Seaduse ja määruse
muudatused
#minuska

08.05.2022 jõustunud seaduse muudatused
• Muutumatu progresseeruva seisundiga lastel puude
tuvastamine kuni 16-aastaseks saamiseni-siiani oli lubatud
vaid raske ja sügava puude korral
! Nüüd on lubatud ka keskmise puude raskusastme korral
Eelduseks, et on püsiv seisund, mis ei ole piisavalt
kompenseeritav ravi, ravimite, abivahendite või teenustega
Näitena:
• Abivahendiga osaliselt kompenseeritud kuulmis- ja
nägemislangus
• Tugiteenuseid vajav kerge vaimne alaareng

08.05.2022 jõustunud seaduse muudatused
• Muutumatu progresseeruva seisundiga vanaduspensioniealisel
puude tuvastamine eluaegselt (seni oli lubatud maksimaalselt
5 aastat)
• Lubatud kõigi puude raskusastmete korral
• Eelduseks püsiv seisund, mis ei ole piisavalt kompenseeritav
ravi, ravimite, abivahendite või teenustega
Näitena:
•
•
•
•
•

dementsus;
mõõdukas või raske või sügav vaimne alaareng;
püsivalt voodihaige (ööpäevaringne kõrvalabi vajadus)
abivahendiga osaliselt kompenseeritav nägemis- ja kuulmislangus
pimedus, kurtus

08.05.2022 jõustunud seaduse muudatused
• Tavapäraselt ei tuvastata eluaegselt puude raskusastet raviga
kompenseeritavate krooniliste haiguste puhul, ägedate
haigestumiste järgselt, paranevate luumurdude korral, liigeste
proteesimiste vajadusel või –järgselt jne
• Tegemist on alati ekspertarsti kaalutlusotsusega
• Pigem lühemaks ajaks otsus pikka aega puuduvate
sissekannete korral digiloos, puuduliku ravisoostumuse korraleesmärgiks taotleja kaitse sagedasema arstiabi, ravi ja
sotsiaalteenuste tagamiseks

08.05.2022 jõustuvad seaduse muudatused
• Lisaks on täiendatud loetelu, millega laste ja
vanaduspensioniealiste inimeste puude raskusastme hindamisel
tuleb arvestada
• Lisaks raskustele söömisel, hügieenitoimingutel, riietumisel,
liikumisel või suhtlemisel hinnatakse ka toimetulekut
ravitoimingutel
• Ravitoimingute vajadus üksi ei ole aluseks puude raskusastme
tuvastamisele, sest inimese toimetulekut hinnatakse tervikuna ja
mitmetes valdkondades

Puude raskusaste ja teenused
• Enne töövõimereformi oli tööealistel inimestel puue ainus võimalus
saada rehabilitatsiooniteenuseid ja suurema soodustusega
abivahendeid
• Täna saab tööealine vähenenud töövõimega isik vajadusel
rehabilitatsiooniteenuseid töötukassast ja abivahendeid samadel
soodustustel nagu puudega isik, st. puue ei ole vajalik
• Puuduva töövõimega isik saab rehabilitatsiooniteenuseid SKA-st,
puue ei ole vajalik
• Eakate rehabilitatsiooniteenused on endiselt puudega seotud; toimub
eelhindamine-puue ei ava ust automaatselt rehabilitatsioonile;
abivahenditele lisasoodustust puude raskusaste ei anna
• Puue ei anna ravikindlustust ega ole seda ka kunagi andnud!

