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Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse kindlustatud isikult Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt tasu
maksmise kohustuse ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika.

 (2) Käesolevas määruses kasutatavate koodide numbrid tähistavad «Ravikindlustuse seaduse» § 30 alusel
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (edaspidi tervishoiuteenuste
loetelu) sätestatud tervishoiuteenuste koode või haigekassa ja perearsti vahel sõlmitavas ravi rahastamise
lepingus kokkulepitud koode.

§ 2. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

 (1) Kindlustatud isiku kindlustuskaitse kehtivuse ajal võtab haigekassa kindlustatud isikult tervishoiuteenuse
(edaspidi teenus) eest tasu maksmise kohustuse üle (edaspidi tasub) «Ravikindlustuse seaduse» §-s 39 sätestatud
korras tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu (edaspidi leping) alusel.

Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmis... Leht 1 / 4

https://www.riigiteataja.ee/akt/12781155
https://www.riigiteataja.ee/akt/12816345
https://www.riigiteataja.ee/akt/12887194
https://www.riigiteataja.ee/akt/12908955
https://www.riigiteataja.ee/akt/12952061
https://www.riigiteataja.ee/akt/12995507
https://www.riigiteataja.ee/akt/13157306
https://www.riigiteataja.ee/akt/13192411
https://www.riigiteataja.ee/akt/13233787
https://www.riigiteataja.ee/akt/13245254
https://www.riigiteataja.ee/akt/13262444
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010020
https://www.riigiteataja.ee/akt/./dyn=129122010106&id=13318899!pr32


 (2) Pärast kindlustuskaitse lõppemist tasub haigekassa tervishoiuteenuse osutajale «Ravikindlustuse seaduse»
§ 29 lõikes 3 sätestatud korras, kui vältimatu arstiabi osutamise vajaduse tingis kindlustuskaitse kehtivuse ajal
toimunud kindlustusjuhtum.

 (3) Haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja lepivad teenuste osutamise eest rakendatavates hindades kokku
lepingu sõlmimisel või selle muutmisel, arvestades tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuste piirmäärasid
ja piirhindu ning hinnates «Ravikindlustuse seaduse» §-s 36 sätestatud asjaolusid.

 (4) Kui «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse
määruses nimetatud piirkondlik-, kesk-, üld- või kohalik haigla (edaspidi vastavalt piirkondlik-, kesk-,
üld- või kohalik haigla) osutab kindlustatud isikutele eriarstiabi tervishoiuteenuseid (välja arvatud
hooldusravi tervishoiuteenused) üle kalendriaastaks lepingus kokkulepitud ravijuhtude arvu, võtab haigekassa
kokkulepitud ravijuhtude arvu ületavate osutatud teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle koefitsiendiga 0,3
tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast.

§ 3. Teenuste eest tasumise vormistamine

 (1) Teenuse eest tasumiseks esitab tervishoiuteenuse osutaja haigekassale nõuetekohaselt vormistatud raviarve.

 (2) Kindlustatud isikule osutatud teenused vormistatakse raviarvel, mille andmed ja raviarve täitmise nõuded
on sätestatud käesoleva määruse 8. peatükis. Kui tervishoiuteenuse osutaja osutab teenuseid teise Euroopa
Liidu liikmesriigi pädevas asutuses kindlustatud isikule, kes tõendab oma kindlustuskaitset Euroopa Liidu
ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse poolt väljastatud
vormikohase tõendi (E 112, E 123) alusel, lisatakse esitatud dokumendist koopia raviarvele.

 (3) Tervishoiuteenuse osutaja vormistab raviarve ka ravikindlustusega hõlmamata isikule vältimatu abi
osutamise korral.
[RTL 2008, 5, 56- jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

 (4) Teenused vormistatakse raviarvel teenuse osutamise kuupäeval kehtinud piirhinna või haigekassa ja
tervishoiuteenuse osutaja vahel kokku lepitud hinna alusel. Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuse
osutamise kuupäevaks on §-s 8 sätestatud töö hindamise tulemuste kinnitamise päev, sealhulgas ka tulemuste
muutmise korral.
[RT I, 29.12.2010, 20- jõust. 01.01.2011]

2. peatükk
ÜLDARSTIABI EEST TASUMINE 

§ 4. Üldarstiabi eest tasumine

 (1) Haigekassa tasub perearstile, kellele on «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 35 lõike 1 alusel
kinnitatud nimistu (edaspidi perearst) kindlustatud isikule osutatud teenuse eest tervishoiuteenuste loetelus
kehtestatud pearaha, baasraha ja lisatasu (v.a lisatasu koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste eest) piirhinna
alusel ettemaksena igakuuliselt.
[RTL 2009, 84, 1234- jõust. 01.01.2010]

 (11) Haigekassa tasub perearstile lisatasu koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste eest üks kord
kalendriaastas tasumisele eelneva kalendriaasta(te) tegevustega saavutatud tulemuste alusel. Tulemuste
arvutamise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse §-s 8.
[RTL 2009, 84, 1234- jõust. 01.01.2010]

 (2) Haigekassa tasub perearstile täiendavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu §-s 4 sätestatud teenuste
eest ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud summadele perearsti poolt osutatud, käesoleva
määruse § 6 lõikes 1 kehtestatud teenuste eest esitatud raviarvete alusel, arvestades samas lõikes kehtestatud
rahalise piiranguga.
[RTL 2009, 25, 328- jõust. 01.07.2009]

 (21) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või
11 kehtestatud summale normaalse raseduse jälgimise eest, mille kohta vormistab rasedust jälgiv perearst ühe
raviarve iga rasedusperioodi lõppedes, lähtudes Eesti Naistearstide Seltsi poolt heakskiidetud raseduse jälgimise
juhendist järgmiselt:

Teenuse nimetus Teenuse kood
Raseduse tuvastamine ja kulu jälgimise plaani
koostamine

3063

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani 3064
Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani 3065
Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani 3066
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[RTL 2009, 25, 328- jõust. 01.07.2009]

 (3) Kui perearst osutab üldarstiabi haigekassa ravikindlustuse andmekogusse kandmata isikule, kes tõendab
kindlustuskaitse olemasolu teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi,
Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või E-vormiga, tasub haigekassa perearstile raviarve
alusel. Perearsti esmase vastuvõtu korral rakendatakse koodiga 3002 ja korduva vastuvõtu korral koodiga
3004 tähistatud teenuste piirhindu ning neile kohalduvaid sätteid. Haigekassa tasub tervishoiuteenuste loetelus
kehtestatud piirhinna alusel täiendavalt käesoleva määruse §-des 5 ja 6 loetletud teenuste eest ulatuses, mis
ei hõlma käesoleva määruse § 9 lõikes 1 nimetatud tegevusi. Teenuste eest tasumisel ei kohaldata käesoleva
paragrahvi lõikeid 1, 11 ja 2 ning käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud rahalist piirangut.
[RTL 2009, 25, 328- jõust. 01.07.2009]

§ 5. Pearaha arvel osutatava teenuse eest tasumine

 (1) Haigekassa tasub pearaha arvel perearsti osutatud järgmiste tegevuste eest:
 1)  tervist edendav ja haigusi ennetav töö;
 2)  haige ambulatoorne vastuvõtt ning koduvisiidid;
 3)  haige läbivaatus, diagnostika ja raviplaani koostamine, diagnoosi määramine;
 4)  nõustamine tervise säilitamise, taastamise, töö ja elukorralduse suhtes ning vajadusel ravi määramine;
 5)  ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
 6)  protseduuride tegemine;
[RTL 2009, 25, 328- jõust. 01.07.2009]
 7)  teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine;
 8)  esmase arstliku ekspertiisi tegemine haige töövõime ja terviseseisundi kohta;
 9)  vajadusel haige veo korraldamine haiglasse.

 (2) Haigekassa tasub pearaha arvel perearsti osutatud järgmiste uuringute ning protseduuride eest:
 1)  verejooksu sulgemine;
 2)  elustamine;
 3)  lahastamine haige veoks;
 4)  rinnanäärme palpatsioon;
 5)  eesnäärme palpatsioon;
 6)  kuulmislanguse määramine, kuulmise sõeltest;
 7)  otoskoopia;
 8)  välise kuulmekäigu loputus;
 9)  rinoskoopia;
 10)  nina-neelu tamponaad;
 11)  nägemisteravuse kontroll;
 12)  vaateväljade esmane määramine;
 13)  värvitaju kontroll;
 14)  silmapõhja vaatlus;
 15)  PEF-meetria;
 16)  antropomeetria;
 17)  elektrokardiogrammi tegemine ja hindamine;
 18)  veeni punktsioon;
 19)  süstimine;
 20)  sidumine (v.a põletushaige sidumine);
 21)  lokaalanesteesia;
 22)  perifeersed närviblokaadid;
 23)  kusepõie loputus;
 24)  imiku/väikelapse psühhomotoorse arengu hindamine.

 (3) Haigekassa tasub pearaha arvel järgmiste laboriuuringute eest:
Laboriuuringud Tervishoiuteenuse kood

Glükoos 66101
Erütrotsüütide settekiiruse uuring 66200
Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või
kolmeosalise leukogrammiga)

66201

Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66202
Uriinianalüüs testribaga 66207

 (4) Pearaha arvel tasutavate uuringute, protseduuride ja laboriuuringute eest tasub perearst eriarstiabi
tervishoiuteenuse osutajale juhul, kui perearst on suunanud haige eriarsti juurde pearaha arvel tasutavaid
uuringuid tegemata.
[RTL 2009, 25, 328- jõust. 01.07.2009]
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 (5) Perearsti poolt teisese arvamuse andmine on pearaha arvel osutatav teenus.

§ 6. Täiendavalt tasutavad teenused

 (1) Haigekassa tasub täiendavalt perearsti pearaha arvel tasutavatele teenustele kuni 27% perearsti nimistule
pearahadeks arvestatud summast aastas järgmiste uuringute, protseduuride ja laboriuuringute eest:
Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud Tervishoiuteenuse
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