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Puudumist6endi viiljastamise kohta

Kiiesoleva aasta algusest on jiirjekordselt t6usnud piievakorrale kiisimus lapse
puudumiset6endi vrilj astamise kohta.
Kuna nii Terviseameti kui ka Sotsiaalministeeriumi poole priorduvad lapsevanemad ja
tervishoiuteenusteosutajad, siis tuginedes Sotsiaalministeeriumi arvamusele anrulme
allj iirgneva selgituse:

Vastavalt vdladigusseaduse $ 769 peab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile
tervishoiuteenuse osutamise nduetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente
siiilitama. Patsiendil on 6igus nende dokumentidega tutvuda ja saada neist iirakirju.
Seega on perearstil ja pere6el kohustus vliljastada tervishoiuteenuse osutamise jiirgselt

patsiendile tervishoiuteenuse osutamist t6endav dokument, kui patsient seda soovib.

Perearstil v6i pere6el ei ole kohustust viiljastada koolist puudumist tdendavat dokumenti, ktill
aga peab perearst vdi peredde lapsevanema soovi korral viiljastama viiljavdtte tervisekaardist,
st t6endava dokumendi sellekohta, et laps on olnud haige, p66rdunud tervishoiuteenuse
osutaja poole ja perearst vdi peredde on last ravinud. Samuti ei saa arst keelduda soovituste
andmisest haigusejiirgse perioodi reZiimi osas juhul, kui see on haiguse iseloomu t6ttu vajalik.

Juhul, kui laps on koolist v6i koolieelsest lasteasutusest puudunud ja ei ole haigestumisel
perearsti v6i perede poole p66rdunud, siis tildarstiabi osutaja mingit tdendit lapsevanemale
viiljastama ei pea ega saa.

Koolieelses lasteasutuses kiiivate laste kohta kehtib ka sotsiaalministri 25. oktoobn 1999. a
md"iirus nr 64,,Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja piievakava
koostamise n6uded", mille $ l5 punkti 15.5 kohaselt peab lapsevanem esitama piirast lapse
haigusest tervenemist perearsti viilj astatud tdendi.
T6end peab sisaldama terviseseisundist tulenevaid vajaliL4<e eritingimusi ja soovitusi
liikumis6petuse, karastamise jm kohta, mis on otseselt seotud perearsti td6valdkonnaga, mis
on sdtestatud sotsiaalministri 6. jaanuari 2010.a miidruses nr 2 "Perearsti ja temaga koos
t66tavate tervishoiutddtajate t<iojuhend" $ 3 lg 2 punktides 1,2,4, mille kohaselt on perearsti
t66valdkonnaks meditsiiniline ndustamine ning tervise riskitegurite hindamine.
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Tervishoiuosakond:
Kemikaaliohutuse osakond:
Meditsiiniseadmete osakond:
Kesklabor:
Tartu labor:
Kohtla-ldrve labor:

Gonsiori 29, Tallinn
Gonsiori 29, Tallinn
Pdllu La, Tartu
Kotka 2, Tallinn
P6llu 1a, Tartu
Kalevi 1.0, Kohtla-Jdrve

tel. 650 9840
tel.  626 9388
tel.7 44 7 499
tel.694 3673
rel.744 7422
tel.337 5225
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Sama miidruse $ 3 1g 2 p l0 kohaselt tiiidab perearst teiste digusaktidega kehtestatud
kohustusi, mis antud juhul puudutab puudumistdendi vdljastamise nduet, mis on sdtestatud sm
mfliiruses rc 64.

Mtiiiruse rakendamisel tuleb silmas pidada, et koolieelse lasteasutuse poolt lapsevanemalt
n6utavat tdendit on perearst kohustatud andma vaid siis, kui haigestumisel on lapsega arsti
poole p06rdutud, st kui tervishoiuteenust on osutatud.

Palume edastada see info koolieelsete lasteasutustele ning nende omanikele.
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