
Patsiendi teavitamine piiriülese patsiendi terviseandmete 
kokkuvõtte teenuse kasutamise kohta, kui patsiendi koduriik on 
Eesti Vabariik.  
 
 
Patsiendi teavituse eesmärk 
 
Antud informatsioon on mõeldud Eesti patsiendile, kes reisib välisriiki. 

Patsiendi teavitamise eesmärk on informeerida patsiente nende isikuandmete 
töötlemisest ja kehtivatest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest, kui 
patsient läheb tervishoiuteenust saama muu Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi tervishoiuteenuse osutaja juurde kui 
patsiendi enda koduriik ning teenuse saamise käigus päritakse Eesti tervise 
infosüsteemist tema terviseandmete kokkuvõtet.  

 
Mis on Euroopa E-tervise võrgustik? 
 
E-tervise digitaalne võrgustik (eHDSI) võimaldab ravimite väljaostmisel apteekrite 
või patsientide ravis osalevate tervishoiutöötajate jaoks turvalist ja lihtsat 
andmevahetust. See infrastruktuur annab tervishoiutöötajatele elektroonilise 
juurdepääsu ELi elanike retsepti andmetele ja terviseandmete kokkuvõtetele 
kõikjal ELis. Andmete päringuid tehakse turvalise andmevahetuskanali kaudu 
(terviseandmete piiriülene andmevahetusplatvorm), millele võimaldab ligipääsu 
iga riigi määratud e-tervise kontaktpunkt. Eestis vastutab teenuse toimimise ja 
haldamise eest Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), kes teeb 
koostööd Eesti Haigekassa ja Ravimiametiga. Andmevahetusplatvormi vastutav 
töötleja on Sotsiaalministeerium. 

Patsientide retseptide andmed ja terviseandmete kokkuvõtted edastatakse 
terviseandmete  

kokkuvõtte koostanud riigi riiklikust terviseandmete taristust teise teenusega 
kaetud riigi tervishoiuteenuse osutajatele riiklike kontaktpunktide kaudu. Iga riik 
vastutab oma riigi kontaktpunkti tegevuse eest. Patsientide terviseandmeid 
töödeldakse vastavalt ELi üldisele andmekaitse määrusele ja andmevahetuses 
osalevas riigis kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele. 

 
Kes ja mille alusel saavad piiriülest patsiendi terviseandmete kokkuvõtte 
teenust kasutada (sh õiguslik alus) 
 
Isikute osas, kes omavad Eesti Vabariigi isikut tõendavat dokumenti ja kes ei ole 
Eestis tervise infosüsteemi patseindiportaalis keelanud terviseandmete 
kokkuvõtte piiriülesest kasutamisest,  saavad teistes teenusega kaetud välisriikide 
tervishoiuteenuse osutajad teha päringut patsiendi terviseandmete kokkuvõtte 
kohta. Patsiendi terviseandmete kokkuvõte koostatakse patsiendi kohta, kellele 
osutatakse välisriigi tervishoiuteenuse osutaja juures tervishoiuteenust.   



Patsiendi terviseandmete kokkuvõttega seotud andmete edastamine välisriigi 
tervishoiuteenuse osutajale läbi piiriülese terviseandmete andmevahetusplatvormi 
on vaikimisi lubatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 509 lg 2 alusel. 
Andmete edastamist on võimalik keelata tervise infosüsteemi patsiendiportaali 
www.digilugu.ee kaudu „Terviseandmete ligipääsude haldamise“ alt. 
 
Enne patsiendi terviseandmete päringut teavitab tervishoiuteenuse osutaja 
patsienti, esitades talle dokumendi, mis kirjeldab teenuse ja andmete töötlemise 
eesmärke, annab ülevaate töödeldavatest andmetest, säilitamistähtaegadest ning 
juurdepääsuõigustest. Kui patsient on dokumendiga tutvunud, teeb 
tervishoiuteenuse osutaja päringu terviseandmete saamiseks patsiendi koduriigist. 
 
Mis eesmärgil patsiendi andmeid töödeldakse? 
 
Teenuse eesmärk on võimaldada patsiendile ravi osutava riigi tervishoiuteenuse 
osutajal saada ülevaade patsiendi terviseandmetest, mis on dokumenteeritud 
tema koduriigis. Parema ülevaate omamine võimaldab tervishoiuteenuse osutajal 
teha kvaliteetsemaid ja kiiremaid raviotsuseid. Patsiendi tervisandmete kokkuvõtte 
andmeid töödeldakse ainult tervishoiuteenuse osutamiseks. 
Eesti Vabariigis võib seaduses ettenähtud tingimustel isikuandmeid töödelda ka 
teistel eesmärkidel, nt statistika ja teadusuuringud. Kuidas terviseandmete teisene 
(väljaspool tervishoiuteenuse osutamist) kasutamine on lubatud välisriigis, sõltub 
konkreetse riigi siseriiklikust õigusest.  
 
 
Milliseid patsientide isikuandmeid töödeldakse? 
 
Andmed, mida edastatakse patsiendi koduriigist kontaktpunkti kaudu välisriigi 
tervishoiuteenuse osutajale: 

• patsiendi isikuandmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg, 
aadress, telefon, e-post); 

• patsiendi esindaja ja kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, aadress, 
telefon, e-post); 

• väljakirjutatud retseptide andmed (ravimi nimetus, ravimi kood, ravimvorm, 
pakendi tüüp, kogus pakendis, ühikute või pakendite arv, ATC kood ja 
nimetus, toimeaine, toimeaine sisaldus; retsepti väljakirjutaja andmed: nimi, 
registrikood, eriala; väljakirjutaja asutuse andmed: nimi, registrikood, riik); 

• allergiate ja soovimatute kõrvalnähtude andmed (allergia diagnoosimise 
kuupäev, liik, allergeen, kirjeldus, ägedus); 

• kaebuste loetelu (diagnoosimise kuupäev, arsti sõnaline diagnoos, kaebuse 
diagnoos); 

• meditsiiniseadmete kasutamise andmed (paigaldamise aeg, 
meditsiiniseade ja selle tunnus); 

• teostatud protseduuride ja operatsioonide andmed (protseduuri tüüp, 
kirjeldus, aeg); 

• põetud haiguste andmed (ajavahemik, arsti sõnaline diagnoos, kaebuse 
diagnoos); 



• immuniseerimise andmed (immuniseerimise koht, kuupäev, manustamise 
viis, ühekordne annus, vaktsiin, immuniseerimisdoosi järjekorranumber, 
immuniseerimise kõrvalnähtude andmed); 

• sotsiaalse tausta andmed; 
• raseduse andmed; 
• eluliste näitajate andmed (süstoolse ja diastoolse vererõhu mõõtmise 

tulemused, mõõtmise aeg); 
• laboratoorsete uuringute andmed (uuringu nimetus, kuupäev, uuringu 

tulemus). 
 
Patsiendi terviseandmete kokkuvõte sisaldab tervise infosüsteemi edastatud 
dokumentidelt  koondatud andmeid. 
Läbi patsiendi koduriigi ja tervishoiuteenuse osutaja riigi kontaktpunkti ning 
tervishoiuteenuse osutaja tarkvara on välisriigi tervishoiuteenuse osutajale 
kättesaadav nii patsiendi terviseandmete kokkuvõtte originaalversioon PDF kujul, 
kui ka selle tõlgitud sisu. 
Patsiendi terviseandmete kokkuvõte ei sisalda patsiendi poolt tervise 
infosüsteemis tervishoiuteenuse osutajatele suletud dokumente. 
 
 
Kes saab patisendi andmeid töödelda? 
 
Patsiendi andmeid saavad töödelda ainult tervishoiuteenuse osutajad, kes 
osutavad patsiendile otseselt tervishoiuteenust, järgides samaaegselt kohaliku 
riigi isikuandmete töötlemisest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid 
põhimõtteid. Enne piiriülese andmevahetusplatvormiga ühinemist on patsiendi 
terviseandmete kokkuvõtte edastamise teenust pakkuvas riigis läbi viidud 
Euroopa Komisjon audit, mille käigus on välja selgitatud, kas isikuandmete 
töötlemisel on tagatud piisav kaitse. Samuti on igas teenust pakkuvas riigis läbi 
viidud andmekaitsealane mõjuhinnang. 
Kui andmed edastatakse teisele teenuses osalevale riigile eHDSI kaudu, võtab iga 
andmete saaja riik vastutuse talle edastatud andmete töötlemise eest. Andmete 
töötlemises osalevad järgmised osapooled: 

- tervishoiuteenuse osutaja, kuhu patsiendi terviseandmete kokkuvõte 
edastatakse; 

- Eesti Vabariigi e-tervise kontaktpunkt ehk TEHIK; 
- välisriigi e-tervise kontaktpunkt; 
- tervise infosüsteem - piiriülese patsiendi terviseandmete töötlemise õiguste 

haldamine ja terviseandmete kokkuvõtte koostamine; 
- retseptikeskus, kus hoitakse infot isikule väljakirjutatud retseptide kohta;  
- rahvastikuregister - isikut tuvastavate andmete päringuks;   
- ravimiregister - väljakirjutatud ravimite kontrolliks. 
 
 

Kus ja kui kaua patsiendi andmeid säilitatakse? 
 
Patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamisel välisriigi tervishoiuteenuse 
osutajale säilitatakse patsientide andmed välisriigis vastavalt ELi üldisele 
andmekaitsemäärusele, õigusaktidele ja vastava riigi seadusandlusele. 



Vahetatavate andmete koosseis ja logide säilitamise tähtajad on reguleeritud 
tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ning tervise- ja tööministri  15.11.2018 
määruses nr 48 “Piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate 
andmete koosseis, andmevahetuse korraldus ja logide säilitamise tähtaeg”. 

Patsientide andmeid võib säilitada nii välisriigi tervishoiuteenuse osutaja 
infosüsteemides, kus patsiendile tervishoiuteenust osutati ja patsiendi 
terviseandmete kokkuvõte koostamine algatati, kui ka patsiendi koduriigi 
terviseandmeid töötlevate asutuste infosüsteemides. TEHIK-ul on kohustus 
säilitada andmevahetusplatvormi logisid 7 aastat. 

Teie ligipääsuõigused 
 
Kui te keelate oma isikuandmete töötlemise eHDSI-s, ei ole teie andmed selle 
süsteemi kaudu välisriigi tervishoiuteenuse osutajale kättesaadavad. 
 
Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, samuti on teil õigus esitada kaebus 
oma elukohariigi või terviseandmete kokkuvõtet pärinud riigi järelevalveasutusele. 
Eestis on järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon. EL-i liikmesriikide 
järelevalveasutuste kontaktandmed leiate veebilehelt https://www.aki.ee/et 
 
Kontaktid 
 
 

- Volitatud töötleja: Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, abi@tehik.ee, 
tugitelefon: +372 794 3943 iga päev 7:00 – 22:00 

- Vastutav töötleja: Sotsiaalministeerium, info@sm.ee 
- Vastutava töötleja andmekaitseametnik: andmekaitse@sm.ee 
- Järelevalveasutus: Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019165
https://www.riigiteataja.ee/akt/120112018003
https://www.riigiteataja.ee/akt/120112018003
https://www.aki.ee/et
mailto:abi@tehik.ee

