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Eesti Arstide Liidu arvamus TTKS paragrahvi 505 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu kohta
Arstide liit on seisukohal, et TTKS sättel, mis kohustab tervishoiuteenuse osutajat esitama patsiendile
teabe tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuskaitse või kutsealase vastutusega seotud muu
individuaalse või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade kohta, ei ole patsientide jaoks sisulist
tähendust.
Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakonna juhataja Katrin Karolini selgituste järgi peab patsiendile
antav teave võimaldama aru saada, kas tervishoiuteenuse osutajal on kindlustus, mis tagab
patsiendile kahju tekkimisel selle hüvitamise. Kuna Eestis on TTO vastutuskindlustus vabatahtlik ja
VÕS § 770 lõike 1 kohaselt TTO ja arst vastutavad üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest, siis
hüvitab ka kindlustus kahju ainult siis, kui süü on tõendatud. Seega ei taga praegu kehtivad
vastutuskindlustuslepingud patsiendile kahju tekkimisel selle hüvitamist, vaid patsiendil on võimalik
nõuda kahju hüvitamist kohtus, kus ta peab tõendama arsti või TTO süüd. Järelikult ei ole ka arst ja
TTO kohustatud neist lepingutest patsienti teavitama.
Juhime ka tähelepanu, et tulenevalt töölepingu seaduse TLS § 76 lõikest 1 on kolmandale isikule
tekitatud kahju hüvitamine tööandja kohustus ja töötaja tuleb sellest vabastada. Leiame, et kui arst
on TTO töötaja, siis ei ole tal kohustust teavitada patsienti oma individuaalse vabatahtliku
vastutuskindlustuslepingu olemasolust.
Arstile mis tahes uute ravitööga otseselt mitteseotud kohustuste panemine lisaks olemasolevatele ei
ole patsientide huvides. Arsti peamine kutsealane tegevus on haigete ravimine ja nõustamine tervise
edendamisega seotud küsimustes ning iga kõrvaline ülesanne vähendab patsientidele pühendatavat
aega ja suurendab töökoormust. Administratiivne töö ja patsientide nõustamine mittemeditsiinilistes
küsimustes peaks jääma juriidilisest isikust TTO kohustuseks.
Arstide liit on endiselt seisukohal, et Eestis ei ole täidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/24/EL artikli 4 punktid c ja d, kuna patsientidele ei ole tagatud tervishoiuteenuse osutamisel
tekkinud kahju hüvitamine. Eestis puudub kutsealase vastutuskindlustuse süsteem või muu
samalaadne meede ja patsientidele on reaalselt tagatud kahju hüvitamine ainult juhul, kui kohus on
selle süüdlaselt välja mõistnud.
Eelkõige on vaja kiiresti kehtestada õigusaktid, mis vastavalt direktiivile tagavad patsientidele
tekkinud tervisekahju hüvitamise ka tegelikkuses.
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