvaru kasutamist, kuid samas tuleb ka üldarstiabi 

osutajal oma varusid täiendada (ministri määrus § 4 lg 1 p 4 ja lg 2 p 10). Hädaolukorra 

lahendamisel võib Terviseamet vajaduse korral otsustada ka tervishoiuteenuse osutaja tegevusvaru 

ümberjagamise (TTKS § 59 lg 7 p 2). 

 

Terviseamet on Eesti Perearstide Seltsi kaudu teatanud, et on valmis perearste varude täiendamisel 

toetama. Piiratud koguses on kirurgilisi maske tasuta kättesaadavaks tehtud Terviseameti 

regionaalosakondade kaudu. Maskide taotlemise juhised saatis Terviseamet Eesti Perearstide 

Seltsile.  
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