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Mis teoksil – patsiendikindlustuse pakett
Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu kavand 

(tervishoiuteenuse osutamise vastutuse kohustuslik 
kindlustus ning kahju hüvitamine, mis on tekkinud 
tervishoiuteenuse osutamise käigus)

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise 
eelnõu kavand (patsiendiohutuse süsteemi 
kaasajastamine)

Võlaõigusseaduse muutmise eelnõu kavand 
(tervishoiuteenuse osutajate ja tervishoiutöötaja vastutuse 
regulatsiooni kaasajastamine)

Muude seonduvate seaduste muutmise eelnõu kavandid



Miks patsiendiohutus ja patsiendikindlustus 
on vajalik



Miks patsiendiohutus ja patsiendikindlustus 
on vajalik

Lihtsam ja õiglasem  patsiendi kahju hüvitamine 
Süüdlaste otsimisest loobumine

Mittekaristav suhtumine eksimustesse ja 
ohujuhtumitesse tervishoius

Eksimustest ja ohujuhtumitega tegelemine, neist 
õppimine

Ohutum tervishoid



Patsiendikindlustuse seaduse PKS eelnõu 
kavand 

• Kindlustuskohustus ehk TTO kohustus sõlmida patsiendikindlustuse 
leping TT osutamisel patsiendile kahju tekkimisest tuleneva vastutuse 
kindlustamiseks…kohustus tekib viivitamata alates tegevusloa 
väljastamisest, kuid mitte hiljemalt kui tervishoiuteenuse osutamise 
ajaks.

• Kindlustusandja: patsiendikindlustuse lepinguid on õigus sõlmida 
Eestis tegutseval kindlustusandjal

• Patsiendikindlustusfond on juriidiline isik, kes täidab ülesandeid, mis 
tulenevad PKS-st ja valdkonna eest vastutava ministriga sõlmitud 
halduslepingust. 



Patsiendikindlustuse seaduse PKS eelnõu 
kavand 

Keskne asutus - patsiendikindlustusefond
• Fondi moodustavad patsiendikindlustust pakkuvad kindlustusandjad, kes on 

kohustatud tagama fondi toimimise.

• Fondi toimimise tagavad kindlustusandjad ning vastutavad solidaarselt ka 
kindlustamata juhtumite eest fondi kaudu .

• Fondiga sõlmib riik pikaajalise halduslepingu, millega oleks tagatud registri 
pidamine, kahju menetlus ja muude fondi ülesannete täitmine, mis tulenevad 
halduslepingust.

• Fondil on lisaks tegevjuhtkonnale kõrgeim juhtorgan, millel on kuus liiget, millest 
kolm liiget nimetavad kindlustusandjad, ühe liikme Puuetega Inimeste Koda ja kaks 
liiget Vabariigi Valitsus. 

• Fond teeb peale juhtumi menetlust ettepaneku kahju hüvitamiseks 
kindlustusandjale, kes hindab kahju suurust ning maksab välja hüvitise.

Alternatiiviks – fondi ei moodustata, patsient suhtleb otse kindlustusandjaga



Patsiendikindlustuse seaduse PKS eelnõu 
kavand 

Patsiendikindlustuse vaidluskomisjon – alternatiivid:

1. Luua patsiendivaidluste lepitusorgan fondi juurde lepitusseaduse 
alusel, mille otsus ei ole sundtäidetav

2. Luua patsiendivaidluste lepitusorgan fondi juurde, lepitusorgani 
otsus on sundtäidetav kindlustusandja suhtes (st kindlustusandja on 
kohustatud täitma organi otsuseid ning võimalusel on tal võimalik 
pöörduda kohtusse otsuse vaidlustamiseks). 

3. Anda pädevus mõnele teisele komisjonile, nt tarbijavaidluste 
komisjonile või jätta vaidlusorgani tegevus SoM juurde (formuleerida 
ümber praeguse tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni 
ülesanded).



Patsiendikindlustuse seaduse PKS eelnõu 
kavand 
• Kindlustusjuhtum: Kindlustusandja on kohustatud 

patsiendile hüvitama tervishoiuteenuse osutaja juures 
tekkinud kahju, kui tervishoiuteenuse osutamise tagajärjel 
on patsiendil tekkinud kehavigastus või tervisekahjustus või 
kui tervishoiuteenuse osutamise tulemusena patsient sureb 
ning kui kahju tekkimine oleks olnud tõenäoliselt välditav 
teenuse osutamisega tavaliselt oodatava hoolega 
arstiteaduse üldisel tasemel teenuse osutamise ajal.



Patsiendikindlustuse seaduse PKS eelnõu 
kavand 
Kindlustuse puudumisel kindlustusjuhtum

• Kui kindlustusjuhtumiga seotud tervishoiuteenuse osutajal
ei ole täidetud patsiendikindlustuse kohustus, 
menetletakse juhtumit PKS-s sätestatud põhimõtetest 
lähtudes ning fondil on õigus nõuda tervishoiuteenuse 
osutajalt patsiendile või muule isikule, kes on 
kindlustusjuhtumiga seoses kandnud kahju, makstud 
hüvitise ja juhtumi menetluse kulude hüvitamist.



Patsiendikindlustuse seaduse PKS eelnõu 
kavand 
Kindlustussumma ja omavastutus

• Kindlustussumma ühe kindlustusjuhtumi (kindlustusperioodi?)
kohta on vähemalt ….. eurot.

• Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määrusega
erinevad kindlustussummad arvestades kindlustussumma
minimaalse määraga tervishoiuteenuse osutajate lõikes
arvestades tervishoiuteenuse osutamise korraldust (nt kas tegu 
haiglaga, perearsti, hambaarsti vm TTO-ga)

• Tervishoiuteenuse osutaja omavastutus ühe kindlustusjuhtumi
kohta ei või olla suurem kui … eurot. 



Patsiendikindlustuse seaduse PKS eelnõu 
kavand 
• Hüvitatava kahju ulatus

• Kindlustusandja hüvitab kindlustusjuhtumi toimumisel 
tervishoiuteenuse osutaja poolt tekitatud varalise ja 
mittevaralise kahju, kui PKS-s ei ole sätestatud teisiti (sh ka 
ravikulud, ravimite, meditsiiniseadmete ja abivahendite kulud). 

• Ülalpidamishüvitist ja töövõimetushüvitist arvutatakse ja 
makstakse liikluskindlustuse seaduses  sätestatud ulatuses ja 
korras. 

• Patsiendi omastel on õigus matusekulude hüvitamisele



Patsiendikindlustuse seaduse PKS eelnõu 
kavand 
Patsiendikindlustuse register – kaitstud andmed

Patsiendikindlustuse register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi 
kuuluv andmekogu, milles töödeldakse andmeid ainult järgmistel 
eesmärkidel:

1) patsiendikindlustuse lepingute sõlmimine, nende täitmise 
tagamine, kindlustusjuhtumite lahendamine ja patsientide või muude 
isikute, kes on kandnud kindlustusjuhtumiga seoses kahju  õiguste 
tagamine;

2) patsiendikindlustuse süsteemi toimimise ja kindlustuskohustuse 
täitmise tagamine;

3) statistika kogumine, muuhulgas kahjuennetuse ja patsiendiohutuse 
uuringute teostamise eesmärgil.



Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 
muutmine

• Ohujuhtum on iga tahtmatu või tahtlik juhtum, sealhulgas 
põhjendamatult raske kõrvalekalle või tüsistus tervishoiuteenuse 
osutamise protsessi jooksul, mis põhjustas või oleks võinud 
põhjustada raske tervisekahjustuse patsiendile.

• Tervishoiuteenuse osutaja peab andmekogu oma ohujuhtumite 
kohta, analüüsib ohujuhtumeid ning töötab välja meetmed
juhtumite ennetamiseks. 

• TTO ja riiklikku patsiendiohutuse registrisse registreeritud andmeid 
tohib käidelda ja kasutada tervishoiuteenuste kvaliteedi 
parendamise ja ohutuse suurendamise eesmärgil.



Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 
muutmine

• Minister kehtestab määrusega tervishoiuteenuse osutamise 
ohujuhtumite loetelu, dokumenteerimise ja teavitamise 
tingimused ja korra ning edastatavate andmete loetelu, mille 
kohta tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud raporteerima riiklikku 
registrisse ning nõuded patsiendiohutuse süsteemile.

• Tervishoiutöötaja suhtes, kes on raporteerinud ohujuhtumist 
käesoleva seaduse § 42 tähenduses ei kohaldata uurimis- või 
järelevalvemenetlusi



Võlaõigusseaduse muutmine
• paragrahvi 758 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks 
• (Tervishoiuteenuse osutamisel osalev kvalifitseeritud arst, hambaarst, 

iseseisvalt tervishoiuteenust osutav õde või ämmaemand, kes tegutseb 
tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu või muu sellesarnase 
lepingu alusel, vastutab tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmise 
eest tervishoiuteenuse osutaja kõrval ka isiklikult.)

• paragrahvi 770 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

• (1) Tervishoiuteenuse osutaja vastutab üksnes oma kohustuste 
süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning 
patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse 
rikkumise eest.



PKS põhimõtted ja valikukohad, mille osas 
on oodatud organisatsioonide seisukohad:

1. Keskse fondi vajalikkus ja selle roll süsteemis
2. Vaidlusorgani loomine fondi juurde, rolli andmine 

olemasolevale tarbijavaidluskomisjonile või loomine riigi 
poolt muul viisil (TKE baasil)

3. Kindlustusjuhtumi definitsioon
4. Kindlustussumma suurus ja selle sätestamine 

juhtumi/perioodi kohta
5. Kahju ulatus ja välistuste loetelu (kas laiendada, kitsendada)
6. Kõik muud ettepanekud, sh mittevaralise kahju piirmäärad



Tänan

heli.paluste@sm.ee


