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seoses 21.02.2019 ETV saatega “Esimene stuudio”

Lugupeetud minister Riina Sikkut
ETV eetris oli 21.02.2019 saade “Esimene stuudio”1, kus oli teemaks kontroll arstide tegevuse üle.
Teie kui tervise- ja tööministri sõnavõttudest jäi kõlama patsiendile tervishoiuteenuse ohutuse ja
kvaliteedi tagamise olulisus ja ka ebaravi küsimus. Muuhulgas võis Teie sõnavõtust jääda mulje, et
kõik alternatiivmeditsiini valdkonda puutuv on samastatav nn ebaravi mõistega. Toome siinjuures
välja, et Terviseameti kodulehel on käsitletud ebaravina sisuliselt kõiki raviviise, mida ei osuta
tervishoiuteenuse osutajad.
Eeltoodud seisukohad on patsiente eksitavad ning vastuolulised.
Soovimata anda eraldi hinnangut saates käsitletud konkreetsetele juhtumitele, toome välja, et
täiend- ja alternatiivmeditsiin (ing. k CAM - complementary and alternative medicine) on loomulik
osa Euroopas patsientide valida olevast täiendmeditsiini ja loodusravi valdkonna
tervishoiuteenusest. Mitmetes EL liikmesriikides on täiend- ja alternatiivmeditsiin loomulik osa
tervishoiuteenusest, mis on osade valdkondade põhiselt ka integreeritud tervishoiusüsteemi. Nagu
tuleneb ka valdkonna nimetusest, on tegemist meditsiini täiendava või sellele alternatiivseid
võimalusi pakkuva valdkonnaga, millel on arvestatav hulk kasutajaid.
Eestis ei ole täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkond õiguslikult eraldi reguleeritud. Kuid nagu
paljudes teisteski Euroopa riikides, on valdkond reguleeritud läbi kutsesüsteemi. 2018. a lõpuni anti
välja kahte kutset, Hiina loodusravi spetsialist tase 5 ning täiendmeditsiini ja loodusraviterapeut tase
6 üheksa erineva spetsialiseerumisena järgmistes valdkondades: aroomteraapia, eesti
loodusteraapia, hiina loodusteraapia, holistilise regressiooni teraapia, homöopaatia, Ki-shiatsu,
refleksoloogia, tai loodusteraapia, tiibeti loodusteraapia.
Kutse andmisega eelnimetatud valdkonnas tagati patsientidele ohutus- ja kvaliteedinõuete
järgimine. Alates 2018. a novembrist uusi kutseid nimetatud valdkonnas ei anta ning vastav
kutseraamistik muudetakse Tervishoiu Kutsenõukogu otsusega.
Eeltoodule tuginedes esitame Teile oma pöördumise, millega soovime saada Teie seisukohta
järgmistes küsimustes:
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1. Kas Teie arvates on täiend- ja alternatiivmeditsiin Eestis samastatav ebaraviga? Kui ei, siis
millisel viisil oleks Teie arvates otstarbekas välja tuua selge ja kõigile arusaadav vahe
täiendmeditsiini ja ebaravi vahel?
2. Kui patsientide huvides on saada teenusena kontrollitud täiend- ja alternatiivmeditsiini
teraapiaid, siis millised on Teie kui valdkonna eest vastutava ministri seisukohad selles
küsimuses?
3. Millisel viisil võiks kutsesüsteem aidata kaasa patsientide ohtutuse ja teraapiate kvaliteedi
tagamisele?
Täname Teid ette vastuse eest.
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