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Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 12.02.2019 ette teatamata Värska Südamekodu OÜ 

(edaspidi: hooldekodu) tegevust üldhooldusteenuse osutamisel ja hooldekodu elanike 

elamistingimusi. 

 

Positiivsena saab välja tuua, et hooldekodus on hiljuti tehtud mitmeid ümberkorraldusi: vahetatud 

mööblit (sh soetatud funktsionaalseid voodeid), osaliselt remonditud ruume, korraldatud ümber 

toitlustust. Hooldekodu juhtkonnal oli kavas kujundada õueala hooldekodu elanikele sobivamaks 

ning hakata osutama invatransporditeenust, et teha liikumisraskustega elanikele väljas liikumine 

hõlpsamaks. Hooldekodu elu- ja hügieeniruumid olid abivahenditega varustatud (käetoed jms). 

Hooldekodus on ka saun. Elanikud olid väga rahul, et hooldekoduga samas majas asub avalik 

raamatukogu, mida neil on mugav külastada.  

 

Värska Südamekodus elab palju suure hooldusvajadusega lamajaid ja dementseid inimesi. Selleks 

et kõik hooldekodu elanikud saaksid kvaliteetset hooldusteenust ja piisavalt tähelepanu, peaks 

hooldekodus olema rohkem koolitatud töötajaid. Õiguskantsler palub töötajate arvu ja 

tööülesandeid kavandades arvestada hooldekodu klientide suure abivajadusega. Inimeste 

liikumisvabadust ei tohi õigusliku aluseta piirata, klientide ohutuse tagamiseks tuleb leida 

õiguspärased võimalused. 

 

Õiguskantsler palub hooldekodul hoolsamalt järgida tervisekaitsenõudeid ja tagada elanike 

privaatsus. Samuti tuleb hooldekodu elanikele pakkuda rohkem mõtestatud ajaveetmise võimalusi, 

võimelda liikumisraskustega elanikega ning viia neid õue. Ravimite käitlemisele ja manustamisele 

kehtestatud nõuetest tuleb kinni pidada.  

 

Värska Südamekodus on võimalik üldhooldusteenust pakkuda 57 inimestele, kontrollkäigu ajal 

elas hooldekodus 52 inimest. Hooldekodu asub 2009. aastal hoolekandeasutuseks ümber ehitatud 

kahekorruselises liftiga majas. Magamistoad on ühe- kuni kolmekohalised. Hoones on olemas 

töötajate väljakutse süsteem. Videovalvet paigaldatud ei ole.  
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Päeval (08.00−18.00) on hooldekodus tavaliselt tööl kolm hooldajat ning õhtuti ja öösiti kaks 

hooldajat. Meditsiiniõde kontrollkäigu ajal hooldekodus ei olnud, kuid plaanis oli võtta õde tööle 

osalise koormusega (ühel päeval nädalas).1 Aktiveerivaid tegevusi, võimlemist ning huvitegevust 

juhendavat töötajat hooldekodus ei olnud. Lisaks hooldajatele töötavad hooldekodus ka kokad ja 

koristajad.  

 

Kontrollkäigul tegid õiguskantsleri nõunikud koos tervishoiueksperdiga ringkäigu hooldekodu 

ruumides, tutvusid asutuse dokumentidega, vestlesid personali ning klientidega. 

 

 

1. Liikumisvabadus 

 

Kontrollkäigu ajal oli mitme magamistoa ukse ees võti, nii et oli võimalik inimene  tuppa 

lukustada, ilma et ta sealt  välja saaks. Ühe ukse lukku oli võimalik ilma võtmeta avada vaid 

väljastpoolt (ukseluku nn liblikas asus väljaspool). Selline lukustussüsteem võimaldab ukse 

sulgeda nii, et klient ei saa ruumist omatahtsi lahkuda. 

 

Vestlustest selgus, et mitmete klientide magamistoad ööseks lukustatakse. Üksikutel juhtudel 

tehakse seda ka päeval. Ka kontrollkäigu ajal lukustati üks hooldekodu elanik esimese korruse 

magamistuppa. 

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 20 kohaselt võib piirata psüühikahäirega inimese 

liikumisvabadust, kui ta on endale või teistele ohtlik, ent see on võimalik ainult siis, kui seadus 

seda  selgelt  lubab  (PS § 20 lg 2).  Seda  võib  teha  vaid  sotsiaalhoolekande seaduse  (SHS)   §-

des 105–107 ning psühhiaatrilise abi seaduse (PsAS) §-des 11 ja 14 sätestatud juhtudel. Õiguslik 

alus vabaduse piiramiseks peab tulema seadusest. SHS ega PsAS ei anna õiguslikku alust piirata 

üldhooldekodus elava inimese liikumisvabadust ja isikupuutumatust. Seega ei tohi hooldekodu 

elanikku tema nõusolekuta ruumi lukustada nii, et too ei saa sealt soovi korral lahkuda.  

 

Mõistagi võib hooldekodusse sattuda ka keerulise käitumisega inimesi – nt dementsuse 

diagnoosiga inimesi, kes segadusseisundis võivad uitama minna või keda tuleb käitumishäire tõttu 

hoolsamalt valvata. Sellest hoolimata peab hoolekandeasutus tagama kõigile hooldekodu elanikele 

turvalise keskkonna õiguspärasel ja ohutul moel.  

 

Vahel vajab inimene tugevamat järelevalvet või halveneb tema tervislik seisund sedavõrd, et 

üldhooldusteenus ei taga enam tema enda ega teiste ohutust. Sel juhul peab teenuseosutaja sellest 

teatama inimese rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusele ja eestkostjale, et 

inimene suunataks teisele teenusele. Inimese võib ilma tema nõusolekuta hooldusele paigutada 

vaid SHS § 105 lg 1 sätestatud alustel ning kinnisesse hoolekandeasutusse paigutamise otsustab 

kohus. 

 

Õiguskantsler palub, et hooldekodu töötajatega arutataks läbi olukorrad, mis võivad ette tulla 

keeruliste klientidega tegelemisel. Inimeste ohutus tuleb tagada igal juhul õiguspärasel ja sobival 

viisil. Abi võib olla näiteks töötajate koolitamisest, tööülesannete ümberjaotamisest, inimestele 

lisategevuse pakkumisest või lisapersonali palkamisest.  

 

                                                 
1 Värska Südamekodu juhataja 27.11.2019 e-kirjas on selgitatud, et nüüdseks on tööle võetud osalise koormusega 

meditsiiniõde, kelle ülesanneteks on tegelda ravimite tellimisega ja ravimikarpidesse jaotamisega, klientide tervise 

monitoorimisega ning suhelda arstidega. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072016026?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018012?leiaKehtiv#para11
https://www.tai.ee/images/2017_4_Lillemaa_ja_Sults.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017066?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015088?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017066?leiaKehtiv#para105
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Ilma seadusliku aluseta ei tohi inimeste liikumisvabadust piirata, sealhulgas magamistuppa 

lukustada ega muid piiravaid abinõusid kasutada. Klientide magamistubade ustelt tuleb eemaldada 

lukustusvahendid, mis võimaldavad ukse ilma võtmeta avada vaid väljastpoolt.  

 

 

2. Olmetingimused ja hooldamine 

 

Hooldekodu kliendid elavad ühe- kuni kolmekohalistes magamistubades. Üldjuhul tuleb inimesi 

majutades eelistada ühe- või kahekohalisi magamistube. Tubade sisustamisel tuleb jälgida, et 

ruumide mõõtmed, sisustus ja mööbli paigutus võimaldaks õendusabiteenuse osutajatel voodite 

juurde pääseda mõlemalt poolt. Mitmete voodite juures ei olnud kohtvalgustit.2 Magamistubades 

peavad olema kehtiva korra järgi ette nähtud mööbliesemed ja muu varustus.  

 

Hoonesse on paigaldatud töötajate väljakutse süsteem. Ometi ei olnud mõnel inimesel võimalik 

seda kasutada, sest ta ei ulatunud oma voodist kutsungit sisse lülitama. Kui hooldekodu kliendid 

ei saa kutsungiseadmeid kasutada, on nad sunnitud oma abivajadusest personalile teada andma 

hõikudes või paluma kaaslastel abi kutsuda. Nii võivad töötajad märgata inimese abivajadust liiga 

hilja. Vestlustest selgus, et mitmed inimesed tunnevad selle pärast muret. Klientide turvalisuse 

huvides peaksid kutsungiseadmed olema kõigi voodite juures. 

 

Paljud hooldekodu elanikud kasutavad potitoole, kuid nende tubades ei olnud sirme ega 

vahekardinaid. Hooldekodus on sirm olemas, kuid igapäevaselt seda ei kasutata. Mitmekohalistes 

magamistubades, mille elanikest vähemalt üks tarvitab potitooli, peavad privaatsuse tagamiseks 

olema ka sirmid või kardinad.3 Oluline on tagada privaatsus hügieenitoimingute tegemisel (nt 

mähkmete ja uriinikoti vahetamine, sidumised) – ka juhul, kui inimene ise sirmi või kardinat ei 

küsi. Privaatsuse tagamise vajadust on rõhutatud ka üldhooldusteenuse kvaliteedijuhises. 

 

Äärmiselt oluline on, et ka lamajatel oleks võimalus saada piisavalt joogivett. Kontrollkäigu ajal 

tekkis kahtlus, kas mõni inimene ikka ulatub ise joogitopsini ja kas ta saab ilma abi palumata 

iseseisvalt juua või kas hooldajatel on aega käia talle piisavalt sageli juua pakkumas. Kõigi 

klientide vajadustele vastavad toimingud peavad saama õigel ajal tehtud ja abi tagatud. Joogitopsid 

peavad olema puhtad.  

 

Hooldekodu on osaliselt kohandatud liikumisraskustega inimeste vajadustele. Ratastooli ja 

ratastugiraamiga liikujate tarbeks on hoones lift, kuid selle kasutamiseks läheb vaja kõrvalabi. 

Magamistoa ustel on lävepakud, mida võib liikumisraskustega inimestel olla keeruline ületada. 

Kui hooldekodus ei ole liikumisteed kohandatud liikumisraskustega inimeste erivajadustele, 

peavad nad rohkem kõrvalist abi paluma. See koormab abistajaid ning võib abipalujas tekitada 

alaväärsustunnet. Klient võib kukkumishirmu või liikumistakistuse tõttu loobuda näiteks õues 

jalutamast või mõnest muust tegevusest, milles ta on võimeline osalema ning millest ta on ka 

huvitatud. Liikumisvõimaluste parandamiseks saab põrandapinna katet tasandada, lävepakud 

asendada õhemate liistudega vms.  

 

Selleks et hooldajate tööd hõlpsamaks teha ja ühtlasi nende terviseohte vähendada, saab kasutusele 

võtta asjakohased abivahendid. Mitmed hooldekodu elanikud vajavad abi ratastooli ja voodisse 

siirdumisel, mistõttu tuleb hooldajatel neid sageli füüsilist jõudu kasutades toetada ja tõsta. Näiteks 

                                                 
2 Värska Südamekodu juhataja 27.11.2019 e-kirjas on selgitatud, et kõikide voodite juurde paigaldati kohtvalgustid. 
3 Õpik-käsiraamat hooldustöötajatele „Hoolides ja hoolitsedes“ juhib samuti hooldaja tähelepanu abivajaja privaatsuse 

austamisele ning sirmide või kardinate kasutamisele intiim- ja hügieenitoimingute tegemisel. (M. Jaanisk jt. Hoolides 

ja hoolitsedes. Õpik-käsiraamat hooldustöötajatele. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kirjastus Argo, 2015.) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128032014029?leiaKehtiv#para6
https://www.riigiteataja.ee/akt/128032014029?leiaKehtiv#para10
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/news-related-files/valjaspool_kodu_osutatava_uldhooldusteenuse_kvaliteedijuhis.pdf
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võib siirdumisi lihtsustada lingtõstuk, aga ka kaasaskantav libistamislaud.4 Kui nüüdisaegseid 

ümberasetamise abivahendeid ei kasutata, võib klientide pidev tõstmine kahjustada töötajate 

tervist. Samuti võivad töötajad mõne lamajaga tegelemisest loobuda, muutes tema seisundi täiesti 

voodikeskseks (näiteks ei pääse hooldekodu elanik oma magamistoast välja, sest tema tõstmine on 

ülemäära keeruline).  

 

Hooldekodu elanikud olid teenuse kvaliteediga üldjuhul rahul ning kiitsid töötajate abivalmidust. 

Hooldekodus märgitakse üles igapäevased hooldustoimingud ja päevasündmused ning klientidele 

on koostatud hooldusplaanid. Päeval (08.00–18.00) tegeleb hooldekodu elanikega kolm hooldajat, 

õhtuti ja öösiti jääb tööle kaks. 

 

Suur osa hooldekodu elanikest vajab abi pesemisel ja muudes hügieenitoimingutes. Paljud neist 

kasutavad mähkmeid. Hooldekodu päevaplaani järgi vahetatakse mähkmeid kaks korda päevas 

(varahommikul ja õhtupoolikul alates kella 16.30), töötajate kinnitusel tehakse seda vajaduse 

korral ka sagedamini. Pärast õhtusööki mähkmeid üldjuhul enam ei vahetata (seda tehakse ainult 

erandjuhtudel). Seega võib jääda pärastlõunaste ja hommikuste hooldustoimingute vahele liiga 

pikk aeg. Mähkmevahetusega ülemäärane viivitamine võib põhjustada kliendile ebamugavust ja 

halba enesetunnet ning tekitada nahaprobleeme. Mähkmete tihedama vahetamise vajadusele 

osutas ka kontrollkäigul kaasas olnud tervishoiuekspert. Hooldekodu mõlemal korrusel ja 

magamistubades oli tunda ebameeldivat lõhna, mõnes toas oli potitool tühjendamata.   

 

Üldhooldusteenusel olevate klientide toimetulek ja inimväärne elu sõltub paljuski nendega 

vahetult tegelevatest hooldekodu töötajatest. Hooldekodu peab looma klientidele turvalise 

keskkonna ja tagama nende toimetuleku (SHS § 20 lg 1). Hooldekodu töötajad on kohustatud 

tegema hooldusplaanis määratud hooldustoiminguid ning andma klientidele muud vajalikku abi. 

Selleks peab hooldekodus olema piisavalt töötajaid.  

 

Seadus ei kehtesta hooldekodule nõutavat minimaalset töötajate arvu. Selle määramisel tuleb 

arvestada, kui palju on hooldekodus kohti, milline on klientide abivajadus ning hoonete, 

territooriumi ja asutuse eripära. Värska Südamekodu puhul tuleb arvestada seda, et hooldekodus 

on hulk lamajaid ja dementsuse diagnoosiga inimesi, kes vajavad tavalisest rohkem tähelepanu. 

Töötajaid peab olema piisavalt, et ükski hooldekodu elanik ei jääks abita. Personalipuudus võib 

suurendada ka klientide väärkohtlemise riski. 

 

Kui hooldekodusse satub inimesi, kes vajavad tugevamat järelevalvet (nt dementsuse diagnoosiga 

inimesed), seab see hooldekodu töötajad keerulise ülesande ette. Üldjuhul vajavad dementsusega 

inimesed teiste klientidega võrreldes rohkem hooldajate individuaalset tähelepanu. Samuti nõuab 

nendega töötamine personalilt eriteadmisi ja oskusi. Kui neid asjaolusid ei ole töötajate arvu 

planeerimisel arvesse võetud, on hooldajate töökoormus liiga suur ning see võib sundida neid 

kasutama lubamatuid meetodeid. Näiteks selleks, et takistada dementse kliendi uitama minekut 

või ära hoida teisi hooldekodu elanikke häirivat tegevust söögiajal, lukustatakse ta magamistuppa 

(vt ka alapeatükk 1). Üldhooldekodu elanike liikumisvabadust ei tohi sel viisil piirata. Rahutu 

kliendi ringiuitamise takistamiseks magamistuppa lukustamine ei ole sobiv ega õiguspärane 

meede. Järelevalveta jäetud segadusseisundis inimene võib end või oma toakaaslast vigastada. 

Selleks et saaks arvestada kõigi hooldekodu elanike eripärade ja vajadustega (sh ohutus), peab 

hooldekodus olema piisavalt töötajaid ning töökorraldus peab olema läbimõeldud.  

 

                                                 
4 Värska Südamekodu juhataja 27.11.2019 e-kirjas on selgitatud, et hooldekodus on nüüd võimalk kasutada 

lingtõstukit.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018018?leiaKehtiv#para20
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062017007?leiaKehtiv
http://hudoc.cpt.coe.int/eng#{"CPTSectionID":["p-scg-20040916-en-50"]}
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Alates 2020. aastast peab üldhooldusteenust vahetult osutav hooldustöötaja vastama SHS § 22 

lõikes 4 sätestatud ettevalmistusnõuetele. Hooldekodu elanike ja töötajate huvides on, et 

hooldajatel oleks vajalik väljaõpe. Koolitamata töötajad ei pruugi teadmatusest osata olukordi 

õigesti hinnata, nad ei pruugi toimida ärevatel hetkedel kliendi parimates huvides ega valida 

kliendi heaolu ja turvalisuse tagamiseks õigeid meetodeid. Heade kutseoskustega töötajad 

suudavad paljude probleemide tekkimist ära hoida. Erialaste teadmistega (sh hoolduse 

ergonoomikast) hooldajad oskavad vältida tööga seotud vigastusi ja kutsehaigusi. Töötajatele peab 

kindlasti tagama võimaluse saada seadusega nõutavat koolitust. 

 

Õiguskantsler palub tagada, et hooldekodus oleks kogu aeg tööl piisavalt hooldajaid, ning 

võimaldada töötajatel osaleda uuest aastast seadusega nõutud koolitusel. Töötajate väljakutse 

süsteemi peaks olema võimalik kasutada kõikide voodite juures. Samuti tuleb hooldekodul 

muretseda küllaldaselt sobivaid abivahendeid ning jälgida, et mähkmeid vahetataks vastavalt 

inimeste vajadustele. Õiguskantsler palub rohkem tähelepanu pöörata tervisekaitsenõuete 

järgimisele ning privaatsuse tagamisele. Ka dementsusega hooldekodu elanikele tuleb leida sobiv 

tegevus,  neid juhendada ning kohandada keskkond nende vajadustele. 

 

 

3. Värskes õhus viibimine ja vaba aja sisustamine 

 

Hooldekodus pole tegevusjuhendajat, kes korraldaks inimeste vaba aja tegevust, juhendaks 

mõtestatud tegevusi ning aitaks hooldekodu elanikke õue jalutama. Mitmed hooldekodu elanikud 

vajavad õueminekul abi (nt ratastooli siirdumisel ja riietumisel), kuid hooldajatel ei ole suure 

töökoormuse tõttu aega neid kõiki õue viia. Lamavate inimestega regulaarselt ei võimelda. 

Hooldajatel on palju tööülesandeid, mistõttu ei jää neil aega hooldekodu elanikega individuaalselt 

tegelda (mh võimelda). Palju tähelepanu vajavad dementsuse diagnoosiga elanikud, kellele 

meeldib aktiivselt ringi liikuda.  

 

Hooldekodus saab vaadata telerit ja lugeda raamatuid. Hoone esimeselt korruselt pääseb otse 

avalikku raamatukokku. Hooldekodusse kutsutakse esinejaid, korraldatakse kontserte. Siiski jäi 

mulje, et paljud hooldekodu elanikud veetsid oma päeva tegevusetult. Mitmed tavalisest rohkem 

abi vajavad inimesed tunnistasid, et nad sooviksid rohkem õues käia. Samuti avaldas mitu klienti 

soovi, et töötajad neid siirdumisel ja jalutamisel rohkem toetaksid − nii saaksid nad parandada oma 

liikumisvõimet. 

 

Kui hooldekodu elanike vaba aja sisustamisele ja nende aktiveerimisele ei pöörata piisavalt 

tähelepanu, võivad nad muutuda oma elu ja käekäigu suhtes passiivseks. Liikumisvaegusest 

põhjustatud probleemide ennetamiseks tuleb just piiratud liikumisvõimega klientide 

aktiveerimisega rohkem tegelda. Lamavatele haigetele on regulaarne tegevusteraapia väga oluline: 

see aitab säilitada liigeste liikuvust, lihaste tugevust ja ennetada tüsistusi, mida põhjustab 

pikaajaline lamamine. Hooldekodu elanike terviseprobleeme ja vanust silmas pidades on äärmiselt 

oluline pakkuda neile rohkem juhendatud tegevust ning lamavate klientidega võimelda.  

 

Oluline on, et ka suurema liikumispuudega või voodihaigetele inimestele pakutaks jõukohast 

tegevust. Sellised kliendid ei peaks olema kuude kaupa vaid siseruumides, neile peab andma 

võimaluse värskes õhus viibida. Ka ratastooli kasutajad peavad saama õues käia ning vajaduse 

korral tuleb neid selles igati abistada. Klientide suurema abivajadusega tuleb arvestada personali 

koosseisu ning tööülesannete planeerimisel, et personalinappus ei takistaks klientidega tegelemist. 

Jõukohased aktiveerivad tegevused ning siirdumist puudutav abivajadus tuleb kirja panna ka 

hooldekodu elaniku hooldusplaani.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155#para22
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155#para22
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Õiguskantsler tunnustab hooldajate tööd ja pühendumist, kuid palub tagada, et hooldekodus oleks 

kogu aeg tööl piisavalt hooldajaid ning et personali koosseisu ning tööülesannete kavandamisel 

arvestataks ka suurema abi osutamise vajadusega (sh mõne dementsusega kliendi suurema 

järelevalve vajadusega). Õiguskantsler palub Värska Südamekodul pakkuda klientidele rohkem 

aktiveerivaid tegevusi ning võimelda lamavate klientidega.  

 
 
4. Ravimite käitlemine ja manustamine 

 

Hooldekodus hoitakse ravimeid teise korruse lukustatud ruumis ning jälgitakse, et ravimid ei oleks 

kõrvalistele isikutele kättesaadavad. Raviskeemi järgi jagas retseptiravimeid ravimidosaatoritesse 

selle eest vastutav hooldustöötaja. Inimesi aitavasid ravimite võtmisel hooldajad, kes õe 

puudumise tõttu pidid mõnikord otsustama ka rahutule kliendile vajadusel võtmiseks määratud 

retseptiravimi manustamise üle. Ravimiriiulil hoiti ka aegunud ravimeid. Mõne ravimi pakendil 

oli ühe inimese nimi maha kriipsutatud ja asendatud teisega.  

 

Ohutuse tagamiseks peab igal ravimipakendil olema märge selle kohta, kellele ravim on ette 

nähtud. Iga retseptiravimi puhul peab saama kindlaks teha, kellele see on määratud. Ravimite 

käitlemisel tuleb hooldekodul lähtuda muu hulgas sotsiaalministri 17.02.2005 määruses nr 20 

„Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning 

hoolekandeasutuses“ sätestatud nõuetest. Arsti määratud ravimit võib anda vaid sellele inimesele, 

kellele arst selle kirjutas. Asutusel peab olema ülevaade olemasolevatest ravimitest ning tarbetud 

ravimid (nt aegunud, mõne lahkunud kliendi ravimid või raviskeemi muutmise tõttu üle jäänud 

ravimid) tuleb nõuetekohaselt hävitada. Ravimijääkide kogumine ei ole põhjendatud, sest nii võib 

tekkida oht ravimite kuritarvitamiseks, samuti on see  vastuolus ravimiarvestuse eeskirjadega.  

 

PS §-dest 16 ja 28 tulenev õigus elu ja tervise kaitsele tähendab ka seda, et retseptiravimite 

manustamise kohta teeb otsuse vajaliku väljaõppega spetsialist. Ravimid, eriti retseptiravimid, 

võivad oskamatul kasutamisel (sh nende koos- ja kõrvalmõjude tõttu) ohustada elu ja tervist. 

Seetõttu peab retseptiravimi andmise üle otsustama selleks vajaliku koolituse saanud 

tervishoiutöötaja (nt õde), kes vastutab ka selle eest, et ravimi võtmine oleks põhjendatud. Juhul 

kui klient ei pea mõnd ravimit võtma pidevalt, vaid arst on selle ette näinud üksnes vajaduse korral 

(nt haiguse ägenemisel), tuleb silmas pidada kaht asjaolu.  
 

Esiteks peab olema võimalik kontrollida, kas ravimi manustamine oli põhjendatud. 

Tervishoiuteenuse osutaja (nt õde) peab seisma selle eest, et ka arst saaks vajaduse korral antava 

ravimi manustamist tagantjärele kontrollida (nt millistel asjaoludel pidi ravimit andma). Korrektne 

dokumenteerimine aitab välistada ohtu, et kliendile antakse ravimeid ilma meditsiinilise 

näidustuseta hoopis mõnel muul (lubamatul, nt ohjeldamise) eesmärgil.  

 

Teiseks, ravimi manustamise üle tohib otsustada vaid tervishoiutöötaja (nt õde), mitte hooldaja. 

Hooldaja võib jagada ravimeid, mis kuuluvad arsti määratud raviskeemi ning mille jagamisel ei 

tule iga kord hinnata ravimi andmise vajadust.  

 

Õiguskantsler palub tagada, et nii-öelda vajaduse korral antavate retseptiravimite üle peetaks 

arvestust, et oleks selge, millise raviskeemi järgi kliendile ravimit anti ning kes ja mis põhjusel 

otsustas seda teha. Retseptiravimi manustamise vajaduse üle peab otsustama selleks vajaliku 

koolituse saanud tervishoiutöötaja ning see tuleb dokumenteerida nõnda, et oleks võimalik 

https://www.riigiteataja.ee/akt/854400
https://www.riigiteataja.ee/akt/854400
https://ravimiamet.ee/hoolekandeasutused
http://www.sam.ee/ravimite-havitamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/854400
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
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tagantjärele kontrollida arsti pädevuseta tervishoiutöötaja tegevust. Ravimeid peab  käitlema 

nõuetekohaselt.  

 

 

5. Tervishoiueksperdi hinnang  

 

Kontrollkäigule kaasatud tervishoiueksperdi arvamuse koopia on lisatud käesolevale kirjale. 

Tervishoiueksperdi arvamuses toodud tähelepanekute ja soovituste osas palun kujundada 

hooldekodul oma seisukoht ning edastada see õiguskantslerile koos vastustega kirjas toodud 

tähelepanekute kohta.  

 

Teie seisukohta ootan võimalusel hiljemalt 20.12.2019. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

Lisa: Tervishoiueksperdi arvamus 4 lehel 

 

Koopia: Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet, Ravimiamet 
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