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Tervishoiuteenuste osutamise
korraldamine avalikel üritustel

Lugupeetud Eesti Linnade Liidu ja maakondlike omavalitsusliitude esindajad
Käesolevaga edastab Terviseamet Teile ringkirja, milles juhime tähelepanu avalikel üritustel
toimuvate tervishoiuteenuste osutamise nõuetele.
Kohalike omavalitsuste üksuste haldusterritooriumil korraldatavatel avalikel üritustel
pakutakse mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas tervishoiuteenuseid (veresuhkru- ja
kolesteroolitaseme mõõtmist, EKG tegemist jm). Omavalitsusüksuse haldusterritooriumil
toimuvate avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded kehtestab kohaliku omavalitsuse
volikogu. Terviseamet teostab järelevalvet tervishoiuteenuste osutamise nõuetele vastavuse
üle. Selleks, et avalikel üritustel pakutavad tervishoiuteenused oleksid külastajatele ohutud,
soovib terviseamet anda infot, millistele nõuetele peavad vastama tervishoiuteenuste osutajad
ja avalikel üritustel pakutavad tervishoiuteenused:
1. Tervishoiuteenust võib osutada vastava kvalifikatsiooniga/koolitusega tervishoiutöötaja,
kes on registreeritud Terviseametis. Andmed registreeritud tervishoiutöötajate kohta on
kättesaadavad aadressilt http://mveeb.sm.ee/Tervishoiutootajad/ .
2. Vastavalt kehtestatud nõudele, võib tervishoiuteenust osutada ainult tegevusloal märgitud
kohas (konkreetse tegevuskoha aadressil). Erandina on tervishoiuteenuse osutamine lubatud
ka väljaspool tegevuskohta – näiteks haige kodukülastuse ajal. Samal põhimõttel on lubatud
osutada tervishoiuteenust ka avalikel üritustel. Ohutuse eest vastutab ürituse korraldaja.
3. Enne avalikul üritusel tervishoiuteenuse osutamise loa andmist peaks kohalik omavalitsus
nõudma ürituse korraldajalt:
a) täpset nimetust, millist tervishoiuteenust soovitakse osutada;
b) millised tervishoiutöötajad (nimeliselt) teenust osutavad, milline on nende kvalifikatsioon
ja kas nad on registreeritud Terviseametis;
c) millised on võimalikud ohud külastajale, kes tarbib avalikul üritusel pakutavat
tervishoiuteenust;
d) millised meetmed on tervishoiuteenuse osutaja rakendanud võimalike ohtude ja
terviseriskide ennetamiseks ning vajadusel kannatanule abi andmiseks;
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Tervishoiuosakond:
Kemikaaliohutuse osakond:
Järelevalve osakond
Meditsiiniseadmete osakond:
Kesklabor:
Tartu labor:
Kohtla-Järve labor:

Gonsiori 29, Tallinn
Gonsiori 29, Tallinn
Hiiu 42, Tallinn
Põllu 1a, Tartu
Kotka 2, Tallinn
Põllu 1a, Tartu
Kalevi 10, Kohtla-Järve

tel. 650 9840
tel. 626 9388
tel. 694 3732
tel. 744 7499
tel. 694 3673
tel. 744 7422
tel. 337 5225

e) kas
ja
kuidas
teavitab
tervishoiuteenuse
osutaja
avaliku
ürituse
külastajaid/tervishoiuteenuse saajaid tervishoiuteenuse osutamisega seotud ohtudest ja
terviseriskidest;
f) milliseid meditsiiniseadmeid kasutatakse tervishoiuteenuse osutamisel (meditsiiniseadmel
peab olema CE märgistus ja riskiklassi number) ning kas sellele on tehtud perioodiline
tehniline hooldus/kontroll.
Seadusandlus:
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus;
Rahvatervise seadus;
Tarbijakaitse seadus;
Korrakaitseseadus;
Meditsiiniseadme seadus;
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus.
Palume Teil kindlasti edastada nimetatud ringkiri kõigile Teie liitu kuuluvatele kohalikele
omavalitsustele. Terviseamet on valmis täiendavateks selgitusteks ja konsultatsioonideks.
Selleks palume ühendust võtta e-posti aadressil: kesk@terviseamet.ee.
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