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Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse
ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 01.06.2022

§ 1. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 6 lõikes 3, § 11 lõikes 1, § 23 lõikes 1, § 26 lõikes 1, § 263lõikes 1 ja § 52 lõikes 3 asendatakse
sõna „ravikindlustuseks” sõnadega „Eesti Haigekassa eelarvesse”;

2)paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel teenindab perearsti nimistusse kuuluvaid isikuid muu isik.”;

3)paragrahvi 8 lõiked 3 ja 31muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Igal Eesti kodanikul, elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval isikul ja ajutise viibimisalusega Eestis
seaduslikult viibival ning ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 1 kohaselt kindlustatud isikul (edaspidi ajutiselt
Eestis viibiv välismaalane) on õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada kirjaliku avalduse alusel
perearsti. Isiku üleminekut uue perearsti nimistusse arvestatakse isiku andmete Eesti Haigekassa andmekogusse
edastamisele järgneva kalendrikuu esimesest päevast.

(31) Eestis sündinud vastsündinu, kelle ema elukoht on rahvastikuregistri alusel Eestis, registreeritakse sünni
järel automaatselt tema ema perearsti nimistusse.”;

4)paragrahvi 8 lõikes 32, § 9 lõikes 2, § 34 lõigetes 1–3 ja 5–7, § 35 lõigetes 2 ja 3, lõike 4 punktides 3 ja 4 ning
lõikes 5 ja § 38 lõikes 4 asendatakse sõna „Terviseamet” sõnadega „Eesti Haigekassa” vastavas käändes;

5)paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Perearsti nimistu moodustub perearsti juurde registreerunud isikutest ning käesoleva paragrahvi
lõikes 41sätestatud nimistu piirsuurust arvestades Eesti rahvastikuregistri elukoha aadressi ja ajutiselt Eestis
viibiva välismaalase tegeliku elukoha alusel Eesti Haigekassa määratud isikutest.”;

6)paragrahvi 8 lõiget 41täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) perearstile nimistu esmakordsel kinnitamisel kuni kaheks aastaks perearstiga kokkuleppel ja
teeninduspiirkonna teisi nimistuid arvestades väiksem kui käesoleva lõike punktis 1 või 2 sätestatud nimistu
ülemine piirmäär.”;

7)paragrahvi 8 lõige 42tunnistatakse kehtetuks;

8)paragrahvi 8 lõiked 43–45muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(43) Eesti Haigekassa määrab perearsti nimistusse mitteregistreerunud isiku tema kirjaliku avalduse alusel
nimistusse ning teeb muudatuse isikule ja perearstile teatavaks kirjalikult või elektrooniliselt seitsme tööpäeva
jooksul otsuse tegemisest arvates.
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(44) Eesti Haigekassa arvab isiku perearsti nimistust välja, kui nimistusse kantud isik ei ole Eesti
rahvastikuregistri andmesubjektiks või kui ravikindlustamata isiku elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel
ei asu Eesti Vabariigis ning kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. Eesti Haigekassa teavitab isikut
nimistusse määramisest ja nimistust väljaarvamisest kirjalikult või elektrooniliselt seitsme tööpäeva jooksul
otsuse tegemisest arvates. Kui dokument on vaja kätte toimetada rohkem kui 100 isikule või kui isiku elukoha
andmed ei ole Eesti Haigekassale teada, avaldatakse otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(45) Kui perearsti nimistusse kantud isikute arv ületab nimistu piirsuurust, võib Eesti Haigekassa nimistu
piirsuurust arvestades määrata isiku Eesti rahvastikuregistri elukoha aadressi alusel teise perearsti nimistusse.
Kui käesoleva paragrahvi lõike 41punktis 1 sätestatud piirsuurusega nimistusse kuulub rohkem kui 800
ravikindlustamata isikut, on Eesti Haigekassal õigus perearsti avalduse alusel määrata ravikindlustamata isik,
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole nimetatud perearsti teeninduspiirkonnas, teise perearsti nimistusse.”;

9)paragrahvi 81lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Perearsti asendamisel tuleb järgida samu põhimõtteid ja nõudeid nagu nimistuga perearstina tegutsedes, kui
käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.”;

10)paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Perearsti teeninduspiirkond on Eesti Haigekassa määratud üks või mitu kohaliku omavalitsuse üksust, linnaosa
või osavalda, mille piires perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad tagavad üldarstiabi osutamise
nimistusse kuuluvatele isikutele, tehes vajaduse korral koduvisiite.”;

11)paragrahvi 91täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Perearst teavitab oma nimistusse kantud inimesi vähemalt kuus kuud ette, kui tema tegevuskoht muutub,
välja arvatud juhul, kui tegevuskoha muutumine on tingitud perearstist sõltumatutest asjaoludest.”;

12)paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

„(11) Eesti Haigekassa määrab selliste nimistute loetelu, kus on vähem kui 1200 isikut ja mis on vajalikud
regionaalse üldarstiabi kättesaadavuse tagamiseks, kooskõlastades loetelu valdkonna eest vastutava ministriga.”;

13)paragrahvi 15 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud osanikult või aktsionärilt on perearsti nimistu ära võetud,
peab ta oma osa või aktsia võõrandama perearstile, kes hakkab selle ühingu kaudu tervishoiuteenuseid osutama,
või kohaliku omavalitsuse üksusele kolme kuu jooksul nimistu äravõtmisest arvates.”;

14)paragrahvi 15 lõigetes 3 ja 5 asendatakse sõnad „nimistu moodustamise õiguse andja” sõnaga
„Terviseameti”;

15)seaduse 2. peatüki 51. jao pealkirjas asendatakse arv „51” arvuga „6”;

16)paragrahvi 35 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Terviseamet otsustab jätta nimistu osa
üleandmise taotlus rahuldamata” sõnadega „Eesti Haigekassa otsustab jätta nimistu osa üleandmise taotluse
rahuldamata”;

17)paragrahvi 35 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „perearsti nõusolekul”;

18)paragrahvi 35 lõiked 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Eesti Haigekassa teeb käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 nimetatud otsuse perearstile, perearsti
teeninduspiirkonna kohaliku omavalitsuse üksusele ja Terviseametile teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse
tegemisest arvates.

(7) Perearst on kohustatud alustama üldarstiabi osutamist käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuses
määratud kuupäeval.”;

19)paragrahvi 35 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Eesti Haigekassa võib kinnitada nimistu peremeditsiini residentuuris õppivale arst-residendile tingimusel, et
nimistuga perearstina tegutsemise alustamise hetkeks on tema erialaks Terviseameti registris märgitud perearst.

(9) Eesti Haigekassa võib üldarstiabi parema korralduse ja kättesaadavuse tagamise kaalutlustest lähtuvalt liita
perearsti nimistule perearstita nimistu juhul, kui nimistute liitmise tulemusena jääb isikute hulk nimistus nimistu
ülemisest piirmäärast väiksemaks. Kui uues nimistus on üle 2000 isiku, on vaja perearsti nõusolekut.”;

20)paragrahvi 36 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
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21)paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Perearst on kohustatud esitama Eesti Haigekassale käesoleva seaduse § 37 lõike 1 punktis 1 nimetatud
taotluse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kuus kuud enne nimistuga perearstina töötamisest loobumist.”;

22)paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 37. Perearstilt nimistu äravõtmine

(1) Eesti Haigekassa võtab perearstilt nimistu ära, kui:
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