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Terviseameti registrid
Vee terviseohutuse infosüsteem
Meditsiiniseadmete andmebaas
NAKIS
Tervishoiutöötajate riiklik register
Tervishoiuteenuste tegevuslubade register
Apteegitöötajate register
Perearstinimistute infosüsteem

mveeb.sm.ee
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Tervishoiuteenuse tegevusluba
 perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamiseks
 kiirabiteenuse osutamiseks
 eriarstiabi (statsionaarne, ambulatoorne)
osutamiseks
 iseseisvalt õendusabi osutamiseks
 iseseisvalt ämmaemandusabi (sh kodusünnitus)
osutamiseks

Tegevusloa menetluse tähtaeg
Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa
andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul
alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates.
Tegevusluba annab õiguse osutada tervishoiuteenuseid
tegevusloas märgitud tegevuskohas.
Registris olev tervishoiutöötaja ei taga
tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba
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Tegevusluba üldarstiabis


Üldarstiabi osutamine toimub tegevusloa alusel ja tegevusloa
väljastab Terviseamet.



Tegevusluba tuleb taotleda ka juhul kui üldarstiabi äriühingu kaudu
osutatakse:

1) iseseisvalt õendusabi;
2) iseseisvalt ämmaemandusabi;
3) koolitervishoiuteenust.

Täita vormid üldarstiabi tegevusloa taotlemiseks
Lisainfo määrusest “Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele,
sisseseadele ja aparatuurile”
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252651?leiaKehtiv

Tegevusluba kiirabis
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning
tööjuhend
https://www.riigiteataja.ee/akt/128072017005
Märkida kiirabibrigaadide arv
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Tegevusluba eriarstiabis (statsionaarne,
ambulatoorne, päevaravi või päevakirurgia)
Eriarstiabi kolmeks – ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne ravi.
 Ambulatoorse eriarstiabi puhul lähtuda määrusest “Nõuded haiglavälise
eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile
haiglatele kehtestatud nõuded”
https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016008
 Statsionaarse eriarstiabi puhul lähtuda haigla nõuete määrusest “Haigla
liikide nõuded” https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016007


Ambulatoorne ravi tähendab arsti vastuvõttu, mille käigus vaadatakse
patsient läbi, tehakse mõni protseduur (vereanalüüs, kardiogramm vms) ning
vajadusel määratakse edasine ravi. Haiglasse patsient pikemalt ei jää.



Päevaravi või päevakirurgia puhul viibib patsient raviasutuses pikemalt kui
lihtsalt vastuvõtt, kuid ei jää ööseks haiglasse.



Statsionaarset arstiabi osutatakse haiglas ja patsient peab seal ööbima või
pikemalt viibima.

Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste
loetelu

 3 hambaravi eriala
 33 eriarstiabi eriala
 6 eriarstiabieriala lisapädevust
Eriarstiabi erialade loetelu
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062018020
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Tegevusluba õendusabis
Õendusabi jaotatakse statsionaarseks ja ambulatoorseks
 Statsionaarne
õendushaigla
 Ambulatoorne
Koolitervishoiuteenus
koduõendusteenus
õe vastuvõtuteenus
Õendusabi erialad https://www.riigiteataja.ee/akt/12819821?leiaKehtiv





intensiivõendus;
kliiniline õendus;
terviseõendus;
vaimse tervise õendus.

Tegevusluba õendusabis
Koolitervishoiuteenuse, koduõendusteenuse ja õe vastuvõtuteenuse puhul lähtuda
määrusest “Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele
ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele”
https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016011
iseseisvalt õendusabi osutamise raames õe vastuvõtuteenuse puhul - kui äriühingul,
sihtasutusel või füüsilisest isikust ettevõtjal endal puudub eriarstiabi tegevusluba
- konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja kontaktandmed;
Õe vastuvõtuteenuse taotlemisel lisada kahe aasta jooksul läbitud kutse- ja
erialaseid täienduskoolitused 120 h.
koolitervishoiuteenuse taotlemisel lisada kooliõe immuniseerimise tunnistus.
statsionaarse õendusabi puhul lähtuda järgmisest määrusest “Õendushaiglas
iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad
tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks
vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja
töövahenditele” https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014004
- iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamiseks konsulteeriva arsti nimi, isikukood
ja kontaktandmed
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Tervishoiuteenuse tegevusluba hoolekandeasutustes
Tegevusluba tuleb taotleda juhul, kui lisaks sotsiaalhoolekande teenusele
soovitakse osutada ka õendusabi.
Õendusabi tegevusluba võib olla nii ambulatoorne kui ka statsionaarne
sõltuvalt teenuste mahust ja patsientide terviseseisundist.
Terviseamet on välja andnud 49 tegevusluba (Iseseisev statsionaarne
õendusabiteenus).
32 asutust, kes on saanud iseseisva statsionaarse õendusabi tegevusloa,
pakuvad ka hooldekodu teenust.
Hooldekodus tervishoiuteenuse osutamiseks peavad õed olema
registreeritud tervishoiutöötjate riiklikus registris ning osutama teenust
tegevusloa omaja kaudu (tegevuskohaks peab olema hooldekodu).

Tegevusluba ämmaemandusabis
Iseseisva ämmaemandusabi puhul lähtuda määrusest “Nõuded ämmaemandusabi
iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile,
töövahenditele ja ravimitele” https://www.riigiteataja.ee/akt/109072014035
kodusünnitusabi osutamiseks ämmaemanda pädevust tõendavad dokumendid ja
dokumentaalselt tõendatud:
praktilise töö kogemus sünnitusabi osutamisel sünnitusabi osutaja juures vähemalt
150 sünnituse vastuvõtmisena viimase viie aasta jooksul või sellele vastav
kutsekvalifikatsiooni tase;
JA
Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt tunnustatud esitamise hetkel kehtiv tõend
vastsündinu elustamise teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta;
JA
Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt tunnustatud esitamise hetkel kehtiv tõend
täiskasvanu elustamise teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta;
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Abiarstide, -õdede, ämmaemandate registreerimine
Arstiõppe, õeõppe üliõpilased tuleb
registreerida Terviseametis
tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa
juurde.
Terviseametile tuleb edastada digitaalselt
allkirjastatud: üliõpilase nimi, isikood ja
TTOs praktikal olemise algus ja lõppperiood. kesk@terviseamet.ee

Juhul, kui teil tekkivad küsimused
tegevusloa taotlemise kohta võite
pöörduda:
kesk@terviseamet.ee
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Aitäh!
Maria Filina-Kossatšova
maria.filina-kossatsova@terviseamet.ee

Kaidi Usin
Kaidi.usin@terviseamet.ee
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