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Austatud Urmas Siigur 

 

 

Pöördun Teie poole seoses õiguskantsleri 10.04.2014 SA Tartu Ülikooli Kliinikum 

psühhiaatriakliiniku etteteatamata kontrolliga. Täpsemalt soovin Teile teada anda kontrolli 

tulemustest.  

 

Esmalt soovin aga veel kord tänada psühhiaatriakliiniku töötajaid õiguskantsleri nõunikele 

kontrollkäigul osutatud abi eest.  

 

Kontrollkäigul selgus, et SA Tartu Ülikooli Kliinikum psühhiaatriakliinikus esinesid mõned 

puudused. Täheldatud olulisemaid puudusi ja oma ettepanekuid nende kõrvaldamiseks käsitlen 

täpsemalt käesolevale kirjale lisatud kontrollkäigu kokkuvõttes.  

 

Toon siinkohal lühidalt välja ka probleemid, mis kontrollkäigul ilmnesid:  

1) osakondade ruumides, muu hulgas palatites, on patsientide jälgimiseks kasutusel ulatuslik 

videovalve; 

2) ohjeldusmeetme rakendamise vormi täidetakse puudulikult; 

3) külastatud osakondades kasutatakse patsiendi eraldamiseks jälgimisruumi, mis ei pruugi 

olla eraldamiseks piisavalt turvaline; 

4) osades akuutosakonna palatites puudusid kapid isiklike asjade hoiustamiseks ning muu 

mööbel, välja arvatud voodi. 

 

Nimetatud probleemidest tulenevalt ja soovides parandada isikute põhiõiguste ja –vabaduste 

kaitset SA Tartu Ülikooli Kliinikum psühhiaatriakliinikus, teen Teile järgnevad soovitused:  

 

1) viia kliinikus sisse süsteem, mis tagab, et igal konkreetsel juhul, mil isik ei ole andnud 

enda kirjalikku nõusolekut tema palatis videovalve kasutamiseks, kaalutakse videovalve 

kohaldamise vajalikkust ja ulatust. Selline otsus peaks läbipaistvuse ja kontrollitavuse 

huvides olema tehtud igakordselt iga isiku puhul kirjalikult taasesitatavas vormis. 

Videovalve rakendamise otsus peaks olema kehtiv vaid konkreetse ajavahemiku jooksul, 

mille saabumisel tuleb otsus ümber vaadata; 

2) võtta kliinikus kasutusele vajalikud meetmed, et tugevdatud videovalve kasutamine 

akuutosakonnas oleks eesmärgipärane; 
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3) tagada kliinikus ohjeldusmeetmete rakendamise dokumenteerimine viisil, mis võimaldab 

kontrollida: 

- ohjeldusmeetme rakendamise põhjendusi (sh ohjeldamisele eelnenud olukorda 

ning alternatiivsete meetmete mittesobivust); 

- ohjeldatu jälgimise sagedust; 

- ohjeldamise jätkamise sisulist vajadust (sh alternatiivsete meetmete jätkuvat 

mittesobivust); 

- patsiendile ohjeldamise vajaduse ja põhjuste selgitamist; 

5) hinnata jälgimisruumi sobivust eraldamiseks ning kaaluda eraldusruumi sisseseadmist 

kliinikus; 

6) tagada, et palatite sisustus vastaks kehtestatud nõuetele.  

 

Ootan Teilt võimalusel tagasisidet minu soovituste täitmise osas 1. septembriks 2014. 

 

Avaldan lootust, et meie hea koostöö isikute põhiõiguste ja –vabaduste tagamisel sama 

meeldivas vormis ikka jätkuks.  

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Nele Parrest 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik 

õiguskantsleri volitusel 

 

 

Lisa: Kontrollkäigu kokkuvõte 
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